
s. Leonia Nastał

UWIERZYŁAM MIŁOŚCI
Dziennik duchowy i wybór listów

Wydawnictwo WAM



UWIERZYŁAM MIŁOŚCI



s. Leonia Nastał

UWIERZYŁAM MIŁOŚCI
Dziennik duchowy i wybór listów

Wydawnictwo WAM



© Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMPNP, 2010

© Wydawnictwo WAM, 2010

Projekt okładki 
Andrzej Sochacki

Przygotowanie do druku 
s. Elżbieta Korobij

Konsultacja 
ks. H ieron im  Fokcińsk i SJ 

(relator sprawy beatyfikacyjnej Sł. Bożej s. Leonii Marii Nastał) 
ks. M arek Inglot SJ

Korekta 
Patrycjusz  P ilaw ski

Imprimatur 
Kuria Metropolitalna w Przemyślu 

ks. Stanisław Zygarowicz (Wikariusz Generalny) 
ks. Bartosz Rajnowski (Notariusz Kurii)

L. 2178/99; Przemyśl, 13 XII 1999 r.

ISBN 978-83-7505-557-3

Wydanie trzecie poprawione 
Wznowienie 2015

WYDAWNICTWO WAM 
ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków 

tel. 12 62 93 200 • faks 12 42 95 003 
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl 

www.wydawnictwowam.pl
DZIAŁ HANDLOWY 

tel. 12 62 93 254-256 • faks 12 43 03 210 
e-mail: handel@wydawnictwowam.pl 

KSIĘGARNIA INTERNETOWA 
tel. 12 62 93 260, 12 62 93 446-447 

faks 12 62 93 261 
e.wydawnictwowam.pl

Drukarnia LEYKO -  Kraków

SŁOWO WSTĘPNE

O jakbym chciała móc przemówić do dusz bojaźliwych, 
że Bóg -  to Ojciec kochający, 

że czeka chwili, kiedy będzie mógł do serca przytulić 
kochające Go dzieci.

(s. Leonia Nastał)

Przybliżanie człowiekowi tajemnic Bożej miłości jest zawsze 
aktualne, jednakże szczególnej wagi nabiera obecnie, w okresie 
przeżywania Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Wcielenia Syna 
Bożego. W Tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa ojcowska mi
łość Boga do ludzi objawiła się w sposób wyjątkowy i jedyny, bo: 
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” 
(J 3, 16).

Na przestrzeni dziejów Kościoła Bóg wybierał ludzi, którzy do
świadczywszy w sposób szczególnie głęboki Jego miłości, świad
czyli o niej wobec braci. Może się nimi poszczycić również nasz 
kraj w wieku kończącym drugie tysiąclecie chrześcijaństwa. Wy
mieńmy choćby przykładowo: św. Albert Chmielowski, św. Fau
styna Kowalska, Służebnica Boża Rozalia Celakówna.

Na apostołkę swojej miłości Bóg wybrał także Służebnicę Bożą 
s. Leonię Marię Nastał ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Naj
świętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Powiedział do niej 
między innymi: „Łaski Boże otrzymujesz nie dla siebie, ale dla 
drugich, dla dobra dusz przeze Mnie umiłowanych, którym przez 
ciebie chcę powiedzieć, że je kocham, że dla nich kryję w swoim 
Sercu łaski, które mogą odbierać w każdej chwili, byleby tylko
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z ufnością przychodziły czerpać ze zdrojów Zbawicielowych”; „Ja 
[...] sprawię, że będziesz apostołką mojej miłości” (Dz. 1 15 i 42).

Zamyśleniem nad „odwieczną tajemnicą Boga, który »jest mi
łością«”, dzielił się Ojciec Święty Jan Paweł II z rodakami podczas 
ostatniej, siódmej, pielgrzymki do Polski, wyrażając pragnienie, 
by orędzie Bożej miłości dotarło do wszystkich (por. Przemówie
nie powitalne, Gdańsk -  lotnisko Rębiechowo, 5 VI 1999 r.).

Notatki duchowe s. Leonii, zwłaszcza pisany przez nią, na pole
cenie Jezusa, „Dziennik duchowy”, a także listy, idą bardzo po li
nii nauczania Jana Pawła II dotyczącego poznania prawdy o Bogu 
Ojcu, odkrywania Go takim, jakiego objawia nam Chrystus: Boga 
„cierpliwej miłości i pokornej łagodności” (por. Tertio millennia 
adveniente, 35). Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej czuje się więc w obowiązku 
udostępnić je  szerszemu kręgowi wierzących.

Oddając do rąk czytelnika wymienione teksty pism s. Leonii, 
życzymy, by ich treść dopomogła wszystkim poznać głębiej od
wieczną Miłość Boga, zachwycić się Nią i na nowo w Nią uwie
rzyć; by się mogła Ona stać również dla każdego z nas zasadniczą 
treścią życia.

Stara Wieś, dnia 3 maja 2000 r.

W jubileuszowym roku 150-lecia Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej

m. Mariola Karaś 
przełożona generalna

WPROWADZENIE

Celem niniejszej edycji jest udostępnienie szerszemu kręgowi 
wierzących notatek duchowych Służebnicy Bożej s. Marii Leonii 
Nastał, a przez to przybliżenie czytającym jej życia duchowego 
i drogi świętości. Polegała ona, w najprostszym zarysie, na głębo
kim doświadczeniu ojcowskiej miłości Boga i odpowiedzi na tę 
miłość bezgranicznym zawierzeniem i ufnością, której wzór s. Le
onia odnalazła w kontemplacji tajemnicy niemowlęctwa Bożego 
Dziecięcia Jezus. Niemowlęctwo duchowe s. Leonii jest mistycz
ną drogą do kochającego Ojca, ale przez Jezusa Chrystusa, który 
kieruje do niej te słowa: „Teraz z Serca mojego wyrywa się prośba 
do ciebie. Wejdź zdecydowanie na tę najmniejszą, najkrótszą ku 
niebu drożynę dla uczczenia tajemnicy mego niemowlęctwa. Do
tąd nikt nie oddał się całkowicie tej tajemnicy” (Dz. I 122). Słowa 
te, mogą być zachętą również dla każdego z nas do głębszej kon
templacji miłości Boga Ojca objawionej w Dziecięciu Jezus, które 
także w tym najwcześniejszym okresie swego ziemskiego życia 
miało „świadomość ofiary i cierpień za całą ludzkość”1.

Pod wspólnym tytułem -  Uwierzyłam Miłości -  zostaje wyda
ny pełny tekst „Dziennika duchowego” oraz wybrane listy Służeb
nicy Bożej. „Uwierzyłam Miłości” - t o  aforyzm, którym s. Leonia 
rozpoczyna notatki „Dziennika” i kilkakrotnie wplata go w jego 
treść; jest on też streszczeniem jej duchowej postawy, przebijają
cej zarówno z kart „Dziennika”, jak i z tekstu listów, choć w różny 
sposób. Treść „Dziennika” koncentruje się prawie wyłącznie na 
przeżyciach religijnych Służebnicy Bożej; listy ukazują jej pełne

1 Por. Dz. III 41.
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oddanie się Bogu i troskę o życie wewnętrzne, przy równocze
snym, bardzo aktywnym zaangażowaniu w codzienne ziemskie 
sprawy -  w pracę fizyczną i umysłową, niekiedy wprost przekra
czającą słabe jej siły. Przez to czynią jej postać bardzo realną, bli
ską każdemu z nas.

Dla wyrażenia swoich myśli i przeżyć religijnych s. Leonia czę
sto posługiwała się zwrotami z Biblii. Cytować je mogła zarówno 
bezpośrednio z ksiąg Pisma Świętego, które było najmilsząjej lek
turą2, jak i za ulubionymi swymi autorami: św. Janem od Krzyża, 
św. Teresą z Avila, św. Teresą z Lisieux, ks. Piotrem Semenenko. 
Niejednokrotnie pisała także z pamięci, nie troszcząc się o dosłow
ność cytatów, parafrazując niektóre perykopy lub biorąc z Biblii 
tylko pojedyncze wyrazy. Wszystko to świadczy jednak o poważ
nej roli słowa Bożego w jej życiu i formacji wewnętrznej.

Życie s. Leonii Marii Nastał było stosunkowo krótkie (1903- 
-1940) i na zewnątrz bardzo zwyczajne. Przyszła na świat w ubo
giej wiejskiej rodzinie, w miejscowości Stara Wieś, położonej na 
Podkarpaciu (Pogórze Dynowskie), w pobliżu miasteczka Brzo
zów, w ówczesnej Galicji Wschodniej. Na chrzcie świętym otrzy
mała imię Maria.

Przysłowiowa „nędza galicyjska” w całym tego słowa znacze
niu może mieć odniesienie do warunków materialnych okresu jej 
dzieciństwa: ojciec na emigracji zarobkowej w Ameryce, przez 
pewien okres niedający o sobie znaku życia; pobożna, dobrotli
wa matka -  pozostawiona z dwojgiem małych dzieci bez środ
ków utrzymania, zdobywająca ciężką pracą fizyczną minimum 
konieczne do przeżycia.

2 Por. L. 38.
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Marysia, wzrastająca w klimacie żarliwej i zdrowej pobożności 
matki, od dzieciństwa nosiła w sobie pragnienie oddania się Bogu 
w życiu zakonnym. Próby realizacji powołania napotykały jednak 
kategoryczny sprzeciw ojca. Przez szereg lat z heroiczną wytrwa
łością broniła swego powołania, które zrealizować mogła dopie
ro w dwudziestym drugim roku życia. Ukończyła w tym czasie 
7 klas szkoły powszechnej oraz 1 rok Seminarium Nauczycielskie
go w szkole Panien Benedyktynek w Staniątkach. Aby dać wyraz 
swej wyłącznej miłości ku Bogu, złożyła prywatny ślub czystości, 
a ponadto, w osiemnastym roku życia, wypaliła sobie na piersi 
rozżarzonym gwoździem imię „Jezus”.

Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, którego dom generalny 
i nowicjacki znajdował się w jej rodzinnej miejscowości, wstąpiła 
31 XII 1925 r.; 18 IV 1926 r. otrzymała habit zakonny oraz imię 
Leona, przekształcone na Leonia już po jej śmierci, w trakcie prac 
procesu beatyfikacyjnego3. Pierwsze śluby złożyła 23 IV 1928 r., 
a wieczyste -  13 IV 1934 r. W zgromadzeniu, po okresie formacji 
nowicjackiej, ukończyła szkołę średnią gimnazjalną -  w 1932 r. 
zdała maturę. Pół roku później powierzono jej obowiązek pomo
cy w nauce oraz opieki nad siostrami zdobywającymi w Pozna
niu kwalifikacje zawodowe. Rozmodlona, pracowita i bezpreten
sjonalna, zjednywała sobie sympatię otoczenia, zwłaszcza sióstr 
powierzonych jej opiece, gotowością służby, subtelnością i swo
istym wdziękiem. Swój wpływ na współsiostry, zarówno młode, 
jak i starsze, wykorzystywała zawsze w jednym kierunku -  by je 
jak najbardziej przybliżyć do Boga.

Pobyt w Poznaniu (1933-1937) był dla s. Leonii -  obok troski 
o dom i o powierzoną wspólnotę sióstr -  także okresem wytężo-

3 Zasadniczą racją dla wprowadzenia tej zmiany przez członków Trybunału Pro
cesu Kognicyjnego -  obok kwestii językowej (Leonia jest właściwszym odpowied
nikiem żeńskim dla imienia Leon) -  był fakt, że Pan Jezus, przemawiając do Służeb
nicy Bożej, używał jej imienia w takim właśnie brzmieniu.
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nej pracy umysłowej. Aby skutecznie pomagać siostrom w nauce 
w dwu różnych dziedzinach -  pielęgniarskiej i wychowawczej -  
musiała sama uprzednio przestudiować cały materiał.

Pełne zaangażowanie się w powierzone obowiązki szło u niej 
w parze z nieustannym wysiłkiem pogłębiania życia wewnętrz
nego. Sama przyznaje, że okres „poznański” był dla niej czasem 
szczególnych obdarowań Bożych. Po trudnościach i cierpieniach 
duchowych, które przeszła wcześniej, dostąpiła łaski stałej, do
świadczalnej obecności Boga w sobie, rozmowy z Nim, kontem
placji, modlitwy mistycznej, a w niej szczególnego światła do 
poznania ojcowskiej miłości Boga. Jezus -  Syn Boży -  stał się 
dla niej zarówno odsłonięciem Boga jako Ojca, jak i ukazaniem 
dziecięcego stosunku do Niego w całym swym ziemskim życiu, 
a szczególnie w tajemnicy niemowlęctwa. Na tę miłość ojcowską, 
którą często przyrównywała do czułej i troskliwej miłości matki 
ku niemowlęciu, starała się odpowiadać miłością dziecka, pełną 
ufności i bezgranicznego zawierzenia. Poznała, że tą właśnie dro
gą chce ją  Bóg prowadzić ku najgłębszemu z sobą zjednoczeniu. 
Nazwała ją  drogą niemowlęctwa duchowego i połączyła z prakty
ką bardzo surowych umartwień, w duchu miłości, aż po zjedno
czenie w Krzyżu. Nad jej życiem wewnętrznym czuwał kierow
nik duchowy, którego znalazła w osobie świątobliwego kapłana, 
ks. Kazimierza Schmelzera.

W 1937 r. s. Leonia zachorowała na gruźlicę płuc. Przyjęła to 
z radością jako dar zapowiadający odejście do Ojca, za którym 
nieustannie tęskniła całym sercem. W chorobie odznaczała się po
kojem, pogodą ducha i pragnieniem jeszcze większego cierpienia. 
Po trzyletniej, bezskutecznej kuracji w Szczawnicy zmarła w Sta
rej Wsi, w trzydziestym siódmym roku życia.

Prawie natychmiast po śmierci s. Leonii zgromadzenie rozpo
częło zbieranie materiału dowodowego o jej cnotach i świętości. 
W latach 1977-1980 przeprowadzony został na terenie diecezji
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przemyskiej proces kognicyjny na temat heroiczności cnót Słu
żebnicy Bożej. Jego akta przesłano do Rzymu. W 2006 r. „Pozy
cja” o życiu i heroiczności cnót Służebnicy Bożej s. Leonii Marii 
Nastał została ukończona i złożona w Kongregacji Spraw Kanoni
zacyjnych w Rzymie.

Siostra Leonia pozostawiła po sobie pewną ilość pism o treści 
ascetyczno-mistycznej i literackiej. Znajdują się one w Archiwum 
Głównym Sióstr Służebniczek w Starej Wsi. Ogólnie ująć je moż
na w trzy grupy:

a. Zapiski duchowe: Historia powołania, Notatki rekolekcyjne 
nr 1, Notatki rekolekcyjne nr 2, Dziennik duchowy.

b. Listy.
c. Twórczość literacka (wiersze, inscenizacje, referaty, przemó

wienia okolicznościowe).

Zainteresowanie pismami s. Leonii, niedługo po jej śmierci, 
wyszło poza krąg jej zgromadzenia zakonnego. Zajął się nimi kle
ryk Zbigniew Frączkowski SJ4, doznawszy wcześniej za pośred
nictwem Służebnicy Bożej szczególnej łaski, k tó ra -jak  twierdził 
-  zaważyła na jego dalszym życiu. W 1948 r., przy pomocy kilku 
współbraci, przepisał notatki „Dziennika duchowego” dla celów 
osobistej pobożności. W rok później postarał się o dokonanie od
pisu maszynowego w 4 egzemplarzach, z zamiarem wydania dru

4 Ks. Zbigniew Frączkowski SJ, ur. w 1921 r., wstąpił do nowicjatu jezuitów 
w Pińsku w 1938 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1950 r. Obecnie przebywa 
w Gdyni. Postacią Służebnicy Bożej zainteresował się i zaczął zbierać materiały 
o niej już w latach 1940-1941, przygotowując się w Starej Wsi do matury. Jako stu
dent filozofii w Warszawie (1945-1946), zapoznał z jej pismami siostry wizytki. Da
jąc rekolekcje siostrom klaryskom w Kaliszu, szerzył i tu znajomość postaci i pism 
s. Leonii. -E W J 168; List s. Salomei Gąsiewskiej VSM dos. E. Korobij z 15 V 1999r.; 
Relacja ustna ks. Z. Frączkowskiego -  lipiec 1998 r.
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kiem przynajmniej części notatek. Nie mógł tego zrealizować, bo 
zamiar uznano za przedwczesny5. Nie przestał jednak populary
zować pism Służebnicy Bożej, zwłaszcza w klasztorach kontem
placyjnych, z którymi miał styczność6. Z jego inspiracji, w latach 
1945-1949, siostra Maria Ludwika Niemojewska -  wizytka, spo
rządziła bardzo staranny, rękopiśmienny odpis 7 zeszytów „Dzien
nika”, 126 listów i części poezji s. Leonii7.

Odpisu wszystkich zebranych pism Służebnicy Bożej doko
nano dopiero w 1978 r. dla celów postępowania beatyfikacyjne
go. Maszynopis wraz z dwoma uzupełnieniami (Appendix) liczy 
11 tomów -  łącznie 2803 strony, z czego 391 przypada na zapi
ski duchowe, 701 na listy, a pozostałe na inne formy twórczości. 
W 1979 r., w ramach zwyczajnej procedury procesu beatyfikacyj
nego, dwaj teolodzy-cenzorzy dokonali oceny tych pism, nie zgła
szając zastrzeżeń. Opinie teologów-cenzorów Kongregacja Spraw 
Kanonizacyjnych ogłosiła drukiem w Rzymie w 1981 roku*.

5 Kopia listu ks. Z. Frączkowskiego do prowincjała ks. Wojciecha Krupy SJ 
z 17 V 1949 r. (w zbiorach osobistych ks. Z. Frączkowskiego); KZ XXI 12 VI 1948 r., 
2 VII 1948 r., 26 V 1949 r.; List s. Cherubiny Muchy do przełożonej generalnej 
E. Jankiewicz z 17 V 1949 r. -  AGSS.

6 Zob. przypis 4.
7 Rękopis, w formie książki, zaopatrzony w wykaz ważniejszych dat z życia 

s. Leonii oraz zbiorek sentencji z jej pism, liczy 340 stron formatu A5. Jest oprawio
ny w twardą okładkę i zatytułowany: Pisma S. Marii Leony Nastalówny Służebniczki 
NMP. Pamiętniki (7 zeszytów). Poezje. Listy. -  BWW sygn. R 1218. Ponadto, w tejże 
bibliotece znajdują się jeszcze oprawione maszynopisy zawierające:

a) tematyczne wypisy z „Dziennika” : Kapłaństwo według pism S. Leony Nasta
lówny Służebniczki NMP\ Męka PJ. wg objawień S. Leony Nastałówny Służebniczki 
NMP\ Najświętsza Maryja Panna (Wyjątki z pism S. Leony Nastałówny, Służebnicz
ki); Życie zakonne (według pism siostry Leony Nastalówny, służebniczki NMP).

b) Listy: do ojca duchownego, do rodziny, do Stanisławy Walczak, do sióstr za
konnych.

c) niektóre zeszyty „Dziennika” (I, IV, VII).
d) Poezje, autobiografia.
8 Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum P. n. 1277. Premislen. Latinorum.

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Leoniae Mariae Nastał sororis professae
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Również w 1981 r. część pism s. Leonii została opublikowana 
w serii wydawniczej „Polskie teksty ascetyczne”, wychodzącej na 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie9. Wydanie to przy
gotował, opatrzył wstępem i poprzedził obszernym życiorysem 
Służebnicy Bożej, autorstwa s. Bernadety Lipian, ojciec Joachim 
Roman Bar OFMConv. W publikacji znalazły się następujące rę
kopisy Służebnicy Bożej:

1. „Historia powołania” -  tekst wydany w całości.
2. „Dziennik duchowy” -  wydany we fragmentach stanowią

cych około 2/3 tekstu rękopisu.
3. 28 listów -  we fragmentach.
4. Z twórczości literackiej opublikowano: 2 referaty, 8 wierszy, 

2 inscenizacje.

Celem obecnej edycji jest wydanie całego „Dziennika ducho
wego” s. Leonii. Stanowi on pierwszą część publikacji. Jej uzupeł
nieniem jest część druga w postaci „Wyboru listów”.

„Dziennik duchowy” składa się z 8 zeszytów (łącznie 702 
strony rękopisu), formatu notesowego, wielkości 16 x 10 cm lub 
15 x 10,5 cm. Zeszyt siódmy jest większy (20 x 16 cm). W przy
gotowaniu do druku przyjęto kolejność zeszytów według numera
cji dokonanej przy porządkowaniu materiałów przez archiwistkę 
w latach 60. Zaznaczyć należy, że już wcześniej, prawdopodobnie 
wkrótce po śmierci s. Leonii, poszczególne zeszyty jej zapisków 
duchowych opatrzone zostały (na zewnętrznej stronie okładki) na
pisem: „Zeszyt” z kolejnym numerem rzymskim od I do VI, nu
mer ósmy zaznaczony jest cyfrą arabską, a dziewiąty znowu rzym-

Congregationis Servularum B. M. V. Immaculatae (1903-1940). Positio super scrip- 
tis, Roma 1981.

9 Wybór pism Leonii Marii Nastał. W: Polskie teksty ascetyczne, t. III, Warszawa 
1981,5-262.
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ską10. Pominięcie numeru VII tłumaczyć można przypuszczeniem, 
że nim pierwotnie opatrzony był rękopis „Historia powołania”. 
Przy wyżej wspomnianym porządkowaniu dotychczasowy zeszyt 
IX oznaczony został numerem VII, a numer IX przeniesiono na 
„Historię powołania”, gdyż według chronologii powstania ten 
rękopis jest ostatni". Zeszyt III posiada dodatkowe objaśnienie: 
„3-dniowe skupienie od 4-8 VIII ’36”, uczynione tą samą ręką. 
Natomiast na okładce zeszytu IX (obecnie VII), inną ręką, do
pisane jest objaśnienie: „Pisma śp. s. Leony Nastałówny”, a pod 
nim ówczesna przełożona generalna Eleonora Jankiewicz dodała: 
„z ostatnich lat życia w Szczawnicy”.

Każdy zeszyt posiada oddzielną numerację stron, dokonaną 
przy wspomnianym porządkowaniu akt.

W kilku miejscach „Dziennika” są ślady po usuniętych kart
kach, już wcześniej zapisanych. Był to pewien rodzaj korekty tre
ści, której dokonywała s. Leonia przy późniejszej lekturze tekstu. 
Stosowne streszczenie tekstu usuniętego wpisywała na dolnym lub 
górnym marginesie strony poprzedzającej lub następnej. Siady po 
usuniętych kartkach zostawiała najprawdopodobniej celowo -  dla 
zorientowania czytelnika. Dowodem może być fakt, że kiedy po 
usunięciu kartek ze środka zeszytu VI (po dacie 16 III 1937) nie po
został żaden ślad, zasygnalizowała: „Wyrwałam kartki 7 XII 38”.

Od strony merytorycznej „Dziennik” zawiera zapisy myśli, 
przeżyć duchowych, pragnień powstałych na modlitwie, rozmów 
z Bogiem, oświeceń, objawień i wzlotów mistycznych Służebnicy

10 Z wyjątkiem napisu „Zeszyt IX”, dokonanego ręką sekretarki generalnej s. Fi
lomeny Dudzianki, nie udało się zidentyfikować, kto podpisał pozostałe zeszyty.

11 Rękopis ten powstał w ostatnich dniach życia Służebnicy Bożej. Napisała go 
ona na polecenie przełożonej generalnej E. Jankiewicz. Jego treść stanowią wspo
mnienia z dzieciństwa i lat młodzieńczych. Nie jest to więc kolejny numer „Dzien
nika”, dlatego nie został wzięty pod uwagę w niniejszej publikacji. Wydał go nato
miast J.R. Bar we wspomnianym wyżej (s. 13, przypis 9) Wyborze pism Leonii Marii 
Nastał.
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Bożej z lat 1934-1939, tj. z okresu, kiedy s. Leonia weszła już 
na drogę modlitwy mistycznej. Spisywać je zaczęła w Poznaniu 
w 1935 r., na wyraźne żądanie Jezusa, a po otrzymaniu pozwole
nia i pod kontrolą swego kierownika duchowego ks. Kazimierza 
Schmelzera12.

Oryginalny tytuł, który nadała s. Leonia tym zapiskom -  Życie 
wespół z Jezusem -  powtarzany jest, razem z hasłem AMDG (ad 
maiorem Dei gloriam), na kartach tytułowych kolejnych sześciu 
zeszytów (w zeszycie I w nieco zmienionej formie). Zeszyt VII nie 
posiada karty tytułowej ani wymienionego hasła. Napis: Życie we
spół z Jezusem  znajduje się na początku pierwszej zapisanej jego 
strony. Zeszyt VIII nie posiada wcale tytułu oryginalnego, tylko 
objaśnienie nadane przez archiwistkę: „S. Leona Nastał. Zapiski 
z przeżyć wewnętrznych”.

Na bardziej szczegółowe omówienie zasługuje zeszyt I. Jest 
on najobszerniejszy. Liczy 260 stron bardzo starannie zapisanych, 
co stanowi prawie połowę tekstu całego „Dziennika”. Jego tytuł, 
w odróżnieniu od pozostałych, jest dwuczłonowy i brzmi: Życie 
wespół z Panem Jezusem. Życie według myśli Jezusowej. Oprócz 
tytułu, u dołu strony s. Leonia umieściła motto: Oto jestem, aby 
pełnić Wolę Twoją, o Boże! Ponadto, karta tytułowa opatrzona jest 
uwagą: „Stara Wieś 1934. Spow.[iednik] O. Trubak”, wpisaną ręką 
przełożonej generalnej Eleonory Jankiewicz po oddaniu jej nota
tek przez Służebnicę Bożą. Jest to pierwsza data wymieniona w 
zapiskach, kiedy s. Leonia, przebywając w Starej Wsi od 30 marca 
do 16 sierpnia 1934 r., korzystała ze spowiedzi u ks. Wojciecha

12 Pierwszy raz s. Leonia otrzymała od Pana Jezusa nakaz zapisywania tego, co 
On do niej już od pół roku mówił, 7 I 1935 r. Pozwolenie spowiednika otrzymała 
dopiero po dłuższym okresie próby. Nie udało się ustalić dokładnie daty, ale najpraw
dopodobniej w II połowie 1935 r. Kiedy później, na skutek obaw, czy to rzeczywiście 
przemawia do niej Pan Jezus, s. Leonia miała opory w pisaniu, spowiednik zmienił 
pozwolenie w polecenie. -  Por. Dz. I 28, 103, III 44; L. 43, 44.
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Trubaka SJ13. Data ta wyprzedza ponad rok czas rozpoczęcia pi
sania „Dziennika” 14. W początkowej swej części, mniej więcej do 
połowy zeszytu I, „Dziennik” jest pisany retrospektywnie. Przeży
cia duchowe z lat 1934-1935 zostały odtworzone przez Służebnicę 
Bożą być może w oparciu o wcześniejsze notatki osobiste czy
nione na bieżąco, na co wskazywałaby dość dokładnie rysująca 
się chronologia faktów. Mniej więcej od połowy grudnia 1935 r., 
a z pewnością już od początku roku 1936, notatki są prowadzone 
na bieżąco15, jakkolwiek spotyka się także i w tej części akcenty 
wspomnieniowe. Dotyczą one jednak krótkiego okresu -  kilku dni 
lub tygodni. W sporadycznych tylko sytuacjach Służebnica Bo
ża powraca do wydarzeń znacznie wcześniejszych, które celowo 
pominęła, a spowiednik nakazał jej potem zapisać, jak to miało 
miejsce np. w wypadku zaślubin duchowych16. W całym zeszycie I 
s. Leonia, dla oznaczenia czasu, posługuje się niemal wyłącznie 
świętami liturgicznymi. Dat używa bardzo rzadko. Pojawiają się 
one systematycznie dopiero w następnych sześciu zeszytach. Treść 
zeszytu I doprowadzona jest do czerwca 1936 r.

Zeszyt II, rozpoczynający się od daty 2 lipca 1936 r., znajdu
je swoją kontynuację w 4 następnych zeszytach (III, IV, V, VI). 
Treść ich -  doprowadzona do dnia 3 V 1937 r. -  odnosi się w cało

13 Ks. Wojciech Trubak SJ (1869-1949), będąc w Starej Wsi, jako magister no
wicjatu jezuitów (1920-1926), potem jako rektor Kolegium (1929-1934), spowiadał 
także siostry. S. Leonia korzystała u niego ze spowiedzi. -  Por. K.N III 3, 16 i in., KZ 
XXVI 366, 369, 391, 395, 398 i in.; List ks. W. Trubaka do przełożonej generalnej 
E. Jankiewicz z 13 11 I942 r .-A G S S ; SJPX I 150.

14 Zob. s. 15, przypis 12.
15 Dowodzi tego m. in. zwrot „napisz dzisiaj” , użyty po raz pierwszy na 110

stronie rękopisu „Dziennika”, odnoszący się do faktów zapisanych przed Bożym Na
rodzeniem 1935 r., a z pewnością po 12 XII, gdyż w liście do ks. Schmelzera z tejże
daty (L. 44) s. Leonia nazywa jeszcze przedkładane do kontroli notatki „wspomnie
niem głosu wewnętrznego”.

1,1 Dz. I 142.
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ści do przeżyć duchowych Służebnicy Bożej w okresie jej pobytu 
w Poznaniu.

Po wyjeździe z Poznania (4 VII 1937 r.) s. Leonia przerwała 
pisanie „Dziennika”. Powodem był brak odpowiednich warun
ków: przerwany kontakt z kierownikiem duchowym, niestabilność 
miejsca pobytu (Stara Wieś, Kraków, Szczawnica) i w związku 
z tym niemożliwość obrania stałego spowiednika, u którego mo
głaby zasięgnąć rady i poddać kontroli notatki, a z własnej woli 
nie chciała -  jak napisze później -  „ani palcem ruszyć” 17.

Wznowiła pisanie, do czego kilkakrotnie zachęcał ją  ks. 
Schmelzer w listach, dopiero po dłuższym pobycie w Szczawni
cy18. Zeszyt VII odnosi się w całości do pobytu w Szczawnicy, 
obejmuje okres od 22 XII 1938 do 12 II 1939 r.

Zeszyt VIII swą formą zewnętrzną odbiega od wyżej omówio
nych i stanowi pewną zagadkę, jeśli chodzi o czas powstania. No
tatki są zupełnie niedatowane. Brak tytułu oryginalnego Życie we
spół z Jezusem  sugerowałby, że s. Leonia nie traktowała ich jako 
kontynuacji „Dziennika”, jakkolwiek ich treść jest natury czysto 
wewnętrznej. Zeszyt liczy 66 stron, z których zapisane są tylko 
strony: 1 -18 i 29-41. Strony niezapisane dzielą go automatycznie 
na 2 części, różniące się od siebie zarówno wyglądem zewnętrz
nym, jak i zawartością treści.

Część pierwsza (1-18), pisana bardzo starannie, chronologicznie 
wydaje się poprzedzać zeszyt VII -  reperkusje niektórych notatek 
tu umieszczonych spotyka się w korespondencji s. Leonii sprzed 
grudnia 1938 roku19. Po dokładnej analizie treści można byłoby

17 Por. L. 46 i 47.
18 W listach do s. Alodii Pelczar z 17 XII 1937 r. i z 2 XII 1938 r. (nie są druko

wane w obecnej publikacji) s. Leonia zwierza się, że spowiednik przypomina jej o pi
saniu: „Dostałam także list z Poznania [...] Ojciec mi przypomniał ‘obowiązeczek’, 
a ja  od wyjazdu z Poznania nie pisałam” (17 XII 1937).

il) Por. np. notatkę o matczynej miłości Boga, ze stron 17-18 rękopisu, z uryw
kiem listu do s. A. Inglot z 10 XI 1938 (L. 38).
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nawet zaryzykować hipotezę, że wyrażają one uczucia s. Leonii, 
które przeżywała w czasie wielkich oschłości duchowych jeszcze 
w 1936 r. w Poznaniu.

Drugą część stanowi tekst zawarty na stronach 32-4120, pisany 
już przy wielkim osłabieniu fizycznym Służebnicy Bożej, w ostat
nich miesiącach jej życia, na co wskazuje pismo ołówkowe, chwiej
ne, z zastosowaniem dużych i licznych skrótów, a także wzmianka 
o grozie wojny, która wybuchła we wrześniu 1939 r. Jest to jakby 
ukoronowanie jej mistycznych wzlotów przy szczytowym nasileniu 
miłości do Boga i tęsknoty za zjednoczeniem z Nim w wieczności.

„Wybór listów”. Zachowała się stosunkowo duża liczba listów 
pisanych przez s. Leonię do różnych osób. Udało się zebrać od 
adresatów i zdeponować w Archiwum Głównym Sióstr Służeb
niczek w Starej Wsi 352 listy (łącznie z kartkami pocztowymi) 
-  większość (345) w oryginale, 7 w odpisie21.

Zbiór obejmuje: 182 listy do współsióstr zakonnych, 73 do prze
łożonej generalnej m. Eleonory Jankiewicz, 46 do kapłanów, 51 do 
osób świeckich, z czego: 26 do przyjaciółki Stanisławy Walczak, 
23 do najbliższej rodziny i 2 do osób spoza kręgu rodzinnego.

Teksty listów są prawie kompletne. Jedynie w kilku brakuje 
początku lub końca. Treść większości koncentruje się głównie na 
tematyce życia duchowego.

Do druku wybrano te listy lub ich fragmenty, które bezpo
średnio wiążą się z „Dziennikiem duchowym” (wskazują na oko
liczności jego powstania, ilustrują lub uzupełniają myśli i tematy

20 Notatki ze stron 29-31 pominięte są w druku, bo jest to tekst wtrącony, zupełnie 
odbiegający od treści „Dziennika”.

21 Kilkanaście listów wpłynęło do Archiwum już po zinwentaryzowaniu poprzed
nich. Ponadto, przy opracowywaniu niniejszego wydania udało się skompletować 
kilka listów, które w maszynopisie sporządzonym w 1978 r. są podane jako oddziel
ne, niekompletne dokumenty, stąd liczba ich w tym miejscu różni się nieco od tej 
(343) w wymienionym maszynopisie.
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w nim podjęte) albo obrazują życie wewnętrzne Służebnicy Bożej 
i ukazują jej rozwój duchowy. To właśnie zadecydowało, że w pu
blikacji znalazły się przede wszystkim listy do 4 osób, z którymi 
s. Leonia korespondowała systematycznie przez dłuższy okres, 
kilka lub kilkanaście lat:

1. do przyjaciółki świeckiej Stanisławy Walczak;
2. do s. Anieli Inglot;
3. do kierownika duchowego ks. Kazimierza Schmelzera;
4. do kleryka Franciszka Chromika SJ.
Wybrano również kilka listów do przełożonej generalnej, by 

dać pełniejszy obraz postaw i zachowań Służebnicy Bożej w kon
kretnych sytuacjach życia, zwłaszcza w końcowej fazie choro
by. Przykładowo też przytoczono fragmenty listów do innych 
współsióstr.

Kolejność adresatów przyjęto według chronologii, kierując się 
datą pierwszego listu. W obrębie adresatów listy ułożone zostały 
również chronologicznie. Listy do współsióstr ujęte w jedną grupę 
umieszczono na końcu, bez względu na ich początkową datę.

Omawiając korespondencję s. Leonii, zasygnalizować trzeba, 
że z listów, które ona otrzymywała, zachował się tylko jeden. Jest 
nim list m. Eleonory Jankiewicz z 23 XI 1939 r. (ostatni z pisa
nych do niej), wyrażający zgodę na jej przyjazd ze Szczawnicy do 
Starej Wsi.

Zasady wydania. Wymienione materiały wydaje się w oparciu 
o teksty oryginalne. Cyfry w nawiasie kwadratowym wewnątrz 
tekstu „Dziennika” oznaczają strony rękopisu. Przypisy odwołują 
się zawsze do stron tekstu oryginalnego.

Treść „Dziennika”, dla większej przejrzystości, podzielono na 
krótsze, kolejno numerowane odcinki. Listom nadano numerację 
oddzielną, według kolejności ułożenia ich do druku. W przypisach
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podawany jest numer listu znajdującego się w publikacji. Brak nu
meru oznacza odwołanie się do listu w Archiwum (AGSS). Za
stosowana numeracja służy też do odnalezienia haseł w indeksie 
zagadnieniowym. Dla odróżnienia numery listów zaznaczone zo
stały w indeksie kursywą.

W nawiasach kwadratowych umieszczono uzupełnienia tekstu
0 imiona, nazwiska i daty ustalone na podstawie innych źródeł
1 Kalendarza liturgicznego oraz o wyrazy pomocne w zrozumie
niu treści. Uzupełnienia wymagające dodatkowych wyjaśnień za
mieszczono w przypisach.

Skróty wyrazów, które nie budziły wątpliwości, zostały rozwi
nięte bez zaznaczenia, m.in. dlatego, że s. Leonia stosowała je sto
sunkowo często, a w końcowej części zeszytu VIII bardzo często, 
i nawiasy zaciemniałyby przejrzystość tekstu. Rozwinięcia tych, 
które mogłyby budzić wątpliwości, ujęto w nawias kwadratowy. 
Pozostawiono skróty popularnie używane, modernizując w nie
których wypadkach ich pisownię (np. św. p. zmieniono na śp., t.j. 
-n a tj .) .

W przypisach zastosowano skróty wykazane w wykazie skró
tów. Jeśli chodzi o przypisy do fragmentów Pisma Świętego, po
służono się skrótami ksiąg przyjętymi w Biblii Tysiąclecia.

We wszystkich listach opuszczono bez zaznaczenia symbol 
J.M.J. (Jezus -  Maria -  Józef), który Służebnica Boża umieszczała 
na początku każdego z nich, oraz formalne zakończenie i podpis. 
Pozostawiono natomiast intytulację w pierwszym liście do danej 
osoby, opuszczając ją  już w następnych bez zaznaczenia. Opusz
czone fragmenty w treści listów zaznaczono trzema kropkami 
w nawiasie kwadratowym.

Bez zaznaczenia: poprawiono błędy ortograficzne, pisownię 
gramatyczną odbiegającą od współczesnych zasad gramatyki pol
skiej, znaki interpunkcyjne; ujednolicono pisownię dużych i ma
łych liter. W tym ostatnim wypadku teksty listów potraktowano
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odmiennie od tekstu „Dziennika”, pozostawiając duże litery tam, 
gdzie Służebnica Boża mówi o osobach trzecich, wymienia ich 
tytuły itp. Zapisy cyfrowe, zwłaszcza liczebników porządkowych, 
którym s. Leonia najczęściej dodaje końcówkę literową (np. 
14-cie, 9-tej) ujednolicono, zamieniając je  na słowa.

W całości pozostawiono styl s. Leonii, nie zmieniając nigdzie 
szyku wyrazów. W sporadycznych wypadkach opuszczono jakieś 
słowo, gdy powtarzało się parę razy w zdaniu; czasem zamieniono 
na inne, przeważnie zaimki -  gdy nie zgadzały się z treścią w licz
bie lub rodzaju. Zawsze zasygnalizowano to w przypisie.

Zaznaczono kursywą (oprócz tytułów książek) zdania lub całe 
fragmenty tekstu, które w odczuciu s. Leonii pochodziły od Pana 
Jezusa, innych Osób Boskich lub Matki Najświętszej.
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1 Sm Pierwsza Księga Samuela
2 Sm Druga Księga Samuela
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25 I 1903

1903-1921

8X1 1903 
9X1 1903

1907-1910

1910

15 VI 1911 

18X1 1911 

1916
1917-1919

1917-1925

1919

- Rodzice s. Leonii: Franciszek Nastał ze Starej Wsi k. Brzo
zowa i Katarzyna Jop z Klęczan k. Sędziszowa zawierają 
związek małżeński w kościele parafialnym w Sędziszowie 
(woj. rzeszowskie). Po ślubie zamieszkują w Starej Wsi 
u rodziców Franciszka.

-  Franciszek Nastał przebywa na emigracji zarobkowej 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

- Dzień urodzenia Marii Nastał -  późniejszej siostry Leonii. 
Chrzest w kościele parafialnym w Starej Wsi: otrzymuje 
imię Maria.

- Maria Nastał uczęszcza do ochronki prowadzonej przez 
siostry służebniczki w Starej Wsi.

- Rozpoczyna naukę w 2-klasowej szkole ludowej o 4 stop
niach nauczania w Starej Wsi.

- Przystępuje do I Komunii św. w kościele parafialnym 
w Starej Wsi.
Przyjmuje Sakrament Bierzmowania: udziela go ks. bp 
Karol Fischer.

-  Kończy szkołę w Starej Wsi.
- Kontynuuje naukę w 6-klasowej Szkole Ludowej im. 

Królowej Jadwigi w Brzozowie: przerabia piątą i szóstą 
klasę.
Jest członkinią Sodalicji Mariańskiej Dziewcząt. Pełni ko
lejno funkcje: skarbniczki, sekretarki, prezeski.
Po ukończeniu szóstej klasy prosi o przyjęcie do Zgro
madzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi. Zostaje przyjęta, ale 
na skutek kategorycznego sprzeciwu ojca nie może na ra
zie powołania zrealizować.
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1919/1920

1921

1921

8X1 1921 

1921/1922

1922 

1925

31 XII 1925 
18 I V 1926

29 VII 1927

X 1927

X I 1927 

18 II 1928

23 IV 1928

Przerabia prywatnie pod kierunkiem Marii Jakubskiej, 
nauczycielki w Brzozowie, siódmą klasę szkoły ludowej 
i w 1920 r. zdaje egzamin z jej zakresu w Szkole Wydzia
łowej Żeńskiej im. Królowej Jadwigi w Sanoku.
Powrót ojca z emigracji.
Maria wypala sobie potajemnie na piersi imię Jezus (IHS) 
rozżarzonym gwoździem, co ujawnia się na skutek ko
nieczności leczenia powstałego zakażenia. Wypadek ten 
łagodzi nieco wrogość ojca skierowaną przeciwko jej po
wołaniu.
Wyjeżdża do klasztoru Panien Benedyktynek w Staniąt- 
kach k. Krakowa.
Z postanowienia panny ksieni -  Hilarii Szczerbianki -  
przerabia pierwszy rok seminarium nauczycielskiego 
w szkole Panien Benedyktynek w Staniątkach, jako ich 
aspirantka; nie czuje się tu jednak na swoim miejscu.

- Po skończonym roku szkolnym, wyjeżdża na wakacje do 
domu rodzinnego i już nie powraca do Staniątek.

-  Ponownie prosi o przyjęcie do Zgromadzenia Sióstr Słu
żebniczek NMP NP w Starej Wsi.

-  Wstępuje do tegoż zgromadzenia.
- Pod koniec ośmiodniowych rekolekcji otrzymuje habit 

zakonny oraz imię Leona, zmienione później na Leonia; 
rozpoczyna dwuletni nowicjat.
Jako nowicjuszka II roku, jedzie na praktykę apostolską 
do Wyżnian k. Lwowa: pracuje przy dzieciach przedszkol
nych w ochronce i pomaga siostrom w pracach domo
wych.

- W połowie października wyjeżdża na sąsiednią placówkę 
do Biłki Szlacheckiej k. Lwowa, gdzie przez 3 tygodnie 
zastępuje siostrę organistkę.

-  Wyjeżdża do Przemyśla: przerabia tu wraz z innymi sio
strami materiał z zakresu średniej szkoły gimnazjalnej.

-  Wraca do Starej Wsi: 6-7 tygodni choruje na różę. Choro
ba ma duży wpływ na ukierunkowanie jej życia wewnętrz
nego ku Bogu Miłości.

- Składa w Starej Wsi pierwsze śluby zakonne na 3 lata.
- Pozostaje w Starej Wsi jeszcze przez 6 miesięcy (do 22 XI):
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22X1 1928

20 I V 1931 
3-30 X1 1932

13 XII 1932 

16 I 1933

8 III 1933

27 VIII 1933

IX-X 1933

XI 1933
XII 1933

14 I 1934 

8-29 III 1934

uczy się angielskiego, gdyż jest typowana do pracy w Sta
nach Zjednoczonych Ameryki, gdzie zgromadzenie od 
1926 roku posiada swoje placówki. Wyjazd uniemożli
wia brak zgody Konsulatu Amerykańskiego.
Wyjeżdża do Przemyśla celem kontynuacji rozpoczętej 
nauki. Przebywa tam do 13 XII 1932 r.
Ponawia śluby zakonne na drugie trzechlecie.
Zdaje maturę, jako eksternistka, w X Męskim Gimna
zjum Państwowym typu humanistycznego we Lwowie. 
W związku z tym od 11 października przebywa we Lwo
wie w domu zgromadzenia przy ul. Potockiego 61. 
Wyjeżdża z Przemyśla do Starej Wsi: przez kilka tygodni 
prowadzi w nowicjacie wykłady z historii, w zastępstwie 
s. Antoniny Biłous.
Wyjeżdża do Poznania, skierowana do opieki i pomocy 
w nauce siostrom zdobywającym kwalifikacje na 6-ty- 
godniowym kursie pedagogicznym. Mieszkają na stancji 
prywatnej przy ul. Wielkie Garbary 18/11.
Po zakończeniu I części kursu, jedzie na placówkę do Ło
dzi -  ul. Karolewska 51: pomaga w pracy wychowawczej 
w zakładzie sierot prowadzonym przez zgromadzenie oraz 
spisuje swoje obserwacje o dzieciach celem przekazania 
ich jako pomoc siostrom w pracach pisemnych z wycho
wania; pisze wiersze, inscenizacje i referaty na zamówie
nia sióstr.
Zobowiązuje się ślubem prywatnym, złożonym na pół ro
ku za pozwoleniem spowiednika w Łodzi, oddać się Pa
nu Jezusowi „na ofiarę zadośćczyniącą” za grzeszników, 
zwłaszcza pogrążonych w grzechach zmysłowych.
W Poznaniu pomaga siostrom uczestniczącym w drugiej 
części kursu pedagogicznego.
Po zakończonym kursie wraca na placówkę do Łodzi. 
Przyjeżdża do Starej Wsi: prowadzi w nowicjacie lekcje 
łaciny i wykłady z psychologii; układa wiersze i insceni
zacje.
Wraca do Poznania, by pomagać w nauce uczestniczkom 
III kursu pedagogicznego.
Przebywa na placówce w Łodzi — ul. Karolewska 5 1.
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30 III 1934 

13 I V 1934

1934

16-25 VI 1934 

13 VII 1934 

16 VIII 1934 

IX 1934

18 IX 1934

24 X11 1934 
15 1 1935 
1935-1937

3 IV 1935

VIII 1935
IX 1935

Przyjeżdża do Starej Wsi na 8-dniowe rekolekcje przed 
ślubami wieczystymi.
Składa profesję wieczystą w Starej Wsi. Dołącza do niej -  
jako „czwarty ślub” -  ponowienie ślubu prywatnego, który 
złożyła pierwszy raz w Łodzi 27 sierpnia 1933 r.: specjal
nego oddania się Bogu na ofiarę zadośćczyniącą za grzesz
ników, zwłaszcza pogrążonych w grzechach zmysłowych. 
Po ślubach zostaje w Starej Wsi: uczy siostry przygotowu
jące się do egzaminów.
Bierze udział w tygodniowym kursie Akcji Katolickiej 
w Tarnowie.
Zobowiązuje się ślubem prywatnym nie popełniać dobro
wolnie grzechu powszedniego.
Wyjeżdża do Poznania do pomocy i opieki nad siostrami 
uczącymi się na kursach: pedagogicznym i ochroniarskim. 
Zaczyna korzystać ze spowiedzi i kierownictwa duchowe
go u ks. Kazimierza Schmelzera, który będzie ją  prowadził 
przez cały okres pobytu w Poznaniu.
Przeprowadza się wraz z siostrami ze stancji prywatnej do 
internatu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego przy 
ul. Skarbowej 7.
Jedzie do Starej Wsi na ferie świąteczne.
Wraca do Poznania.
Przebywa stale w Poznaniu w funkcji odpowiedzialnej za 
dom zakonny. Pomaga siostrom uczącym się na kursach: 
pedagogicznym, ochroniarskim i pielęgniarskim oraz w se
minarium ochroniarskim i w szkole pielęgniarskiej. 
Przenosi się wraz z siostrami do wynajętego mieszka
nia przy ul. św. Wojciecha 2. W ten sposób powstaje w Po
znaniu dom zgromadzenia, ale bez oficjalnej erekcji koś
cielnej.
Uczestniczy w rekolekcjach w Staniątkach k. Krakowa.
Ze względu na powiększenie się liczby sióstr studiują
cych w Poznaniu, zmienia mieszkanie na większe -  przy 
ul. Działyńskich 7/1.
Z nakazu Pana Jezusa i za pozwoleniem ks. Kazimierza 
Schmelzera zaczyna spisywać swoje przeżycia duchowe 
i rozmowy z Bogiem.
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18X11 1935 
2 I 1936 
5-7 VIII 1936
9 XII 1936

4 VII 1937 

13 VII 1937

12 IX 1937

2 9 X 1937 
1937-1939

1938

27 X11 1938 

XI 1939

4 XII 1939

5 XII 1939 
15 XII 1939

2 I 1940
3 I 1940

10 1 1940

Zaślubiny duchowe s. Leonii z Niemowlęciem Jezus. 
Składa prywatny ślub czynienia tego, co doskonalsze. 
Odprawia trzydniowe skupienie w Poznaniu.
Kolejna przeprowadzka, do bardziej ekonomicznego 
mieszkania przy ul. Działyńskich 7/14.
Po likwidacji placówki w Poznaniu wyjeżdża na rekolek
cje do Staniątek k. Krakowa.
Przyjeżdża do Starej Wsi bardzo osłabiona fizycznie. Pro
wadzi lekcje w nowicjacie: języka polskiego, psychologii, 
biologii; układa wiersze i inscenizacje dla sióstr.
Wyjeżdża do Krakowa, by pomagać w nauce kształcącym 
się tam siostrom oraz poddać się badaniom lekarskim. Ba
dania wykazują zaawansowaną gruźlicę płuc.
Z Krakowa jedzie na kurację do Szczawnicy.
Kuracja klimatyczna i medyczna w Szczawnicy. Mimo 
choroby s. Leonia cały czas jest zajęta pracą. Pisze wier
sze, inscenizacje, referaty, służąc siostrom całego zgroma
dzenia.
Pewne polepszenie stanu zdrowia: pełni obowiązki zakry- 
stianki w kaplicy domowej, pomaga siostrom w pracach, 
wyręcza przełożoną w prowadzeniu korespondencji. 
Składa prywatny ślub czynienia wszystkiego z miłości, za 
pozwoleniem ks. K. Schmelzera.
Rozpoczyna doroczne rekolekcje. Odprawia je  indywidu
alnie w Szczawnicy.
Ciężko chora pisze ostatni list do matki generalnej Ele
onory Jankiewicz: dziękuje za wszystko, przeprasza i wy
raża pragnienie przyjazdu do Starej Wsi, bo w Szczawnicy 
nie ma możliwości przyjmowania Komunii św.
Mimo trudnych warunków wojennych zostaje przewiezio
na ze Szczawnicy do Starej Wsi.
Oddaje przełożonej generalnej swoje notatki duchowe.
Na polecenie przełożonej generalnej zaczyna pisać auto
biografię, która przybiera formę historii powołania. 
Kończy pisanie autobiografii.
Przyjmuje Sakrament Chorych z rąk ojca duchownego Mi
chała Matlaka SJ.
Rano przyjmuje Komunię św. Po południu, około godz. 
16.30, umiera.
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13 I 1940 
1946

31 XII 1969 

I 1976

8 XII 1976 

15 III 1979

15 IX 1980

30 X 1980

19 XI 1980 
13 III 1998

9 XI 2003 

VI-VII 2006

Pogrzeb Służebnicy Bożej w Starej Wsi.
Ukazuje się drukiem książka o Służebnicy Bożej pt. Ku 
szczytom , napisana przez ks. Stanisława Kuźnara SJ. 
Ordynariusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk wnosi do 
Stolicy Apostolskiej Votum o wszczęcie Procesu Kogni- 
cyjnego s. Leonii.
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie wydaje 
dekret: Nihil obstat, zezwalający na rozpoczęcie procesu 
w diecezji.
Uroczyste ogłoszenie dekretu Nihil obstat w Bazylice 
w Starej Wsi.
Ekshumacja zwłok Służebnicy Bożej z grobu znajdujące
go się na cmentarzu parafialnym w Starej Wsi i złożenie 
ich w specjalnie przygotowanej krypcie w domu macie
rzystym zgromadzenia w Starej Wsi.
Zakończenie Procesu Kognicyjnego na terenie diecezji 
przemyskiej.
Przekazanie akt Procesu Kognicyjnego Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych w Rzymie.
Otwarcie akt Procesu Kognicyjnego.
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydaje Dekret waż
ności Procesu Kognicyjnego.
Poświęcenie przez metropolitę przemyskiego, ks. abpa Jó
zefa Michalika, pomieszczeń rodzinnego domu s. Leonii, 
który został przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 
NP zakupiony, odremontowany i urządzony jako miejsce 
pamięci, w 100-lecie urodzin Sługi Bożej.

- Ukończenie redagowania Positio super vita et virtutibus 
Sł. Bożej s. Leonii Marii Nastał i złożenie w Sekretariacie 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.





Z E S Z Y T  I

Życie wespół z Panem Jezusem 
Życie według myśli Jezusowej

Oto jestem, aby pełnić 
Wolę Twoją, o Boże!

AMDG
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1

[1] Uwierzyłam Miłości.
O tym, że Bóg mnie kocha, mówiła mi matka kochana, która 

wracając z kościoła, składała na mych ustach matczyny pocałunek, 
mówiąc, że przyjmowała Komunię św., a Pan Jezus chce przez nią 
powiedzieć mi o tym, że mnie kocha.

Że Bóg mnie kocha, mówiły mi bez słów stworzenia wszel
kie, z którymi się zapoznawałam. Wschodzące czy gasnące zorze 
złociste; chmurne, pełne tajemnych mroków czy gwiaździste noce 
szeptały do duszy, że jestem kochana przez Boga, który dla mnie 
gasi i zapala słońce, a kiedy śpię, czuwa u mego wezgłowia i liczy 
tętna mojego serca. Lekki, kojący wietrzyk czy groźna zawierucha, 
pełna grzmotów i błyskawic mówiły mi zarówno o tym, że Bóg 
czuwa nade m ną że mnie kocha. O, ta mowa przyrody -  barwne
go kwiecia i rozśpiewanych ptasząt -  to nie było tylko marzenie, 
to był głos, który pouczał, że tam, gdzie kończy się jej działanie, 
gdzie nawet myśl ludzka nie dosięgnie, ale jak strudzona ptaszyna 
zwraca1 ku dostępnym dla niej gniazdom2 -  że tam żyje Bóg, który 
się nazywa Miłością.

Że Bóg mnie kocha, uczył mnie Kościół święty przez kapła
nów, wysłanników nieba, uczyła lektura.

A o czym mówił Jezus, gdy w białej Hostii zstępował z ołtarza, 
biorąc me serce w posiadanie, napełniając je pokojem i szczęściem 
po brzegi?

Czyż to nie dosyć, mój Panie, by uwierzyć [2] Miłości, by się 
Jej odwzajemnić, pełnić Jej rozkazanie? Poszłam za Jej głosem,

1 Wyraz „zwraca” ma u s. Leonii znaczenie: powraca.
2 We wszystkich dotychczasowych odpisach „Dziennika” słowo „gniazdom” zo

stało zamienione na „gwiazdom”.
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oprzeć się nie mogłam. Bóg mnie kocha, nie pragnę miłości stwo
rzeń, bo one nie zdołają zaspokoić bezdennych moich pragnień.

Ajednak, nawet już po oddaniu się Miłości, spostrzegałam oba
wy, które niekiedy jak iskra maleńka, drzemiąca pod popiołem, to 
znów jak wulkan ognisty wybuchały, grożąc zniszczeniem wszel
kich porywów, a nawet tej dziecięcej wiary w miłość Bożą. Ileż 
to razy tej maleńkiej kruszynie groził upadek i załamanie się na 
całej linii. Lecz Pan, który trzciny nadłamanej nie skruszył, lnu 
kurzącego się nie zagasił3, litował się nad ubóstwem i nędzą sam ą 
podnosił z upadku, dodawał otuchy, chęci, siły, obdarzał słodką 
pieszczotą utrzymywał w ścisłej łączności z sobą, dając tysiące 
dowodów, że mnie kocha.

Zdawać by się jednak mogło, że dobroci Bożej wszystko [to] 
było za mało -  posuwa się jeszcze dalej.

2

Każesz mi, Jezu, pisać o tym -  bądź wola Twoja... Na wieki 
wyśpiewywać będę miłosierdzie Pańskie, a jeżeli już tu na ziemi 
rozkazujesz zacząć ów hymn niebiański, spraw, bym wskutek mej 
nędzy nie dołączyła ani jednego fałszywego akordu, bym Twoją 
jedynie wyśpiewywała chwałę, a jeżeli -  jak to zapowiedziałeś -  
ma to przynieść korzyść duszom, dawaj im swoją łaskę, bo są god
niejsze ode mnie i mogą Cię daleko więcej ukochać, skoro uwierzą 
w Miłość.

[3] Kiedy sięgam myślą w najdawniejszą przeszłość, w chwi
le modlitwy, samotności, skupienia, zauważam, że nieraz otrzy
mywałam w duszy pouczenia, jak mam jakąś prawdę rozumieć. 
Było to żywe światło wewnętrzne, które sprawiało, że już o danej 
prawdzie nigdy wątpić nie mogłam. Niestety, nie umiałam z te
go korzystać. Cieszyłam się rozkoszą poznania, ale kończyło się

3 Por. Iz 42, 3.
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wszystko na uczuciu, co najwyżej na opowiedzeniu wszystkiego 
drugim w rozmowach duchowych. Marnowałam łaski Boże, bo 
łaską nazywam owe światła wewnętrzne, i Jezus udzielał mi ich 
coraz mniej -  czułam, że się boi, że Go zdradzę. Miał Pan Jezus 
słuszność. Pogrążył mnie w ciemnościach, aż wreszcie sam się uli
tował i podniósł moją duszę ponad nią samą przed swe oblicze. 
Zdaje mi się, że Pan Jezus przygotowywał moją duszę do usłysze
nia głosu Miłości.

Raz po Komunii św. oczom duszy przedstawiło się Serce Boże 
otoczone wianuszkiem serc, które Go w tym dniu przyjęły sakra
mentalnie. Było tam i moje serce. Po chwili Serce Pana Jezusa 
wchłonęło w siebie te wszystkie serca, a razem z nimi zniknęło 
i moje serce w Sercu Bożym. Pan Jezus mnie kocha, skoro ukrywa 
mnie w swym Sercu.

Odtąd nawiedzenia Boże wewnętrzne pomnażają się coraz 
więcej. W duszy wzrasta spokój, szczęście bez granic, podziw, 
miłość.

3

[20 V 1934 r.] Dzień Zielonych Świąt 1934 r. Niegdyś w tym 
dniu dał się słyszeć szum wichru, a w jego poszumie w postaci 
języków [4] ognistych zstąpił Duch Święty. Ten właśnie dzień wy
brał Bóg, by przemówić do mojej duszy w taki sposób, by już tego 
nigdy nie zapomnieć. Nie mówił Pan wśród grzmotów i błyskawic, 
jak na górze Synaj, ani wśród szumu wichrów, jak w dzień Zstą
pienia Ducha Świętego na apostołów, ale wśród ciszy panującej 
zarówno w duszy, jak i wokoło, bo w klasztorku naszym4 wszyscy 
byli pogrążeni we śnie. Ja także spałam snem sprawiedliwego. Na
raz budzi mnie głos, nie wiem skąd pochodzący, z głębi duszy czy

4 Chodzi o dom generalny w Starej Wsi. Przebywała tu s. Leonia od 30 marca do 
16 sierpnia 1934 r., w przerwie między kursami w Poznaniu.
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z przestrzeni, wyraźny, choć bez dźwięku słów: Miłością wieczną 
umiłowałem cię5. Serce zadrżało radośnie, dusza zerwała się jak 
ptak uskrzydlony ku Bogu, usta wyszeptały: Boże -  ja Ciebie też 
kocham, ale jeżeli to Ty jesteś, pozwól mi zasnąć, bo mnie nie 
wolno o tej porze rozmawiać z Tobą, ja  mam spać do oznaczonej 
godziny. I zasnęłam, pełna radosnego uniesienia i szczęścia. W ta
kim usposobieniu, w głębokim skupieniu spędziłam dzień cały, bo 
uwierzyłam Miłości, czułam się Nią przeniknięta do głębi.

Miłość chciała, by w Nią uwierzyć głębiej, toteż ukazywała się 
duszy ukrzyżowana, ubiczowana, w cierniowej koronie -  w czło
wieczeństwie Pana Jezusa. Tak, ale te rany zadawałam Panu przez 
moje grzechy, czy to zatem prawda, że mnie kocha? Tonęłam wśród 
łez obfitych, błagając Boga o przebaczenie i o łaskę nieobrażania 
Go więcej. Ja widziałam w sobie tylko nędzę i grzech, a dobroć 
Boża znów pochyliła się nade m ną pogrążając duszę w skupieniu 
i miłości.

4

[5] Starałam się zapomnieć o sobie, myślałam o tym, jak Trójca 
Przenajświętsza jest nieskończenie szczęśliwa, pełna chwały Było 
to 4 VI ’34 r., w czasie Mszy św. Cichy, łagodny głos odezwał się 
w duszy: To je s t córka moja, w której sobie upodobałem^. Szczę
ście niebiańskie napełniło duszę, a równocześnie łzy żalu zalały 
mi serce. Marnotrawnym jestem dzieckiem, wyszeptałam. Ojcze, 
w czym możesz mieć upodobanie? Nie dosłyszałam już tego, co 
poprzednio głosu, dane mi jednak było zrozumieć, że Bóg ma we 
mnie upodobanie dlatego, bo we mnie żyje Pan Jezus, że Bóg wi
dzi we mnie swój własny obraz i dlatego z upodobaniem na mnie 
spogląda.

5 Jr 31, 3. -  Zob. Pismo Święte w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka SJ.
6 Por. Łk 3, 22; Mk 1, II.
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Uwierzyłam Miłości, zresztą zdawało mi się, że to już nie wia
ra, ale pewność. Obecność bowiem Pana Jezusa wśród mojej du
szy była mi tak żywa i odczuwalna, że wystarczyło mi przymknąć 
oczy na rzeczy zewnętrzne, byłam całkiem z Umiłowanym mej 
duszy7, który tak często krył mnie w swoim Sercu, przenikał swo
im promiennym wzrokiem; że się to powtarzało stale, sądziłam, 
że to naturalny stan duszy kochającej Boga. Pan Jezus z dobrocią 
prostował moje poglądy: To nie je s t naturalny stan duszy, ale moc 
wychodząca ze Mnie, ja k  wówczas, przy uzdrowieniu Chananejki, 
za dotknięciem moich sza f. Każde nowe nawiedzenie duszy to do
tknięcie Bóstwa, które ją  umacnia i podnosi w życiu nadprzyrodzo
nym. Naturalnymi wysiłkami nie osiągnęłabyś tego. Umiej ocenić
[6] dar Boży.

5

Innym razem w tym samym miesiącu czerwcu [ 1934 r.] szepnął 
tajemniczy głos: Jesteśmy sami, moje dziecię, tak dawno czekałem 
na tę chwilę, kiedy -  wyzuta ze stworzeń -  przyjdziesz do wła
snej swej duszy, by przestawać ze swoim Ojcem niebieskim, który 
wraz z Synem i Duchem Świętym obrał sobie mieszkanie w tobie. 
O, gdyby dusze umiały odrywać się od ziemi i od siebie samych, 
znalazłyby wewnątrz siebie niebo na ziemi. Czemuż nie przycho
dzą uwielbiać niebieskiego Gościa, czyż jestem  dla nich tak obcy, 
że Mi nic nie mają do powiedzenia? Moja córko, żyję w wielu du
szach zupełnie zapomniany, ja k  gdyby tym duszom na Mnie nie 
zależało. Uwielbiaj Mnie w nich tak, ja k  adorujesz Jezusa ukryte
go w Eucharystii.

Raz wieczorem, myśląc o Komunii św. następnego dnia, mówi
łam Panu Jezusowi: Mój Jezu, jutro nastąpi wymiana w oddaniu

7 Por. Pnp 3, 1.
8 Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok. -  Por. Łk 8, 43-46; Mk 5, 25-30.
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się. Oddam Ci moje serce, Ty mi dasz swoje. Oddam Ci moją du
szę, Ty mi dasz swoją. Naraz przejęło mnie do głębi zagadnienie: 
A za Bóstwo -  cóż Panu Jezusowi oddam? Nicość swoją -  szepnął 
cichy głos.

Czułam się bezradna na myśl o tym, co inni czynią dla bliźnich, 
by im dopomóc, a ja  nie mam do tego sposobności. Jezus mnie po
cieszał: Oddałaś się za grzeszników na ofiarę..? Cicha ofiara ma 
nieraz większe znaczenie wobec Boga niż rozgłośne, wielkie czyny, 
jeżeli nie są przepojone miłością Bożą. Jeden drobny akt zaparcia 
się siebie, uczyniony z miłości, więcej wart niż wylewanie się na 
zewnątrz, pozornie [7] dla dobra bliźnich, w istocie -  dla rozgłosu. 
Przyjmuję trudy i takich prac, bo w nich nie ma zamiarów wprost 
grzesznych, ale te dusze szkodzą sobie same. Postępują one z do
brami, jakie z prac apostolskich mogłyby osiągnąć, ja k  ci, co nie 
znając wartości banknotów, wymieniają je  za bezcen.

6

Błagałam Boga, by mnie raczył przyjąć do nieba, gdzie mo
głabym kochać Go już bez przerwy. A cierpienie? -  szepnął głos. 
Zamilkłam zawstydzona, a otrzymawszy pozwolenie spowiedni
ka, zaczęłam błagać Pana Jezusa, by mi udzielił łaski cierpienia. 
Ufam Miłości.

Oświadczałam Panu Jezusowi, że kocham Go ponad wszystko, 
a On z dobrocią odezwał się: Kochasz jeszcze siebie, nie umar
twiasz się we wszystkim, ja k  tego żądam. Zaczęłam się usprawie
dliwiać. Jezu, widzisz, jak słaba jestem, bądź moją mocą. Ja do
piero zaczynam życie ofiary, zresztą boję się odpowiedzialności 
za swoje zdrowie. -  Jeżeli Ja żądam umartwienia, przed kim bo

9 Jest to nawiązanie do prywatnego ślubu, złożonego przez s. Leonię w Łodzi 
27 VIII 1933 r. i ponowionego w Starej Wsi przy okazji ślubów wieczystych (13 IV
1934 r.), na mocy którego oddaje się ona Panu Jezusowi na ofiarę za grzeszników, 
zwłaszcza uwikłanych w grzechy zmysłowe. -  Por. N. II 10-11. 21.
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isz się odpowiedzialności? Ja jestem Życiem, twoje życie też do 
Mnie należy. Ja nie zabijam, ale ożywiam. O, gdyby dusze znały 
cenę umartwienia, gdyby wiedziały, jaka [jest] ich cena, toby się 
ubijały o nie daleko więcej niż bogacz dobija się o zdobycie ma
jątku. Małoduszność w poszukiwaniu umartwień je st tą zasłoną, 
którą boją się podnieść dusze z  obawy, by nie przyjrzeć się z  bliska 
własnej słabości dziecięcej. Nie chodzi Mi o umartwienia nadzwy
czajne, do tych daję osobne powołanie komu chcę. Od wszystkich 
jednak dusz wymagam zaparcia się siebie w tym, co sprawia [8] 
przyjemność, dozwoloną wprawdzie, ale z której można by złożyć 
ofiarę. To taka drobnostka. Żebrakowi czasem daje się na ofiarę 
tylko grosz, a Mnie i tego odmawiają dusze, niestety -  nieraz dusze 
przeze Mnie ubogacane.

7

Przez szereg dni Pan Jezus milczał. Oschłość bardzo boleśnie 
odczuwana towarzyszyła mi ustawicznie. Za to, więcej niż kiedy
kolwiek indziej, czułam się złączona z moją Matką Niepokalaną. 
Matka Najświętsza nauczyła mnie dziękować Panu Jezusowi za 
oschłości, cieszyć się Jego szczęściem bez względu na to, że się 
nie przeżywa tego uczuciowo. Ponieważ Pan Jezus milczał, a ja 
nie wiedziałam, czy to jest wolą Bożą, bym prosiła Pana Jezusa 
o pewną łaskę, zrobiłam wobec Matki Najświętszej zakład. Jeże
li jutro w czasie modlitwy nastąpi nadprzyrodzone skupienie, to 
uznam to za wolę Bożą. Po chwili, sądząc, że o takie rzeczy prosić 
nie można, prosiłam -  jako o znak woli Bożej -  o pogodę, bo już 
bardzo dawno panowała słota. Wstydziłam się, że żądam takich 
znaków, ale nie odstąpiłam już od tego ostatniego. Na uwielbienie 
dobroci Jezusa wyznam, że Jezus spełnił obydwa warunki -  w mo
dlitwie mogłam znów ukryć się całkiem w Panu Jezusie, pogoda 
była piękna, deszcz nie padał.
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8

Uwierzyłam Miłości.
Wieczorny zmrok. W kaplicy cisza. Uklękłam, by u stóp Ma- 

tuchny Najświętszej wylać swoją duszę. Tajemniczy głos we
wnętrzny odezwał się w duszy: Z czym przychodzisz, moja nico
ści? Pragnę Ci złożyć hołd miłości i stać się podnóżkiem Twoim. 
Jezus spełnił [9] moje pragnienia. Pogrążył moją duszę w niemej 
adoracji, podczas której czułam się pyłkiem drobnym, rzuconym 
pod stopy Jezusa.

Oczom duszy ukazał się Jezus rozpięty na krzyżu. Twarz śmier
telnie blada, oczy zalane krwią. Dreszcz przeszedł po moich człon
kach. Jezu -  zawołałam w głębi duszy -  pozwól mi wznieść się 
tak wysoko, bym mogła obetrzeć Jego Oblicze. Zdawało mi się, 
że Jezus powiedział, że raczej powinnam się uniżyć tak głęboko, 
aż pod stopy krzyża, bo jestem grzesznicą. Głosu Jego wtenczas 
nie słyszałam, a jednak zdawało mi się, że od krzyża spływały do 
duszy takie myśli.

Prawie przez dwa miesiące Jezus milczy. Miałam wrażenie, 
że się Jezus kryje przede mną. O, jak pragnęłam odnaleźć Jego 
kryjówkę i ukryć się z Nim razem, ale niestety, ciemność woko
ło. Moje grzechy otoczyły mnie zewsząd, ból okropny szarpał mą 
duszą rwał ją  -  zdawało mi się -  na strzępy, chwile modlitwy 
stawały mi się wiekiem. Do duszy zakradła się obawa, czy to Je
zus przemawiał10, czy do wszystkich moich grzechów nie dodaję 
jeszcze obłudy. Każda modlitwa stała mi się obecnie jękiem du
szy. Ulgę przynosiły mi tylko myśli o Ojcu niebieskim, w którego 
obecności tak się dobrze dawniej czułam. Raz, nawet wśród tego 
opuszczenia, szepnął do duszy: Jestem w twojej duszy -  nie bój się. 
A innym razem -  kiedy się lękałam, czy [10] moje ofiary nie są

10 Po słowie „przemawiał” opuszczono wyrażenie „do duszy”, powtórnie wystę
pujące w tym samym zdaniu w tekście oryginalnym.
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narzucaniem się tylko -  szepnął: Z mojej strony nie masz się czego 
obawiać. Nie wpłynęło to jednak na zmianę stanu duszy.

Wreszcie zabłysła chwila radosna, krótka jak jeden uścisk mi
łości Bożej -  Jezus powiedział: Pójdź w moje objęcia, czekam na 
ciebie. Byłam onieśmielona wobec Pana Jezusa, czułam się bardzo 
upokorzona, ale szczęśliwa. Ojciec niebieski nazwał mnie swoją 
iskierką. Moja iskierko -  mówił -  myśl o tobie nie powstała we 
Mnie w czasie, ona była wieczna, ja k  wieczny jestem  sam. Pomimo 
twej małości nie zginiesz we Mnie bez śladu, choć jestem  ogniem 
wszystko pochłaniającym, ale błyszczeć będziesz przez wieczność 
całą, choć moim blaskiem, ale jako coś odrębnego. W tej chwili 
czułam się naprawdę maleńką iskierką przytwierdzoną do łona 
Bożego tak silnie, że nic nie było zdolne oderwać mnie od Boga.

Błagałam Jezusa, by mi dał poznać jakimś sposobem, że to On 
działa w mej duszy. Pan Jezus odpowiedział z dobrocią: Niech ci 
będzie dowodem spokój i szczęście duszy, jakiego zażywasz.

9

Nie wystarczyło mi to -  rozterka duszy już raz odnalazła dro
gę i nie tak łatwo ją  było pokonać. Pan Jezus robił mi wymówki: 
Moje dziecię, czyż Ja nie zasługuję na to, byś Mi ufała, czyż cię 
zawiodłem kiedy? -  Słuchaj spowiednika, Ja będę z tobą. Jęk bo
leści wyrwał się z duszy -  mam słuchać spowiednika, który mi za
kazał słuchać wewnętrznego [11 | głosu, że to są iluzje. Jezu, mam 
słuchać spowiednika, a może odejść od niego, iść gdzie indziej, 
szukać innego spowiednika? Nie, moje dziecię -  pozostań

Przez tego spowiednika, już przy następnej spowiedzi, 29 IX 
[1934 r.]12, udzielił mi [Jezus] jednej z największych łask -  uleczył

11 Cztery następne linijki tekstu są  wytarte. Odnoszą się one, jak wynika z treści 
listu s. Leonii do ks. K. Schmelzera (L. 45), do opinii, jaką Jezus oraz Matka Najświęt
sza wypowiedzieli pod adresem spowiednika, a które on polecił usunąć z notatek.

12 Treść tego tekstu odnosi się do początków kierownictwa ks. Kazimierza 
Schmelzera (zob. s. 475).
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z wewnętrznej rozterki, która od szeregu lat nurtowała w duszy. 
Przez niego napełnił mnie spokojem i szczęściem tak wielkim, 
że dotąd nie zmąciła go żadna przeszkoda. Jezus milczał, lecz ja 
byłam szczęśliwa, bo w Jego imieniu mówił ten, który w oczach 
Jezusa jest posłańcem Bożym.

Zdaje mi się, że od tego czasu moje trwanie w Bogu stało się 
więcej duchowe. Ponad wzloty i uniesienia przenosiłam chwile 
pokornego trwania u stóp Jezusowych. Łzy żalu, wdzięczności 
i miłości stały się moją ucztą najrozkoszniejszą, wzrosła w mej du
szy miłość Matki Niepokalanej, a przede wszystkim najukochań
szego Ojca niebieskiego. Wzrosła ufność, że kiedyś, gdy skończy 
się wygnanie, ujrzę oblicze Boże, bo uwierzyłam Miłości. Niebo 
-  co mi w nim dać możesz jeszcze o Boże, kiedy już tu na zie
mi dałeś spokój niebiański i sam istotnie i osobiście zamieszkałeś 
w mej duszy?

Jezus słucha spowiednika odnośnie do kierownictwa duszy, 
jak słuchał na ziemi [12] swej Matki Niepokalanej. Spowiednik 
zakazuje umartwień, Jezus nie pozwoli nawet na doręczenie mi 
narzędzi pokutnych; zakazał słuchać głosu wewnętrznego, Jezus 
milczy. Ja milczeć nie mogłam. Otwierałam Panu Jezusowi swoje 
serce, opowiadałam Mu jak dziecię, z czego życie się składa. Mógł 
mnie Pan Jezus poznać z tych rozmów tak dobrze, że chociaż
by nie był Bogiem i nie znał mnie Sam przez się, poznałby mnie 
z tych zwierzeń dziecięcych.

Raz, wśród wynurzeń mej miłości, Pan Jezus odezwał się: 
Otwierasz przede Mną swe serce, bo ci potrzeba Serca, które by 
cię rozumiało. A czy pomyślałaś o tym, że i Ja mam Serce i chciał
bym je  otworzyć przed moimi przyjaciółmi? Proś spowiednika, by 
ci pozwolił słuchać mego głosu. Otrzymasz wiele łask, byś mogła 
spełnić swoje posłannictwo na ziemi. Przez ciebie chcę uczyć dusze 
maleńkie dziecięcej ufności i wiary w Miłość. Chcę ci powierzyć
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tajemnice najdroższe memu Sercu. Proś spowiednika, by ci pozwo
lił swobodnie ze Mną rozmawiać, inaczej nie mógłbym przyjść.

Pozwolenie otrzymałam... A le ja  znów zawahałam się czy się 
nie łudzę, czy znów nie rozpoczynam jakiegoś kroku fałszywego, 
czy ja  naprawdę jestem tak bliska Panu Jezusowi. Jezus rozpro
szył moje obawy. Jesteś Mi bliska, bardzo bliska, tak dalece, że 
ustawicznie z tobą przebywam. Ale ja k  tobie chodzi o to, by być 
kochaną przeze Mnie, tak Mnie chodzi o to, byś Mnie kochała. 
Tak dalece będziesz Mi bliską, ja k  Ja będę bliskim ciebie. Ile Mi 
się oddasz, tyle Ja oddam się tobie. Oddasz Mi się całkowicie, Ja 
oddam się [13] całkowicie tobie.

Stań się maleńką, by ja k  niegdyś Dziecię Jezus, tak teraz ciebie 
mogła wziąć na swe ręce moja Matka Niepokalana, by cię zaofia
rować Trójcy Przenajświętszej. Ofiara złożona przez ręce Maryi 
jest najmilsza Bogu.

10

Powiedz wszystkim władzom twej duszy: Którego ja  pocałuję, 
imajcie Gou. Ja pragnę być pojmany przez wszystkie władze twej 
duszy. Oddam ci się dobrowolnie, ja k  oddałem się kiedyś w Ogrój
cu w ręce oprawców. Jeżeli Mnie szukasz, oto jestem l4. Pozwól 
odejść wszystkim stworzeniom, wszystkim myślom obcym, nie za
trzymuj żadnej, bo w chwili, gdy bez względu na Mnie zajmiesz 
się czymś innym, Ja odejdę. Każdy akt miłości je st pocałunkiem, 
który koi rany mej miłości. Powiedz twym życiem otoczeniu swe
mu: Którego ja  pocałuję, imajcie Go. Powiedz duszom bojaźłiwym 
i chwiejnym, że Jezusa łatwo pojmać, bo stał się więźniem miłości. 
Niech jednak dusze traktują Mnie nie jako więźnia, lecz jako króla 
swego, bo Ja jestem  istotnie Królfemj. Niech Mi pozwolą urządzić

13 Por. Mt 26, 48.
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się w duszach po królewsku. Pragnę, by każda dusza była moim 
osobnym królestwem, ono Mi się należy jako dziedzictwo odda
ne Mi przez Ojca przedwiecznego, jako dziedzictwo zdobyte Mę
ką i Krwią. Dusze, które Mnie wypędzają od siebie, przygotowują 
w sercach tron dla szatana, niestety wpuszczają do swego wnętrza 
tyrana, który ich będzie gnębić i tu na ziemi, i kiedyś w wieczno
ści. [14] Dusze natomiast, które uznają Mnie za swego króla, będą 
kiedyś wespół ze Mną królować.

Jesteś moim kwiatem, chętnie kryję się w jego kielichu, by pić  
miłość tak starannie dla Mnie przechowywaną. Na mocy twego 
oddania się memu Bożemu Sercu na ofiarę możesz zbawiać dusze 
każdym, nawet najmniejszym, aktem zaparcia się siebie. Korzystaj 
z tego przywileju, ratuj dusze, które gubią same siebie.

Smutno Mi czasem wśród was. Radość, jaką  Mi sprawiacie, mu
szę nieraz okupić długim czekaniem. Zrozumiałam, że Pan Jezus 
mówił o moich siostrach. Przez ciebie -  dodał Pan Jezus -  chcę 
odnowić gorliwość miłości, przez ciebie chcę w specjalny sposób 
zamieszkać w zgromadzeniu.

11

Dam ci teraz nieco zakosztować z kielicha goryczy, powstrzy
mam na teraz mój głos, by go nie uzależniać od umartwień, na 
które otrzymałaś pozwolenie. Ja moje łaski daję, komu chcę, kiedy 
chcę, ile chcę.

Mój Jezu, odezwałam się, jeżeli masz zamilknąć, powiedz jesz
cze teraz, jakie masz życzenia względem mnie na czas Twego mil
czenia. Chcę tego, co i spowiednik: pokory -  pokory umysłu, serca 
i woli'5. Bądź ślepo posłuszna i wiedz, że prawdziwą mądrością 
je st miłość Boża i że Ja jestem źródłem tej miłości.

ls Ten sam wątek -  pokory umysłu, serca i woli -  podejmuje s. Leonia w liście 
do s. K. Chromik z 2 XII 1934 r. (L. 89), co wskazywałoby, że opisane przeżycia 
duchowe miały miejsce na przełomie listopada i grudnia 1934 r.
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1 znów milczy Jezus. Zostawiając [15] najgłębszy, niczym 
niezmącony spokój duszy, doświadcza równocześnie oschłością 
i cierpieniem duchowym, bardzo bolesnym. Nie wiedziałam, że 
można aż tak cierpieć duchowo. Dobrze, że Jezus wzbudził naj
pierw pragnienie cierpień, a potem je dał, inaczej byłyby mi one 
nie do wytrzymania.

Wśród ciszy raz odzywa się głos wewnętrzny: Powiększę je sz
cze twoje cierpienia, ale zarazem pragnienie cierpień dla zbawie
nia dusz. Gdybym mówił do ciebie, przestałabyś cierpieć, a to je s t  
potrzebne dla wyniszczenia w tobie niedoskonałości, których sa
ma nawet nie spostrzegasz, ale widzi je  świętość Boża. Taki stan 
oschłości i opuszczenia wewnętrznego będzie trwał aż do uroczy
stości Bożego Narodzenia. A potem, mój Jezu? -  zapytałam. Nie 
troszcz się o to -  moja dobroć myśli o przyszłości.

Błagałam Pana Jezusa, by mi dał poznać te wady, których ja 
w sobie nie spostrzegam, a widzi je  świętość Boża. Pan Jezus mi 
powiedział: Masz upodobanie w darach Bożych, które odbierasz 
-  trzeba je sobie cenić i dziękować za nie Bogu, ale własne ja  
powinno być usunięte możliwie najdalej. Pamiętaj, że jesteś tylko 
przewodem łask, a mógłby nim być równie dobrze ktokolwiek inny. 
Łaski Boże otrzymujesz nie dla siebie, ale dla drugich, dla dobra 
dusz przeze Mnie umiłowanych, którym przez ciebie chcę powie
dzieć, że j e  kocham, że dla nich kryję w swym Sercu łaski, które 
mogą odbierać w każdej chwili, byleby tylko z ufnością przycho
dziły czerpać ze zdrojów Zbawicie[\6]lowych .

Liczysz na własne siły. Kiedy udajesz się na modlitwę, ju ż  na
przód myślisz, jaki obrót weźmie twoja modlitwa, ja k  będziesz 
przeze Mnie przyjęta. Na modlitwę trzeba się udawać dla uwiel
bienia Pana Boga, trzeba mi oddać wszystkie władze duszy, bym 
mógł ich użyć dowolnie, na Mnie zdać resztę. Nie podoba Mi się 
także to, że z lękiem patrzysz w przyszłość. Czemu nie ufasz Mi 
zupełnie?
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Odkryję ci całą twoją nędzę, ale na razie nie zniosłabyś je j  wi
doku. W pokusach radź się spowiednika i kieruj jego wskazówka
mi. Pokusy też są łaską, bo dają duszy pole do walki.

Powiedz twojemu spowiednikowi, że kapłani za mało mówią
0 obecności Bożej w duszach -  dzieciom. Powinno się o tym tak 
pouczać dzieci, ja k  o mojej obecności eucharystycznej. Mają one 
bowiem Trójcę Przenajświętszą w swojej duszy, a nie wiedzą o tym. 
Nic dziwnego, że postępują niekiedy tak, jakby Boga w ogóle nie 
było. Zawahałam się czy mam to powiedzieć, a Jezus dodał z na
ciskiem: Ja żądam, byś to powiedziała.

12

Zapowiedź Jezusa spełniła się dosłownie. Przez cały miesiąc 
grudzień [1934 r.] trwały oschłości, cierpienie miłości.

Dzień 24 grudnia. Duszę napełniła błoga radość. Duszę całą 
przeniknęła tajemnica dziecięctwa Jezusa, Matki Najświętszej. 
Rozmawiałam z siostrami, a jednak nie traciłam z oczu Dzieciątka 
Jezus, które tuliło swą główkę złotą do Serca swej Matki, a mnie, 
swą małą siostrzyczkę, darzyło spojrzeniem [17] miłości, słodyczy
1 dziwnie pociągającego blasku. Wpatrywałam się oczyma duszy 
w to słodkie oblicze Dziecięcia Bożego tak długo, aż mi się nasunę
ła obawa, że tracę czas. Pan Jezus dostrzegł tę obawę, toteż z miło
ścią powiedział: Nie tracisz czasu, trwając przy Mnie, choćbyś nic 
nie mówiła Bogu, owszem, oddajesz Mi chwałę i czerpiesz łaski.

Stań się i ty maleńką, razem będziemy wzrastać pod okiem na
szej Matki, dla chwały Ojca niebieskiego. Czy chcesz być uczest
niczką moich zabaw dziecięcych? Nauczę cię mojej zabawy. Kryję 
się często przed jakąś duszą i śledzę, czy Mnie szuka. Jeżeli to czyni 
pilnie, z  miłością, pragnie Mnie odszukać nie dla swej korzyści, ale 
dla mojej chwały, wówczas odzywam się z ukrycia: Jestem, jestem, 
przyjdź, znajdziesz Mnie, a we Mnie życie, szczęście, pokój i radość 
głęboką. Czasem znów daję znać o sobie, rzucając ogniste strzały
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miłości w dusze czy kamień udręczeń duchowych -  jeżeli to dusza, 
która się odwróciła od Boga. Pozostań przy Mnie. Użyję cię za po
średniczkę. Swoją modlitwą, umartwieniem, zaparciem się siebie 
będziesz brała z moich rąk ogniste strzały i trafiać będziesz w dusze 
grzeszników. Przyprowadź je  potem do Mnie, razem we wspólnej 
zabawie miłości rozweselać będziemy oko przeczystej Matki. Niech 
was przyjdzie dużo, dużo, bo Ja kocham ziemskie dzieci. Sam sta
łem się im podobny. Odtąd dzieci mają we Mnie najlepszego przy
jaciela, brata, najczulej kochającego ich ojca. Jeśli się nie stanie
cie jako dziatki, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego16.

13

[18] Twoje siostry zakonne sprawiły Mi dużo radości. Niektó
rym z nich chciałbym udzielać łask nadzwyczajnych, ale Mi krępu
ją  ręce przez swoją małoduszność. Rozszerzcie swoje serca przez 
ufność, bym je  mógł napełniać łaskami. Czemuż s. R .n lęka się 
ofiary? Powiedz jej, że Ja żądam od niej ofiary. Powiedz je j o sto
warzyszeniu „Dusz-Ofiar”lH -  ale nie nalegaj, niech wybiera do 
woli. Dostałam jeszcze polecenie do trzech innych sióstr, ale po
wiedziałam, że bez pozwolenia spowiednika boję się spełniać ta
kie polecenia. Prosiłam Pana Jezusa, by mi ich nie dawał, póki go 
nie mam. I już nie otrzymałam żadnego polecenia przed powrotem 
do Poznania19.

16 Por. Mt 18,3.
17 Być może odnosi się to do s. Roberty Malinowskiej, która należała do gru

py sióstr nieakceptujących stylu pobożności s. Leonii. Dopiero po śmierci Służeb
nicy Bożej zmieniła swoje nastawienie, stając się zwolenniczką i propagatorką jej 
świętości. -  Zob. np. Zeznania: s. Heleny Cabały z 15 XI 1968 r., s. Joanny Filipek 
z 10 II 1968 r. (AGSS).

is Przynależność do trzeciego zastępu „Dusz-Ofiar” w ramach Arcybractwa Stra
ży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. -  Zob. s. 260, przypis 6.

19 Chodzi o powrót do Poznania 15 I 1935 r., po feriach świątecznych, które spę
dziła s. Leonia w domu generalnym w Starej Wsi.
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Dusza kochająca je s t apostołką mojej miłości, nawet bezwied
nie. Jak ogień grzeje wszystko dokoła, tak dusza kochająca pro
mieniuje wokoło Boskim ogniem, którego pełne je st je j  serce. Apo
stołuje ona nawet bez słów. Dlatego to dusza zakonna powinna 
pracować nad wyrobieniem głębokiego życia wewnętrznego, bo 
je j nie wolno iść samej do nieba, ona powinna rozszerzać na ziemi 
królestwo Ojca niebieskiego, zdobywać dla nieba dusze. Jeżeli nie 
ma do tego innej sposobności, niech apostołuje modlitwą i tym, 
o czym ju ż  wzmiankowałem, miłością, świętością życia. Chciał
bym, by wszystkie domy zakonne były przepo[\9]jone atmosferą 
świętości, by dusze ubiegały się o nią, by szły na wyścigi w zdo
bywaniu cnoty. Jeżeli jakaś dusza je st więcej ubogacona łaskami, 
a zwracają się do niej inne dusze z prośbą o wskazówki i rady, 
nie powinna się od tego uchylać pod pozorem pokory. Niech tylko 
pamięta, że czerpie nie ze swojego, ale z mego Serca. Zawsze spra
wiacie radość memu Sercu, ilekroć rozmawiacie o Mnie. Trzeba, 
by to się stało nałogiem dusz zakonnych, że zawsze rozmowę snują 
około Oblubieńca swoich dusz. Rozmowy świeckie sprawiają, że 
dusza świecczeje i choć nosi strój zakonny, nie uchodzi za taką 
wobec Boga.

Na krótki dzień ziemskiego życia obierz sobie mieszkanie w ra
nie mego najsłodszego Serca. Serce to je s t tak przepastną głębiną 
tajemnic, że nigdy na ziemi nie będzie poznane takie, jakie Ono 
jest. W moim Sercu znajdziesz pełnię szczęścia, a znalazłby je  każ
dy, kto by chciał tam wejść i w Nim żyć.

14

Poddaj się kierownictwu mojej Matki Niepokalanej. Nikt, tak 
jak Ona, nie potrafi odtworzyć w duszy moich Boskich rysów, 
a cala świętość duszy polega na je j upodobnieniu do Mnie. Dzieci 
jednej rodziny poznaje się po ich podobieństwie. I Bóg, pragnąc 
człowieka podnieść do godności dziecka swego, pragnie, by się
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stał podobny do Jego jednorodzo[20\nego Syna. Najwierniejszym 
obrazem Jezusa je st Matka Najświętsza. Duch Święty upodobnił 
Ją do Syna Bożego ju ż  w chwili Jej niepokalanego poczęcia. Ten 
sam Duch Święty, kształtując z Jej krwi dziewiczej najświętsze cia
ło Jezusa, upodobnił je  do Maryi. I  w duszach -  dzieciach Nie
pokalanej -  przez Maryję, kształtuje Bóg miłości podobieństwo 
do Jezusa, a pomnażając miłość Bożą w duszy, sprawia, że dusza 
wrasta niejako w Jezusa, by z  Nim razem tworzyć rodzinę Ojca 
niebieskiego. Trzeba, by dusza poddała się działaniu Ducha Świę
tego, by była powolna20 na każde Jego skinienie, by trwała w sku
pieniu, milczeniu przed Panem, naśladując Maryję, która wszyst
kie tajemnice dokonane w Niej przechowywała w Sercu swoim21. 
O, ja k  Mi dobrze było przy tym Sercu przeczystym, tyle doznałem 
od Niej macierzyńskiej czułości, że dla mej Matki Niepokalanej 
niczego duszom odmówić nie mogę. Serca czyste sprawiają Mi za
wsze ucztę rozkoszy, toteż z  radością wchodzę do nich w Komunii 
św., bo one Mi przypominają dziewięciomiesięczny pobyt w łonie 
mej Matki Niepokalanej. Przypominaj Mi często pieszczoty, jakim i 
Mnie darzyła Maryja. Dla nich zapomnę o obojętności, jakiej do
znaję od wielu dusz, przyjmujących Mnie w Komunii św. niedbale 
i ozięble.

Połóż twą skroń na mym Sercu, by zakosztować czułości, jaką  
[21] cię otaczam. Moje Serce wysila się, by dawać ludziom co
raz to nowe dowody miłości. O, gdyby wiedzieli, ja k  Ja ich ko
cham, ja k  pragnę, by w moją miłość wierzyli, by Mi się odpłacali 
wzajemnością. Każdy szept miłości jest dła mego Serca muzyką 
wieczoru, tj. tym błogim, serdecznym przeżyciem, które przynosi 
ukojenie po tylu doznanych zawodach, jakich w ciągu jednego  
tylko dnia, owszem, w ciągu jednej godziny, doznaję. Ludzie, gdy

20 Powolna -  tu w znaczeniu: uległa.
21 Por. Łk 2, 19; 2 ,51.
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ich spotyka zawód miłosny, popełniają szaleństwa. I Ja niekiedy 
tak postępuję. Od szaleństwa krzyża aż do szaleństwa Eucharystii 
i pobytu w duszy żebrzę miłości, dopraszam się o nią, narzucam 
się niejako duszy, by Mnie przyjęła za jedyny przedmiot swego ko
chania. Mam do tego prawo, ale nie zmuszam, bo dobrowolny akt 
miłości ma w moich oczach taką wartość, że go przez wieczność 
całą nagradzać będę wiekuistym aktem mej miłości dla duszy.

Dusze..., z którymi obcujesz, boją się nawet pomyśleć o wyż
szej doskonałości z powodu popełnionych przewinień. To wcale 
nie je s t pokorą. Możesz delikatnie poruszyć w rozmowie tę spra
wę. Ja jestem miłością i przebaczeniem. Miłość przebacza i zapo
mina o wszystkim. Że ich wyjątkową kocham miłością, niech im 
dowodem będzie powołanie zakonne. Jest to godność przewyższa
jąca wszystko. Dusze zakonne będą w niebie otoczone wyjątkową 
chwałą, byleby tylko nie żyły po świecku, bo to byłoby [22] dla 
nich upokorzeniem zbyt wielkim.

15

[31 XII 1934 r.] W wigilię Święta Obrzezania Pana Jezusa prze
budziłam się pełna radości. Zdawało mi się, że na moim czolc lśni 
jasna plama krwi Pana Jezusa, jakbym je miała oparte na zranio
nym Sercu Pana Jezusa. Szybko zajęłam się myślą o Komunii św. 
i zapomniałam o tym. Wieczorem przed oczyma duszy przesunęły 
się niebiańskie postacie świętych, okrytych purpurowymi szatami 
i dziwną pięknością, ale i od tego oderwałam swoją duszę i pogrą
żyłam się w żalu za moje grzechy u stóp najukochańszego Ojca 
niebieskiego. Właśnie w czasie tego trwania przy Sercu ojcowskim 
mówił głos wewnętrzny: W niebie każdy z wybranych naznaczony 
będzie Krwią Baranka Niepokalanego. Dla jednych będzie to zna
kiem uprzedzającej dobroci Bożej, która ich zachowała od grzechu 
ciężkiego, dla drugich -  znakiem przebaczenia i miłosierdzia, dla 
jednych i dla drugich znakiem odwiecznego upodobania i miłości.

Zeszyt I 57

Pragnęłaś mieć moje imię wyryte na swoich piersiach22. Patrz, 
Ja też ozdobiłem swą pierś twoim imieniem. W tej chwili przedsta
wił się duszy jakiś symbol, którego jednak nie rozumiałam. Głos 
wewnętrzny wyjaśnił mi to, mówiąc: Ten symbol oznacza imię no
we, o czym mówi św. Jan w Objawieniu: „ Zwycięzcy dam mannę 
ukrytą i kamień biały, a na kamieniu imię nowe napisane, którego 
nikt nie zna, jeno ten, który bierze ”23. Znaczenie tego imienia zro
zumiesz w niebie.

[23] Raz, kiedy całą moją duszę owładnęła miłość Boża, tak 
że mi się zdawało, że w całym mym jestestwie nie ma nic prócz 
miłości, odezwałam się do Pana Jezusa: Mój Jezu, jak to dobrze, 
że mnie nie potępiłeś, byłabym cię nie kochała. W głębi duszy 
usłyszałam głos: Potępić? Czy ty wiesz, co znaczy potępić? Dla 
Mnie oznacza to tyle, co ból Ogrójca i Kalwarii. Toteż słowa prze
kleństwa wypowiadam tylko na tego, kto Mnie do tego zmusza. 
Skoro w jakiejś duszy zobaczę choćby najmniejszy akt żalu, póty 
zabiegam, aż ta dusza zwróci się do Mnie.

Bardzo Mnie bolą klątwy grzeszników. Wynagradzaj Mi za te 
grzechy aktami uwielbienia, powstrzymuj moją sprawiedliwość, 
by ich nie karać. Możesz to uczynić krótkim aktem: Uwielbiam 
Cię, Jezu, i przepraszam za klątwy moich braci.

Daję ci władzę nad moim Sercem. Czerp, ile chcesz, na korzyść 
dusz cierpiących w czyśćcu. Ofiaruj Ojcu niebieskiemu moją Krew, 
jako spłatę długów tych świętych dusz. Nic nie możesz lepszego 
i milszego oddać Ojcu niebieskiemu nad ofiarę mojej Krwi.

Boli Mnie obojętność niektórych dusz zakonnych. Obchodzą 
się jakoś beze Mnie, wystarczają sobie same. Poznają one kiedyś 
swój błąd, ale teraz ranią moje Serce. Nie mów nikomu, prócz spo

22 Nawiązanie do wydarzenia z lat młodzieńczych s. Leonii. Jako 18-letnia dziew
czyna, z miłości do Jezusa, wypaliła sobie na piersiach rozżarzonym gwoździem 
Jego imię (IHS). -  Por. A. 37.

23 Por. A p 2 , 17.
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wiednika, o moich skargach. Na razie hylby to glos wołającego 
na puszczy™. Przychodzę do ciebie po prostu szukać współczucia 
i pocie[24]chy. Ból mój powierzam tylko zaufanym przyjaciołom  
mego Serca, którzy w mej służbie nie szukają własnego interesu. 
Ciebie odtąd będę nazywać „moją”, bo do Mnie należysz ju ż  cał
kowicie. Jeżeli jakiejś duszy uda się raz podbić sobie moje Serce, 
staje się ono po prostu bezsilne wobec tej duszy i niczego je j od
mówić nie mogę.

A ja  -  mój Jezu -  czym sobie mogłam podbić Twoje Serce? -  
Ufnością. Dopóki myślałaś tylko o swojej nędzy, ale bez ufności, 
byłaś podobna do osoby, która ustawicznie kręci się w kółko, nie 
postępując ani kroku naprzód. Ja lubię, gdy dusza rozważa wła
sną nędzę. Uważam ją  za maleńkie pisklę, które spoczywa w cieniu 
drzew, bezpieczne od napaści piekielnego kruka. Równocześnie 
jednak pragnę, by to drobne pisklę rozwijało skrzydełka ufności, 
by próbowało lotu na każde wezwanie Boskiego Orła, który spo
czywając na wyżynach, wzywa przed swoje oblicze maleńkie p i
sklę, by mu ukazać górne rejsy i drogę, którą ma przebyć w swoim 
wzlocie ku Bogu.

Przygotuj swoją duszę przez delikatną wierność lasce do zło
żenia ofiary, jakiej od ciebie zażądam. Najdrobniejszy nawet wy
siłek, podjęty w celu rozszerzenia czci mego najsłodszego Serca, 
otwiera w Nim nowe niejako źródło, z którego wypływają łaski, 
nie tylko na tę duszę, ale także na je j otoczenie. Dusza zakonna 
powinna Mnie kochać delikatną miłością. Często [25] powinna się 
ona zastanawiać nad tym, czym Jezusowi sprawić przyjemność, 
a skoro to spostrzeże, powinna to uczynić z największą radością, 
natychmiast, bez ociągania się.

Zeszyt I 59
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Duszę moją znów ogarnęła obawa, czy to istotnie Pan Jezus do 
mnie przemawia, czy się nie łudzę. Wylewałam łzy przed Panem 
Jezusem wystawionym w monstrancji, a On z czułością i dobrocią 
odezwał się: Moje dziecko, czym jeszcze mam ci udowodnić, że 
to Ja jestem? Twój spokój duszy niech ci będzie rękojmią mojej 
miłości względem ciebie. Zresztą, wobec pozwolenia spowiedni
ka, by słuchać mego głosu, powinnaś być zupełnie spokojna i wła
śnie obawy, czy to glos Boży, miej za podejrzane, bo wzbudzać je  
usiłuje szatan, by zamącić pokój twej duszy. Pokój duszy jest ja k 
by je j murem obronnym, poza który trudno się dostać szatanowi, 
i dlatego wścieka się ze złości, że nim otoczyłem twoją duszę. Czy 
chciałabyś psuć moje dzieło, chciałabyś burzyć to, co je st obroną 
twoją? Zajmij się raczej moją miłością. Napisz pieśń na temat: 
Jam je st miłością i przebaczeniem25.

Podczas medytacji usiłowałam się skupić w rozważaniu nie
skończonych doskonałości Bożych, ale głos wewnętrzny odezwał 
się: Daremne twoje usiłowania -  chcę, byś słuchała mego gło
su, a ty chcesz się rozkoszować słodyczą zatopienia się w Bogu. 
[26] Połóż głowę na mych piersiach, posłuchaj uderzeń mego Ser
ca. Ono dla ciebie bije, ono dla ciebie żyje. Pij życie z  mego Serca, 
bądź moim Janem, uczniem miłości. Dla ciebie otwarta je st rana 
mego Serca, p ij Krew, która się z niego sączy, bo ona prawdziwie 
je st napojem. Krew moja je s t balsamem na rany grzechowe. Ona 
je st okupem, za który dokonałem zbawienia dusz. Ofiarując mo
ją  Krew Ojcu przedwiecznemu, ofiarujesz tym samym Serce mej 
Matki Niepokalanej, czym sprawiasz Bogu nową radość. Z  krwi 
Jej niepokalanego Serca zostało utworzone moje Serce. -  Pomyśl 
o godności Matki Bożej. Ojciec przedwieczny mówi o Słowie:

25 Wiersz ten cytuje s. Leonia w liście do St. Walczak z 31 I 1935, dodając, że 
napisała go „pod wrażeniem cichego wezwania Jezusa”.
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Synem moim Ty jesteś, Jam Cię dziś zrodzif1’. Maryja mówi rów
nież o Nim: Synem moim jesteś, Jam Cię zrodziła. Jak nikt na ziemi 
nie pojmie, kim jest Bóg, tak nikt nie zgłębi wielkości Matki Naj
świętszej. Ciesz się, że masz taką niezrównaną Matkę, która cię 
kocha i błogosławi ci.

Maryja jest niebem Trójcy Przenajświętszej. Kiedy odmawiasz 
„ Ojcze nasz, któryś je st w niebiesiech ”, możesz myśleć o potrójnym 
niebie. Pierwszym niebem jest przede wszystkim Bóg sam, który jest 
w niebie, tj. w samym sobie. Drugim niebem, w którym żyje Bóg, 
jak w żadnym stworzeniu, jest Maryja. Trzecim niebem, o którym 
myśleć możesz przy odmawianiu Ojcze nasz, jest twoja dusza. Jest 
ona niebem, bo żyje w niej Bóg -  cała Trójca Przenajświętsza.

Jeżeli Mi chcesz sprawić przyjemność, [27] nazywaj Mnie swo
im Oblubieńcem albo swoją Miłością.

17

Gdybyś wiedziała, ja k  ty jesteś pełna nędzy i niedoskonałości... 
Gdybym cię teraz wziął do nieba i ukazał ci świętych, którymi się 
otaczam, tobyś się tak zawstydziła na widok swoich niedoskona
łości, żebyś co prędzej chciała się ukryć w ranie mego najsłodsze
go Serca, by nie być widziana. A Ty, mój Jezu -  Oblubieńcze -  nie 
wstydzisz się wobec najukochańszego Ojca niebieskiego, wobec 
Twoich świętych, że się zbliżasz do duszy tak pełnej nędzy? Wi
działem Ja boleśniejsze rany twej duszy, a nie wzdrygnąłem się, 
by je  leczyć, nie wstydziłem się ciebie, ale z tym większą miłością 
pochylałem się nad tobą, by ci świadczyć miłosierdzie, bo droga 
przed obliczem Bożym była dusza twoja. Zajmować się taką nę
dzą, ja k  ty jesteś, je st moją radością, tak ja k  dla ludzi szlachetnych 
tytułem do chluby je st udzielanie pomocy najbiedniejszym, naj
nędzniejszym.

26 Por. Ps 2, 7.
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Umiej wykorzystać twoją małość. Wobec Boga je st ona niejako 
wszystko mogąca. Czy nie widziałaś nigdy maleństwa, które na
wet mówić nie może, bo nie umie, jedynie kwileniem swoim lub 
samym tylko spojrzeniem przywołuje matkę, która mu się oddaje 
cała, niczego mu nie odmówi, bo zawsze może mu dać więcej, niż 
maleństwo zapragnąć je s t zdolne. Bądź takim maleństwem, żądaj 
wiele dla siebie i drugich, proś [28] tylko z ufnością, niczego ci nie 
odmówię, gdy prośby twoje będą zgodne z moją wolą.

Pan Jezus chciał, bym po powrocie do Poznania powiedziała
0 tym wszystkim mojemu ojcu duchownemu. Zapytałam Go: Mój 
Jezu, moja Miłości, jak ja o tym wszystkim powiem? -  Powiesz po 
prostu: Pan Jezus mi to powiedział.

Kilka razy w tym czasie powtarzał się głos, że Pan Jezus udzie
li mi łask nadzwyczajnych. Nie zwracałam na to uwagi, że jed
nak głos ten się powtarzał, zapytałam: Mój Jezu, przecież Ty i tak 
udzieliłeś mi nadzwyczajnej łaski, żeś mnie dotąd nie potępił, że 
zamieszkałeś wśród mojej duszy i pozwalasz siebie kochać. Co 
jeszcze masz takiego, co byś mi mógł dać? -  Jezus odpowiedział: 
Moja Leonio, mam Ja przepaści tajemnic. Szczęśliwa dusza, której 
dano wejść w nie choćby na chwilę. Tobie uchylę rąbek miłości
1 miłosierdzia, nie tylko dla ciebie, ale i dla dobra dusz.

18

W dniu 7 stycznia [1935 r.] odezwał się głos wewnętrzny: Na
pisz wszystko, co ci mówiłem, i poddaj pod kontrolę spowiednika. 
Szatan usiłuje przyjąć moją postać i mówić również tajemnie do 
ciebie, by cię ode Mnie oderwać, ale Ja czuwam nad tobą. Jest 
bowiem ktoś, kto Mi powierzył kierownictwo twej duszy. Muszę się 
wywiązać z tego, ale gdy nadejdzie odpowiednia chwila, oddam je  
w ręce kierownika duchowego. Napisz, niech szatan wie, że się go 
kontroluje, i to prawnie, przez mojego zastępcę.
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[29] Niektóre dusze zakonne mówią: Dla świętych pełnienie 
cnoty nie było wcale trudne, bo Pan Jezus przestawał z nimi usta
wicznie. Otóż je s t to mylne przekonanie. Święci również natrafia
ją  na przeszkody, nieraz daleko większe niż ludzie miernej cnoty. 
Ja sam dopuszczam te trudności, by móc nagradzać w wieczności 
za bohaterską, pełną trudów walkę. Przestaję z nimi poufałej, to 
prawda, ale oni zobowiązują moje Serce. Czyż ludzie tak nie po 
stępują? Czyż nie znasz takich wypadków, że np. matka w rodzinie 
kocha wszystkie swoje dzieci, dla każdego z nich ma serce pełne 
miłości, a jednak myśl je j i uczucie częściej łączy się z tym dziec
kiem, które narażone je s t na niebezpieczeństwo, bo dla niej i dla 
całej rodziny podejmuje większe prace, może z dala od swoich, 
a przy tym je st to dziecko kochające, często przesyła matce listy 
pełne dziecięcej miłości i tęsknoty. Któż weźmie matce za złe, że 
kochając wszystkie dzieci i troszcząc się o każde z nich, więcej 
przywiązania zdaje się okazywać temu jednemu dziecku? Czyż Ja  
mam postępować inaczej? Ja, który znam najskrytsze tajniki dusz, 
którego oka nie ujdzie żaden trud, żadna ofiara, żadne westchnie
nie? Zresztą, jeżeli nie przestaję tak poufale z niektórymi duszami 
zakonnymi, czy nie je s t to ich wina? O, gdyby umiały zachować 
skupienie ducha, milczenie przepisane regułą, gdyby umiały także 
milczeć wobec Boga, niejedna z tych dusz usłyszałaby głos Boży.

Nie dziw się [30] jednak siostrom, które cały czas modlitwy wy
pełniają odmawianiem modlitw ustnych. One uwielbiają Boga ty
mi właśnie modlitwami. Umartwienia nadzwyczajne nie są warun
kiem do otrzymania łaski modlitwy kontemplacyjnej. Wprawdzie 
każdy akt zaparcia [się] zobowiązuje moje Serce do udzielenia tej 
duszy coraz to nowych łask, ale jeżeli chodzi o modlitwę kontem
placyjną, to je s t ona czystą darowizną Bożą. Niektórym duszom 
udzielam tej łaski tylko dlatego, by się nad nimi okazała wielkość 
miłosierdzia Bożego.

Zeszyt I 63
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Raz po Komunii św., kiedy trwałam w uścisku obecności Bo
ga, żyjącego w mojej duszy, Pan Jezus szepnął: Przychodzę do 
ciebie, by cię przenieść na łono Ojca niebieskiego, który cię bar
dzo kocha. Wszystkie władze mojej duszy zbiegły się natychmiast 
do Ojca, czułam jednak, że przychodzę do Niego w Panu Jezusie 
i że jestem tak serdecznie przyjęta tylko dlatego, że Pan Jezus żyje 
w mojej duszy.

Podczas Mszy św. na chwilę Pan Jezus przeszył moją duszę 
wzmożoną siłą bólu na myśl o tym, że dusze idą do piekła. Pan 
Jezus odezwał się: Pojmujesz teraz choć w części mój ból Ogrój
ca? Twój ból to jeszcze nie cierpienie pieklą, bo tego nie zniosła
byś w żaden sposób. Niech ci to jednak będzie zachętą do ratowa
nia dusz.

[31 ] Przedziwny widok przykuł duszę do siebie. Gdzieś z głębi, 
z jednego punktu wytryskało źródło i -  nie rozlewając się wcale -  
biło wiecznym życiem, pięknem, siłą  różnorodnością w jedności, 
wonią i światłością. Czułam, że przedstawione mi było w ten spo
sób życie Boga, który jest sam z siebie, i to bez początku. Zapra
gnęłam zanurzyć się w tym wieczystym Źródle i na mgnienie oka 
czułam się w Nim istotnie zanurzona, jak drobny pyłek w oceanie, 
ale już nie mogłam siebie odróżnić od oceanu, zdawało mi się, że 
z Nim razem stanowię coś nierozerwalnego -  i dane mi było zro
zumieć: „Będziemy Mu podobni, gdy Go ujrzymy jako jest”27.

Słowa spowiednika: Bądź świątynią Bożą bądź ołtarzem, na 
którym się spełnia ustawiczna ofiara, napełniły moją duszę szczę
ściem po brzegi, bo obecność Pana Jezusa stała mi się tak żywa, 
że mi się zdawało, iż wystarczy podnieść lekką tylko zasłonę, by 
objąć Jezusa i już na zawsze z Nim pozostać. Wtem usłyszałam 
uderzenie zegara, pobiegłam więc spełnić dane mi polecenie, a po-

27 Por. I J 3, 2.
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tein wróciłam na swój posterunek miłości. Gdy wróciłam, Jezus 
odezwał się: Gdybyś była została poić się słodyczą mojej obec
ności, byłbym ci odebrał tę łaskę. Za wierność w posłuszeństwie 
zostaję, ciesz się Mną do woli.

20

Ogołacaj się coraz więcej ze wszystkiego przez umartwienie za
równo wewnętrzne, ja k  i zewnętrzne. Korzystaj z pozwolenia [32] 
na umartwienia drobne. Jeżeli otrzymasz pozwolenie na większe 
umartwienia, dodam ci siły do utrzymania zdrowia.

Wybiorę sobie wśród was dusze, którym udzielę daru modlitwy 
kontemplacyjnej. Wasze zgromadzenie je st czynne, potrzeba mu 
jednak dusz, które by zasilały niwę zgromadzenia ożywczym zdro
jem  łask, które przez nie spływać będą na innych. Siostry twoje są 
niekiedy na takich posterunkach, ja k  żołnierze na froncie. Na ileż 
niebezpieczeństw są narażone. Ciebie nie daję na front, zbyt słaba 
jesteś, by odeprzeć atak nieprzyjaciela, by nie ulec wśród poci
sków. Nie mniejszą jednak wcale masz cząstkę pracy. Ty masz być 
Mojżeszem, przechylającym szalę zwycięstwa na stronę Izraela2*. 
Ty swoją modlitwą i ofiarą masz siać posiłki walczącym. Ty masz 
być aniołem dla sióstr, z którymi się stykasz, masz cichym apostol
stwem wpływu wlewać w dusze hart na bój.

W twoje prace pisemne wszczepiaj zawsze żar miłości do mego 
Boskiego Serca, a Ja potrafię iskrę zapalić i dam owocność twym 
pracom. Szczęśliwa dusza, która żyje nieznana i w zapomnieniu, 
jak ty. Teraz droga twoja wydaje ci się łatwa i lekka, bo spoczywasz 
na Sercu twojego Jezusa, tonąc w kontemplacji, ale tak zawsze nie 
będzie. Trzeba ci jeszcze dużo cierpieć. Przygotowuję dla ciebie 
skaliste pole do pracy, pełne trudu i zmagań, ale jeżeli pozosta
niesz Mi [33] wierna, nigdy nie zabraknie ci mojej laski. Tęsknię

28 Por. Wj 17, 1!.
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za chwilą, gdy znów przyjdziesz do Mnie na serdeczną rozmowę. 
Mój Jezu -  odezwałam się -  czy nie mógłbyś zabrać mnie do nie
ba, a już nie byłoby żadnej przeszkody w przestawaniu z sobą sam 
na sam? Jezus dodał: Niedługo ju ż  zostaniesz na ziemi, będziesz 
jednak wiele jeszcze cierpieć.

Nie dał Pan Jezus długo czekać na spełnienie zapowiedzi cier
pienia. Chwila cierpienia duchowego dawała mi się nieraz więcej 
we znaki niż wszelkie możliwe cierpienia fizyczne. I oto w duszy 
obudziła się znów obawa, która wstrząsnęła duszą do głębi, czy to 
Pan Jezus do mnie przemawia, czy ja nie okłamuję samej siebie. 
Cały mój ból skierowałam do Pana Jezusa. Jezu -  wołałam duszą 
całą-jeżeli w chwili śmierci powiesz mi, że się łudziłam, to ja  od
powiem, że Ty wszystkiemu jesteś winien. Ty rozbudziłeś w moim 
sercu nieugaszone pragnienie miłowania Ciebie; Ty rozbudziłeś 
w moim sercu wiarę w odwieczną miłość Boga ku mnie; Ty roz
budziłeś wiarę, że żyjesz w mojej duszy jako Bóg miłości; Ty mnie 
rozpieściłeś słodyczą głosu Twego i rozkoszą współżycia z Tobą 
w samotności, z dala od stworzeń, w cierpieniu czy upojeniu duszy, 
we łzach czy uśmiechu, płynącym z cierpienia nieznanego najbliż
szemu nawet otoczeniu. A więc Ty wszystkiemu jesteś winien, że 
rozbudziłeś w mym sercu wiarę w to, że mnie kochasz.

Kiedy ustały moje łzy i uspoko[34]ił się mój krzyk bólu, zasta
nowiłam się nad tym, czy nie zasmuciłam Pana Jezusa, składając 
całą winę na Niego, ale Pan Jezus odezwał się: Wcale Mnie nie 
obraziłaś tym krzykiem wiary. Owszem, sprawia Mi radość wia
ra duszy wówczas, gdy wewnętrzne otaczają ją  ciemności. Jeszcze 
większą sprawiłabyś Mi radość okrzykiem ufności. Ufaj przeciwko 
nadziei, powtarzaj, że Mi ufasz nawet wówczas, gdy ci się zdaje, 
że jesteś odepchnięta od Boga. Ufność sprawi, że dam tobie prośby 
serca twego. Ufność zachwyca moje Serce, bo ona zawiera w sobie 
wiarę w moją wszechmoc i dobroć bez granic. Taka ufność, pełna 
dziecięcej wiary, sprawia, że na jeden szept duszy kochającej dzia
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łam cuda, gdy zachodzi tego potrzeba. Ufność przebija niebiosa, 
ufność wykrada niejako łaski Boże, bo gdy dusza ufa, może brać 
wszystko, co chce. Ja zdają się nie widzieć duszy zagarniającej 
łaski miłości i miłosierdzia. Gdyby Mi dusze ufały więcej, miała
by ziemia tylu świętych, ilu je st ludzi na ziemi. Powiedz Mi, moja 
droga, czemu Mi ludzie tak mało ufają, czemu wierząc ludziom, że 
dotrzymają danego słowa, nie wierzą Mnie, który dotąd nikomu 
zawodu nie zrobiłem? Gdybyś wiedziała, ja k  boli nieufność ludzi 
do Mnie, starałabyś się ju ż  nigdy nie zasmucać mojego Serca bra
kiem ufności, owszem, poszłabyś kołatać do każdego serca z we
zwaniem: ufności, ufności, ufności.

21

[35] Mój Jezu, odezwałam się raz w poufnej z Nim rozmowie, 
powiedz, jakie masz życzenie, które mogłabym z miłością speł
nić? Pan Jezus powiedział: Odnośnie do twojej duszy obecnie żą
dam więcej spokoju w modlitwie. Słuchaj mego głosu, nie pozwól, 
by choć jedno słowo przeminęło bez echa, ale staraj się j e  wpro
wadzić w życie. Jeżeli w czasie modlitwy niczym nie możesz zająć 
twojej duszy, połóż głowę na mym Sercu i patrz w me oblicze. Takie 
je s t na teraz moje życzenie. Zadowolony będę, gdy będziesz przy 
mym Sercu, choćby ci się zdawało, że twoja modlitwa je st snem 
tylko. Mój Jezu -  moja Miłości -  a jeżeli w Twoim spojrzeniu 
dojrzę tylko wyrzuty dla siebie, jeżeli dojrzę łzę -  to nie wytrzy
mam Twego spojrzenia. Jezus odpowiedział ze słodyczą: Przecież 
ci nie robię wyrzutów, jestem  z ciebie zadowolony. Boisz się pa 
trzeć w zwierciadło moich oczu, by nie dojrzeć w nich własnych 
skaz? Prawdziwa pokora nie tak czyni, ale cieszy się tym więcej, 
im więcej odkrywa własnych skaz, własnej nędzy, bo tym bardziej 
uwydatnia się wówczas dobroć Boża, która się nad nią pochyla, 
by ją  wzbogacić. Dam ci poznać, że w odkrywaniu własnej nędzy 
znajduje się prawdziwa rozkosz. Chcę, byś za św. Pawłem cieszy
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ła się i chlubiła w krewkościach swoich29. To nie pusty frazes, to 
prawda. Boisz się patrzeć w me oczy, by nie dojrzeć w nich łez? 
O, nie tak czyni prawdziwa miłość. Miłość, skoro zobaczy łzę w oku 
Ukochanego, dokłada wszelkich starań, [36] by ją  osuszyć, nawet 
nie pytając o to, kto ją  wycisnął.

Chcę, byś Mi oddała tę przysługę, byś była moją pociechą, mo
ją  różyczką, której woń miłości raduje moje Serce. Chcę, byś była 
moją lilią, w której kielichu Ja jeden przebywam. Niech moje łzy 
będą dla ciebie tym, czym dla lilii srebrzyste krople rosy. Niech 
twoje spojrzenie będzie pełne miłości, a oddasz Mi przysługę. Każ
de takie spojrzenie będzie osuszać moje łzy, ja k  promienie słoń
ca spijają łzy traw i kwiatów. Łzy moje powinnaś przechowywać 
w swoim sercu jako klejnoty twego Oblubieńca, za które można 
zakupywać u mego Ojca pałace dla dusz nieśmiertelnych. Połącz 
Izy twoje z  moimi, a nabiorą wartości zadość czyniącej nie tylko za 
twoje przewinienia, ale i za niewierności tych, których zbawienia 
pragniesz. Mówiłem ci, że pragnę, byś była moją różyczką -  pa
miętaj jednak, by ciernie zachować dla siebie. Nie trzeba ranić 
mojego Serca, bo ono dość ju ż  cierpiało dla ciebie.

Czy wiesz, kiedy najwięcej raniłaś moje Serce? Wówczas, gdy 
nie zwracając uwagi na moje nalegania, byś Mnie przyjęła za po 
ufałego przyjaciela, nie chciałaś Mi serca otworzyć z ufnością. 
Bardziej Mnie bolało to nieufne zacieśnianie serca niż twoje grze
chy, bo w nich nie było nigdy złości, a o oddanie się wyłącznie 
Mnie prosiłem wówczas, gdy ju ż  odebrałaś bardzo wiele dowodów 
mojej przyjaźni, toteż szukałem wszelkich starań i środków, by cię 
przekonać, ja k  bardzo pragnąłem poufnej z tobą rozmowy.

29 Por. 2 Kor 12, 9 -  w Piśmie Świętym w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka, w wy
daniach sprzed 1935 r. W wydaniu poprawionym z 1935 r. i w późniejszych zwrot: 
„Rad się tedy przechwalać będę w krewkościach moich...” został zamieniony na: 
„Najchętniej tedy chlubić się będę ze słabości moich...” .
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Mój Jezu -  odezwałam się -  cóż Cię tak pociągało [37] do 
mnie? Czy nie miałeś tylu dusz niewinnych, z którymi mogłeś 
cieszyć się do woli? Dlaczego właśnie ze mną pragnąłeś prze
stawać? -  Pełną odpowiedź na twoje „dlaczego?” odnajdziesz 
dopiero w niebie. Żeby cię jednak nie zostawiać bez odpowiedzi, 
przypominam ci chwile Pierwszej Komunii św. Nigdy nie zapomnę 
przyjęcia, jakie Mi wówczas przygotowałaś, była to dla Mnie uczta 
najrozkoszniejsza. Znalazłem wówczas w twoim sercu miłość de
likatną, serdeczną, znalazłem łzy żalu za dziecięce przewinienia, 
pojmałaś ju ż  wówczas moje Serce, a ono, raz ujęte prawdziwą mi
łością, nie zraża się tak łatwo. Prędzej ściśnie się cierniem bólu, 
prędzej da się przebić, prędzej wyleje ostatnią kroplę krwi i da 
się strawić ogniowi lub rozszarpać, niż zapomni raz oddanej, czy
stej miłości. Tak, moje dziecię -  oczy moje spoczęły na tobie przed  
wiekami, a w dzień Pierwszej Komunii św. złożyłem w twoim sercu 
pocałunek mej miłości, by cię objąć w swe wyłączne posiadanie 
i w twym sercu pozostać na zawsze, by odtąd żaden [człowiek] 
tobą nie wzgardził, a ty byś nie miała innego oblubieńca prócz 
Jezusa. Kochaj Mnie, moja oblubienico, bo Ja sam wybrałem cię 
sobie. Ja cię uprzedziłem miłością, Ja zasługuję na szczególniejsze 
twoje względy.

22

Pokora je s t kluczem do skarbów mego Bożego Serca. Dusza 
pokorna porywa moje łaski, nawet bez aktualnej prośby o nie. 
Każdy akt upokorzenia otwiera [38] moje Serce -  nie boleśnie, 
ja k  włócznia, ale miłośnie i radośnie. Dusza pokorna je s t rozko
szą Trójcy Przenajświętszej. Bóg udziela takiej duszy łaskę po ła
sce bez obawy, że ta dusza zechce ją  sobie przywłaszczyć. Dusza 
pokorna nie szuka wyłączności, nie chce uchodzić samolubnie za 
jedynaczkę, na którą przypada cały majątek, gdy ma rodzeństwo. 
Małe dzieci proszą nieraz o łakocie dla rodzeństwa, by nie dzielić
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się tym, co dostały same. To je s t dzieciństwo, ale dusza pokorna, to 
umiłowane dziecię Boże, pragnie ze szczerej miłości tych samych 
łask dla bliźnich, którzy są je j  braćmi.

Pokora i umartwienie to są dwa skrzydła, którymi dusza odbija 
się od ziemi, by wznieść się na szczyty świętości. Rozwiń te skrzy
dła, moja gołąbko, by wzlatać i odpoczywać. Odpoczywaj na ni
zinach pokory, wzlatuj przez umartwienie na szczyty bohaterstwa. 
Odpoczywaj w przepaści twej nędzy, wzlatuj na szczyt Golgoty. Od
poczywaj w swojej małości, wznoś się w ramionach Jezusa rozpię
tego na krzyżu. Odpoczywaj w swojej bezsilności, wznoś się przez 
umartwienie aż przed tron Boga, ja k  dym kadzielny. Ziarna kadzi
dła rzuca się najpierw na ogień, który je  niszczy, zamienia na inne 
wprost ciało, ale właśnie to zniszczenie sprawia, że rozchodzi się 
woń, której nie wydadzą ziarna niewrzucone na ogień. To sprawia 
w duszy pokornej umartwienie podejmowane z miłości ku Bogu.

[39] Czy ci się podoba świętość, w której dusza jest całkiem 
ukryta, a Jezus przez nią objawiony? -  Tak, mój Jezu, ja  takiej tylko 
świętości pragnę dla siebie. Ja również taką świętość wybrałem dla 
ciebie. Ja będę przez ciebie pracować na zewnątrz, a ty kryj się co
raz więcej. Ja będę przez ciebie pociągać dusze i serca tych, z  któ
rymi obcujesz, a ty trwaj ustawicznie przy moim Sercu, by je  uwiel
biać, wynagradzać mu i pocieszać za zniewagi i zapomnienia.

Jest wiele dusz, które oddają się pracy całkowicie, wszystkie 
swoje zdolności i czas oddają tylko pracy, a nie mająjednej chwili 
na to, by się zwrócić do Mnie bodaj z jednym serdecznym wes
tchnieniem. Ja jednym słowem stwarzam światy, a licznymi zabie
gami nie mogę zdobyć jednego aktu miłości od duszy rozproszonej 
i wylanej na zewnątrz. Przychodź do Mnie często, ilekroć znaj
dziesz wolną chwilę czasu. Chcę ci powierzać moje tajemnice. Po
trzeba, abyś była w sprawach Ojca mojego7,0, którego tak bardzo
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miłujesz. Dzisiaj chcę ci powiedzieć, że w domu Ojca mego jest 
wiele miejsc pustych. Pragnę je  zapełnić grzesznikami nawróco
nymi twoją modlitwą i ojiarą.

Każde zgromadzenie zakonne jest moją rodziną. Kocham 
wszystkich członków tej rodziny, ale szczególnie drogie są dla 
Mnie dusze ofiarne. Są to beniaminki mojego Serca. One są naj
większym skarbem zgromadzenia, bo swoim poświęceniem  [40] 
zjednują laski dla całej swojej rodziny duchowej. Są to zazwyczaj 
dusze pokorne, za nic miane. Bóg jednak patrzy na nie z  miłością 
i rozkosz swą w nich znajduje.

23

Błagałam raz Pana Jezusa, by zabrał wszystko to, co dodatko
we, by mi zostawił tylko miłość swoją. Słodki jest dla duszy głos 
Jezusa, jak lekki podmuch wiatru, który chłodzi spaloną skroń wę
drowca, kroczącego pod górę w skwarne południe. Błagałam jed
nak Jezusa, by i ten głos Jego zamilknął w duszy, jeżeli to pomno
ży w mej duszy miłość Bożą. Na te moje błagania Pan Jezus odpo
wiedział: Nie przestanę mówić do ciebie, bo to właśnie oderwie cię 
od ziemi i zjednoczy ze Mną. Pragniesz miłości... A czyż uczniowie 
idący do Emaus nie mówili, że serce ich pa lalo, gdy rozmawiałem 
z nimi i pisma im wykładałem?31 Słowa moje duchem i żywotem 
sci'2. Nie przestanę mówić do ciebie, bo chcę, aby się nad tobą 
okazała wielkość miłosierdzia Bożego, bo chcę przez ciebie prze
mówić do dusz małodusznych, ja k  twoja, by im dodać otuchy i siły. 
Chcę przez ciebie przemówić do dusz zakonnych, by im okazać, jak  
bardzo je  kocham, ja k  tkliwą czułością je  otaczam.

Każde zgromadzenie zakonne je st moim ogrodem ulubionym, 
a poszczególne dusze kwiatami, wśród których mile spoczywam.

31 Por. Łk 24, 32.
32 Por. J 6, 63.
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Biada duszy zakonnej, która nie strzeże zmysłów swoich, bo w ten 
sposób robi ona wejście dla szatana, [41] owego węża, kusicie
la, który również chce gniazdo założyć wśród lilii. Czyż mogę się 
czuć bezpieczny w takim ogrodzie? Nie mogę położyć mej głowy 
w kielichu kwiatu, którego łodygę wąż oplata. Zmysłowość duszy 
zakonnej, w jakikolwiek ona objawia się sposób, powinna być na 
łańcuchu uwiązana, powinna być kajdanami okuta, kajdanami 
umartwienia, zaparcia się siebie, milczenia i pokory. Niestety, na 
cóż Ja niekiedy muszę patrzeć? Oto dusza przeze Mnie wybrana 
ucieka przed umartwieniem, myśli o tym, by się nie zmęczyć, by 
delikatnie wyglądać, by nie zaznać trudu. Ja się lituję nad takimi 
duszami, bo to są moje wybranki i tylko miłość dla nich wyrywa 
z mej duszy ,, biada ”, bo chcę ostrzec przed niebezpieczeństwem, 
ja k  ostrzega matka swe dziecię, gdy ono bez zastanowienia, upo
jone uśmiechem, idzie tam, gdzie zgubę znaleźć może, a w każdym 
razie zysku żadnego.

Jest jeszcze inne niebezpieczeństwo, które grozi duszy zakonnej, 
a przed którym moja dobroć ostrzec pragnie -  to przywiązanie do 
jakiejkolwiek drobnostki, a choćby tylko do własnego zdania. Czyż 
długo ostoi się Icwiat lilii, którego łodyga omotana je s t przez paso
żyty lub zamulona po brzeg kielicha? Dusza zakonna, ja k  z  jednej 
strony powinna okuć kajdanami miłości Bożej wszelką zmysło
wość, tak z  drugiej strony ma być wolna duchem, by móc w każdej 
chwili wznieść się na wyżyny, ilekroć je j  Oblubieniec tego zażąda.

[42] Nakłoń ucha twego na słuchanie mego głosu. Rzuć twoje 
serce w moje objęcia, w płonące ognisko mego Serca -  sprawisz 
Mi tym ochłodę. Pozostawaj przy Mnie tak długo, ja k  pozwolą na 
to twoje obowiązki. Skoro twe obowiązki odwołają cię ode Mnie, 
ukrywaj w swej duszy łaski, które odbierasz, tak, by nikt tego nie 
spostrzegł, że darzę cię szczególniejszymi względami. Ja jednak  
sprawię, że będziesz apostołką mojej miłości.
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Dusza zakonna powinna szukać umartwienia we wszystkim, 
a zwłaszcza w tym, co przyjemność sprawia. Przyjmują każdą, 
choćby najmniejszą, ofiarę złożoną z miłości i przechowuję ją  
w swoim Sercu, by móc za nią wiekuiście płacić. Każda ofiara jest 
kapitałem, który do Mnie całkowicie należy, a jego procentem na
gradzać będę dusze wiecznie. Przez ofiarę dusza czyni dłużnikiem 
samego Boga. Czyż cię to nie napełnia radością?

24

Będę cię ścigać moją miłością, boś w nią uwierzyła. Pójdę 
z tobą wszędzie i nieustannie będę ci towarzyszyć, bo chcę, byś 
Mnie ustawicznie miłowała. Moja Leonio, czego Mnie ludzie nie 
kochają? -  Bo Cię nie znają, mój Jezu, wyszeptałam. Pan Jezus 
powiedział z bólem: Nie znają -  bo znać nie chcą. Cóż mogłem 
uczynić nad to, co uczyniłem? Wyjąłem niejako z własnej piersi me 
Serce, umieściłem Je [na] zewnątrz, by zwrócić uwagę wszystkich 
łudzi na ten niezwykły objaw mej miłości dla [43] nich. A ludzie 
przechodzą obok Mnie zimni i nieczuli.

Nie śmiałam nic mówić na tę skargę Pana Jezusa, ale myślałam, 
że to niepodobna, by ludzie nie kochali Boga, bo przecież to jest 
naturalną potrzebą serca ludzkiego kochać swojego Stwórcę. Nie 
wyobrażałam sobie nawet życia bez miłości Boga. Kiedy o tym 
myślałam, Pan Jezus się odezwał ze smutkiem: Ty nie znasz zapa
miętałości człowieka. Czy kocha Mnie człowiek, który zapomina 
o swojej godności, tarza się w zmysłowych występkach? Czy kocha 
Mnie człowiek, który depcze przykazania Boże wyryte w głębi jego  
duszy, a na sumienie odzywające się raz po raz wola ze zgrzytem 
-  milcz, nie pójdę za twoim głosem, zbyt jesteś wymagający, [dla] 
mnie niewygodny. Czy takie postępowanie mogę nazwać miłością? 
A ilu je s t ludzi, którzy przez dzień cały nie pomyślą o Mnie, a Ja 
czekam i milczę...
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Znowu jakieś nieokreślone bliżej obawy cisnęły się do duszy. 
Skoro się znalazłam u stóp Jezusa, przytuliłam się jak dziecię do 
Bożego Serca i wśród łez wyszeptałam: Jezu, jeżeli tutaj przy
szłam niepowołana, jeżeli sama drapię się na wyżyny, na które 
mnie nie wezwałeś, to racz mi to przebaczyć i odpuścić, ale nie 
odpychaj od siebie, bo teraz już za późno. Już bez Ciebie żyć nie 
potrafię. 1 jeszcze mocniej tuliłam się do Jezusa, który z miłością 
odezwał się: Nie przyszłaś tu niepowołana, nikt [441 do Mnie nie 
przychodzi, jeno ten, komu z góry dano, kogo Ojciec wzywa33. Beze 
Mnie przyjść byś tu nie mogła. Uprzedziłem cię swoim wezwaniem, 
uprzedziłem miłością.

Raz wieczorem oddałam się radości na myśl o tym, że jutro 
jako w pierwszy piątek miesiąca -  tyle dusz przyjmie Pana Je

zusa w Komunii św. Pan Jezus odezwał się: Kocham dusze, które 
Mnie przyjmują w Komunii św., bo rozkoszą moją je st przebywanie 
wśród ludzi. Ale straszliwy jestem  dla dusz, które przyjmują Mnie 
niegodnie. Tylko nieskończone miłosierdzie na prośby mej Matki 
Niepokalanej i dusz, które Mi radość sprawiają, wstrzymuje Mnie 
od zadania ostatecznego ciosu duszy ju ż  i tak umarłej. Wynagra
dzaj Mi za niegodnie przyjmowane Komunie św. Komunie ducho
we przyjmuj z taką samą miłością ja k  Komunie sakramentalne. 
Kiedy jesteś w mojej obecności, zapomnij zupełnie o sobie, zajmuj 
się Mną jedynie. Gdybyś wiedziała, ile razy w chwilach, gdy ty 
toniesz w radosnej miłości przy mym Sercu, to moje Serce rów
nocześnie tonie w bólu. Ludzie szydzą sobie ze Mnie, stroją żarty 
w szynkach, kabaretach, kawiarniach -  a Ja słucham i milczę... 
Jeżeli znajdę duszę, która Mnie naprawdę kocha, zapominam przy  
niej o niewdzięczności ludzkiej. Do dusz zakonnych [45] i kapłań
skich zwracam szczególnie mój wzrok -  u nich szukam ukojenia dla 
siebie. W duszy szlachetnej budzi się uczucie współczucia nawet
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wówczas, gdy w je j obecności szydzi ktoś i urąga, ironizuje i dep
cze złoczyńcą, skazanego na śmierć, bo innym śmierć przynosił. 
Dusze szlachetne wolałyby, gdyby śmierć była natychmiast zada
na, niż te przeszywania sztyletem słów złośliwych nieszczęśliwego. 
A Ja -  czyż nie zasługuję na takie współczucie serc kochających? 
Czyż Mnie inny los spotyka? W sercach grzeszników skazany je 
stem na wypędzenie, na śmierć. Ja odchodzę, bo nie mogę miesz
kać w sercu razem z szatanem grzechu ciężkiego, ale staję nie
opodal i wzrokiem pełnym łez proszę o litość, o przyjęcie Mnie do 
świątyni duszy, która się Mnie pozbyła, tymczasem spotykają Mnie 
śmieszki, drwiny, natrząsania. Gorzej postępują ze Mną ludzie niż 
wówczas, gdy byłem wyśmiewany w pretorium Piłata, a Ja czekam 
i milczę... Któż się wobec tego zdziwi, że znalazłszy duszę wierną 
i kochającą, przymilam się je j na wszelki sposób, by choć trochę 
znaleźć współczucia i pociechy? Leonio, na zawsze pozostań moją 
pociechą. [46] Oto staję przed tobą w postawie żebraczej. Przy
garnij Mnie do siebie. Ty byś nie odepchnęła od siebie żebraka, 
który by zziębnięty i zgłodniały prosił o przytułek; nie odepchnę
łabyś żebraka, który by zbliżał się do mieszkania chwiejnym kro
kiem, niepewny, czy i tu nie zamkną przed nim bramy. Oto jestem, 
przychodzę żebrać. Pukałem do wielu serc, ale Mnie nie przyjęto. 
Prosiłem wiele dusz, by Mi się oddały, ale usłyszałem odpowiedź, 
że ktoś inny ju ż  zajął ich serca, ktoś Mnie wyprzedził. To próżna 
wymówka, Ja pierwszy ubiegałem [się] o miłość, ale Mi czekać 
kazano, bo miłość stworzeń wyżej oceniono. Prosiłem wiele dusz 
oddanych mej służbie, by Mi się całkowicie i bez zastrzeżeń odda
ły, ale otrzymałem tylko drobną jałmużnę — lwią część opanowa
ła miłość własna i własna wola. Mam dusze szlachetne, które Mi 
oddały wszystko, dla siebie niczego nie zostawiając. Mógłbym się 
cieszyć i odpoczywać, ale moja miłość nie zna spoczynku, dopóki 
widzę choć jedną duszę wydartą Mi bezprawnie, i dlatego przy
chodzę do ciebie, byś się stała pośredniczką, byś Mi jako  jałmużnę
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dawała dusze nieśmiertelne. Zapomnij o sobie, myśl tylko o moich 
sprawach -  nic na tym nie stracisz.

Boli Mnie oziębłość wielu dusz zakonnych i chwiejność tych, 
którzy Mi są wierni tylko tak długo, póki im zsyłam pociechy, a po 
tem oddają [47] się przyjemnościom, co prawda dozwolonym, ale 
z których można by złożyć ofiarę. Kto chce być święty, musi się 
wyrzec wszelkiej ofiary składanej takiemu bóstwu, za jakie chce 
uchodzić nieujarzmione ja  i nieopanowana zmysłowość. W miej
sce tych ofiar trzeba składać Bogu ofiarę czystą i szlachetną. Świę
ci byli poszukiwaczami ofiar, a najbardziej genialnymi byli ci, co 
szukali ofiar ukrytych, niedostrzeżonych przez nikogo. Niektórym 
duszom sam wskazuję taką kopalnię ukrytych ofiar, a są nimi cier
pienia wewnętrzne.

25

Umrzesz na krzyżu cierpienia, ja k  Ja -  wśród ciemności i trwo
gi. Już odtąd rozpocznij przygotowanie do śmierci. By umrzeć 
śmiercią ciała, według mojej woli, wpierw musisz umrzeć wszyst
kiemu, co nie je st Bogiem. Zapomnij o sobie. Myśl tylko o Mnie 
i sprawach Ojca mojego.

Cieszę się, że kochasz twoje siostry zakonne. Jednym z niezbi
tych dowodów miłości duszy ku Bogu je s t je j  miłość ku bliźnim. 
Przyjmuję każdą przysługę oddaną siostrom, jakby oddaną Mnie 
samemu. Miłość, pokora, umartwienie i wyzucie się z siebie sa
mej -  to są jakby schody, po których masz się wznosić do mo jego 
Serca, by zostać jego niewolnicą, ale niewolnicą, która ma prawa 
oblubienicy.

Czy wiesz, co cię w specjalny sposób łączy z Jezusem, Boskim 
Oblubieńcem? Dziewictwo ciała i dziewiczość duszy. Dusze dzie
wicze są moją rozkoszą. Przebywam [48] w nich z Boskim upodo
baniem, bo w nich znajduję odblask dziewiczości mojej Matki 
Niepokalanej, owszem, jeszcze w tej duszy je st coś z dziewiczości
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Trójcy Przenajświętszej, co w stopniu najwyższym jaśniało w duszy 
mojej Matki Niepokalanej. W duszy dziewiczej kąpie się Baranek 
Niepokalany ja k  w zdroju wód czystych i, na odwrót, dusza dziewi
cza zanurza się we Krwi Baranka Niepokalanego, topi się niejako 
w Bogu, przesiąka Bogiem ja k  gąbka zanurzona w oceanie. Dusza 
dziewicza jaśnieje w Bogu Jego własnym blaskiem, podobnie ja k  
drobny pyłek, unoszący się w promieniach słońca, jego błyszczy 
światłem. Dusze dziewicze są gwiazdami, które rozpraszają ciem
ności nocy grzechu, który otacza ziemię.

Bóg tak lgnie do duszy czystej, że nawet je j niedoskonałości nie 
mogą Go powstrzymać od tego, by się nie wcisnął w każdą niejako 
szparkę duszy, ja k  powietrze, które się wciska w każdą szczelinę 
otwartej przestrzeni. Bóg obejmuje duszę czystą i tuli do siebie 
to dziecię swego upodobania, nawet choćby ta dusza nie myślała 
o tym. Dziewiczość, zwłaszcza ślubowana Bogu, je st tym dla duszy, 
czym małżeństwo zawarte pomiędzy osobami w Kościele katolic
kim. Wprawdzie zespół wszystkich wiernych w Kościele je st oblu
bienicą Chrystusową, ale dziewiczość ślubowana je st związkiem 
ściślejszym, dusza z nowego tytułu może się mienić oblubie[49] 
nicą Baranka. To, co ci powiedziałem, powiedziałem dla pocie
chy dusz czystych, dła ostrzeżenia ich przed niebezpieczeństwami, 
dla przestrogi, by strzegły pilnie swego skarbu, by go nie zmroził 
wiatr wiejący stamtąd, gdzie są cuchnące bagniska. Powiedziałem 
to także w tym celu, by wśród zlaicyzowanego społeczeństwa obu
dzić większy szacunek dla sług moich ołtarzy -  kapłanów i dla dusz 
poświęconych Bogu. Biada ziemi, gdyby je j zabrakło tego rodzaju 
dusz. Mojemu Sercu drogie jest małżeństwo, sam rodzinom błogo
sławię i mieszkam wśród nich, ale dusze dziewicze pozostaną na 
zawsze moimi najdroższymi klejnotami, które umieszczę w koronie 
mojej chwały.
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Daję ci wszelkie prawa dziecka Bożego. Możesz się pieścić 
z Bogiem, twoim Ojcem; możesz przyjmować dowody Jego czułej 
miłości, którą ci świadczy nawet wśród oschłości.

Nie ma na świecie większych cierpień nad cierpienia miłości. 
Nie ma o nich pojęcia, kto ich nie przeszedł Szczęśliwa dusza, 
której dano zakosztować z tego kielicha, je s t on bowiem zadatkiem 
kielicha wiecznego szczęścia. Miłość zaprowadzi cię na Golgotę, 
przybije do krzyża, a stamtąd wzniesie cię w ramiona Boskiego 
Oblubieńca.

Choć nikt, prócz spowiednika, nie wie, że przemawiam do cie
bie, [50] jednak Ja sprawię, że kiedyś będzie wszystko wyjawio
ne dla pożytku dusz. Moje poujne z tobą rozmowy staną się ja k 
by Ewangelią dusz zakonnych. Niejedna z nich zapłonie gorętszą 
miłością, czytając te karty; zapragnie życia ojiary i zapomnienia 
o sobie, byłe tylko uzyskać przyjaźń Jezusa. Dojdą do tej przyjaźni, 
jeżeli tylko będą wierne w spełnianiu tego, czego Jezus wymagać 
od nich będzie w danej chwili. Jeszcze dotąd nie odmówił Jezus 
przyjaźni żadnej duszy wiernej, która tego zapragnęła i ubiegała 
się o nią. Z  miłością liczy Boski Przyjaciel wszystkie zabiegi, by 
Mu się przypodobać -  i wszystkie nagradza sowicie, po swojemu.

Czasem doświadczam miłośnie duszę. Pozornie trzymam się od  
niej z  dała, pomimo że widzę szczere wysiłki tej duszy, ale czy
nię to dla dobra tej duszy, dla zahartowania je j  na prace i trudy, 
których przyjaźń będzie wymagać. Dusza prawdziwie kochająca 
gotowa je st dzielić los swego Ukochanego. Wiesz, moje dziecię, 
że Królestwo Boże gwałt cierpi34. Przyjaźń miłości Jezusa i duszy, 
to najwspanialsze królowanie, i ono również gwałt cierpi. Ja cier
pię i gwałt niejako zadaję sobie, gdy doświadczam duszę wierną, 
a dusza również cierpi, bo je j  się zdaje, że Jezus [51 ] nie chce je j

34 Por. Ml 11, 12.
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miłości, że nigdy nie przypuści je j do swojej przyjaźni. Niech taka 
dusza wiele ufa, a nie będzie nigdy zawiedziona w swoich nadzie
jach. Jezus nie jest uwodzicielem, On jest Miłością uszczęśliwiają
cą i nasycającą duszę, jest Miłością uświęcającą, przemieniającą 
ją  z istoty ziemskiej w Bożą.

27

Przyjmuję twoje cierpienia wewnętrzne jako ekspiację za dusze, 
które szukają niedozwolonych rozkoszy. Będziesz cierpieć, ja k  ci 
to zapowiedziałem , przez cały czas karnawału. Skoro przejdziesz 
drogę ciernistą, którą ci wyznaczyłem, odpoczniesz w moim Sercu, 
pokrzepię cię nowym strumieniem pociech, a potem pogrążę cię 
znowu w oschłym cierpieniu, ale będzie to cierpienie obmyślane 
i dane przez Miłość. Nie lękaj się, Ja będę z tobą'5.

Raz, kiedy wśród tych oschłości próbowałam zanurzyć swoją 
duszę w Bogu, odezwał się głos wewnętrzny: Daremne twoje usi
łowania. Chcę, byś teraz cierpiała bez promyka pociechy, bez naj
mniejszej ulgi. Twoje serce zdaje się być spragnione ja k  ziemia bez 
wody, ja k  więdnący kwiat bez rosy. To je st cierpienie, ale wiedz, że 
dusza, która chce żyć bez Jezusa, je st taką wyschniętą ziemią, jest 
kwiatem bez życia. Cóż, że takiej duszy przyświeca -  niby słońce 
-  chwała i oklaski świata? Niestety, odurzona tym żarem, przyspie
szy swój uwiąd, a ci sami, którzy dziś jeszcze darzą ją  uśmiechem, 
jutro [52] zechcą deptać ten kwiat uwiędły jako badyl, pozbawiony 
krasy i woni. O, Ja nie chcę, by ten kwiat był zdeptany. Ja mam 
moc ożywić nawet to, co umarło. Moja Krew najświętsza posiada 
żywotne siły. Przesiąknęła nią rola Kościoła katolickiego; stała 
się żyzna, stała się zdolna umarłym nieść życie. Trzeba, by dusze 
ofiarne przyjęły dobrowolnie na siebie cierpienie, które niby prasa 
ściśnie je  bólem, ale ten ból rodzić będzie życie w duszach zwię
dłych i bezsilnych.

35 Por. Iz 43, 1-2.
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Jeżeli na nic zdobyć się nie możesz, powtarzaj Ojcu niebieskie
mu: Z  Panem Jezusem uwielbiam Cię, Ojcze; z  Panem Jezusem 
kocham; z Panem Jezusem dziękuję Ci za odebrane laski; z Pa
nem Jezusem żyję dla Twojej chwały. Możesz tak mówić dlatego, że 
istotnie żyję w twej duszy, choć tego nie odczuwasz, a wiedz, że nie 
jestem tam bezczynny. Żyję cały dla Ojca, ale w twojej duszy żyję 
dla Niego wespół z tobą. Każdy akt twego życia ode Mnie bierze 
swój początek. Jestem początkiem wszystkiego. Ja sam współdzia
łam z tobą -  twój Jezus, którego tak bardzo kochasz.

Pragnę, pragnę, pragnę, czy Mi odmówisz czego? Koniec kar
nawału, ludzie zapominają o Mnie, jeżeli zapukam w tej porze do 
ich serc, nawet nie zapytają kto to. Nie pytają dlatego, bo się do
myślają, że to Jezus, [53] a oni dziś Jezusem zajmować się nie 
chcą, mają tańce, pijatykę, wesołe towarzystwo. Jezus w takich 
chwilach je st dla nich natrętem. Po cóż puka? —przecież nie mam 
czasu z Nim rozmawiać; czego żąda? -  przecież Mu nie dam tego, 
co przeznaczone dla mojej wygody, dla moich zachcianek. Niech 
poczeka, aż siebie upoję, dam Mu ostatnie kropelki, których już 
nie wychylę. Byłem świadkiem takich myśli, nawet u dusz mej służ
bie oddanych. Wiesz, moja Leonio, co zrobię? Wrócę i będę prosił 
o obiecane ostatnie krople. Może w tej chwili, gdy te dusze poda
wać Mi będą bezwartościową kroplę napoju, zobaczą me wargi 
spalone, moją twarz wybladlą i oczy zalane łzami, może jeszcze  
dosłyszą, w przedśmiertełnej agonii swych dusz, ję k  mego bólu, 
może się ockną, będą żałować... Wszystko zapomnę, przytulę do 
serca, uszczęśliwiony, że się znalazło to, co było zginęło36. Przysze
dłem do ciebie dlatego, bo Mi tam czekać kazano, a Ja w tej chwili 
jestem spragniony. Czy Mi odmówisz czego? Ze łzami w oczach 
zapytałam: Czego chcesz, Jezu? Czego mam Ci nie odmówić? -  
Dokuczaj sobie na wszelki możliwy sposób, by Mi sprawić przy-
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jemność. Szukaj umartwienia we wszystkim, jeżeli potrafisz to 
uczynić bez zwrócenia na siebie uwagi.

[54] W czasie karnawału słyszałam niekiedy głos Jezusa, ale nie 
sprawiało mi to zmiany w wewnętrznych oschłościach i opuszcze
niu ducha. Cierpiałam, bo zresztą i Jezus przychodził najczęściej 
ze słowami skargi. Wreszcie, w Środę Popielcową [6 III 1935 r.], 
kiedy właściwie rozpoczyna się czas pokuty, Jezus napełnił moją 
duszę radością i rzekł: Ciesz się moją obecnością. Cierpiałaś, gdy 
świat się weselił. Ciesz się teraz, gdy świat dusz cierpi pod  brze
mieniem wyrzutów sumienia. Daję ci te radości nie dla samych tyl
ko pociech, ale dlatego także, by cię przekonać, że Ja przemawiam 
do ciebie. Ja zapowiedziałem ci cierpienia, Ja oznaczyłem czas 
tych cierpień, Ja przychodzę teraz z pociechą, jakiej świat dać nie 
może. Odpocznij w moim Sercu, by nabrać siły do znoszenia cier
pień, jakie cię jeszcze czekają.

28

Im większe radości zlewa Pan do duszy, tym większy jest póź
niej ból, gdy się ukryje. Czasem dochodzi do takiego napięcia, 
że mimo woli dusza wspomina męki piekielne i błaga, nawet 
nieświadomie, choć o odrobinę spadającą ze stołu Pana37, choć 
o kroplę ochłody. Raz wśród takich cierpień zapytał Pan Jezus, 
jak niegdyś Piotra po zmartwychwstaniu: Leonio, czy ty Mnie mi
łujesz;?38 Jak On -  odpowie[55]działam: Panie, Ty wiesz, że Cię 
miłuję. Pan Jezus znowu zagadnął: Czy miłujesz Mnie więcej niż 
pociechy wewnętrzne? Jak echo powtórzyłam za św. Piotrem: Pa
nie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Jeżeli Mnie miłu
jesz -  ciągnął Jezus -  przyjmij z miłością cierpienia wewnętrzne. 
Ale niech o tych cierpieniach nikt nie wie, prócz spowiednika. Są

37 Por. Mt 15,27; Mk 7, 28.
38 Por. J 21, 16 i n.
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to tajemnice królewskie, których zdradzać nie należy. Drogocen
nych klejnotów nie wystawia się na jaw, bo złodzieje mogliby je  
wykraść.

Najboleśniejsze dla mnie było to, że w czasie postu nie mogłam, 
wskutek oschłości i niemożności głębokiego ukrycia się w Panu 
Jezusie, rozmyślać o Jego męce bolesnej. Klęczałam przed Panem 
Jezusem jak istota pozbawiona życia, którego jedyną oznaką jest 
oddech. Moim oddechem był najgłębszy, niczym niezmącony spo
kój duszy, który mi był, wśród nocy doświadczeń wewnętrznych, 
harmonią śpiewającą tęskne melodie za jedynym przedmiotem 
mego ukochania. Raz Pan Jezus, który wiedział, co mi było najbo
leśniejsze, odezwał się ze słodyczą: Chciałabyś przez kontempla
cję zanurzyć się w moim bólu, by ze Mną współczuć. Wiedz, że da
leko większą wyświadczam ci łaskę, pozwalając ci wespół ze Mną 
cierpieć. Dusza, która ze Mną współczuje, je s t moją pociechą, [56] 
ale dusza, która wespół ze Mną cierpi, staje się niejako drugim 
Chrystusem, bo przez cierpienie najwięcej upodabnia się do Nie
go, a raczej Chrystus upodabnia ją  do siebie, wyciskając w du
szy rysy najbardziej upodabniające ją  do Jezusa ukrzyżowanego, 
do Jezusa Zbawcy. Cierpienia wewnętrzne są szkołą rzeźbiarską, 
gdzie Arcymistrz rzeźbi dowolne rysy. Są zarazem szkolą zdobni
czą, gdzie dusza najpiękniejszych nabywa ozdób. Przez cierpienia 
wewnętrzne Jezus tak postępuje z duszą, ja k  młyńskie kamienie 
z ziarnem pszenicznym. Odrzuca plewy, miażdży wszystko, a samą 
czystość zabiera dla siebie, by w niej zamieszkać ja k  w Chlebie 
Eucharystycznym. Jeżeli Mi pozwolisz -  dodał Jezus -  wyniszczyć 
cię cierpieniem, tak postąpię z  tobą.

Czy chcesz, cierpiąc sama, sprawiać radość Sercu twojego Je
zusa? Jeżeli tak, to przychodź przed moje oblicze zawsze w szacie 
pokory. Małżonka na świecie wyrzeka się nieraz swojego gustu, by 
się tylko przypodobać temu, którego miłuje. Tak powinna czynić 
i moja oblubienica. Szczęśliwa, jeżeli wie, że tym strojem je st po 
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kora, jeszcze szczęśliwsza, jeżeli pokorze pozwoli przeniknąć [57] 
całą swoją duszę, ale najszczęśliwsza -  gdy dla miłości mojej umi
łuje wzgardę samej siebie. Ciesz się, ilekroć dam ci odczuć własną 
twoją bezsilność i niegodność, bo radość stąd płynąca je st wonią 
pokory, która zachwyca moje Serce.

29

Jesteś moją uczennicą. Oświecam cię sam i przez spowiedni
ka, bo chcę ci dać poznać tajemnice, których własnym wysiłkiem 
nigdy byś nie pojęła. Jak sądzisz, czy człowiek na zawsze zosta
je  uczniem? Na świecie studia są poniekąd ograniczone. W mo
je j  natomiast szkole można być zawsze uczniem, bo Ja odkrywam 
coraz to nowe tajniki tej samej odwiecznej, niezmiennej Prawdy. 
Dusza przyjmująca te prawdy jest szczęśliwa jak  dziecię na kola
nach matki, która je  uczy słów modlitwy. W takim położeniu są moi 
kapłani. Duch Święty nigdy nie będzie im skąpić skarbów mądro
ści Bożej, byleby tylko ufali mocno i przychodzili czerpać u źró
deł wód żywych™. Kapłani w całej hierarchii Kościoła, począwszy 
od Ojca Świętego, poprzez biskupów, kapłanów, aż do ostatniego 
neoprezbitera, na którym co dopiero spoczęły ręce biskupa i łaska 
konsekracji, to są uczniowie wybrani, uprzywilejowani, których 
pouczam Ja sam, Mistrz wszechwiedzy. Są oni dla Mnie tym, czym 
apostołowie i uczniowie otaczający Mnie za życia mego ziemskie
go. Ale ja k  wówczas dałem rozkazanie, by poszli na cały świat 
głosić moją naukę, tak i dzisiaj taką samą rolę spełniają [58] moi 
uczniowie -  kapłani. I ty, moja oblubienico, której duszę napeł
niam słodyczą prawd wiekuistych, staniesz się kiedyś apostołką 
mojej miłości, będziesz pomagać kapłanom, bo ciebie użyłem za 
narzędzie, przez które chcę przemówić do wielu dusz. Staniesz się 
matką duchową tych dusz, bo będziesz im podawać pokarm ukryty

39 Por. Ap 7, 17; 21, 6.
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w moich słowach, które, ja k  ci to ju ż  mówiłem, odbierasz nie tylko 
dla twojej, ale dla wielu innych dusz.

Zraniłaś Serce moje, siostro moja, oblubienico moja40, zraniłaś 
je gorącym pragnieniem miłości — ale jest to rana, która nie spra
wia bólu, ale ulgę przynosi. Ja sam spowodowałem w twej duszy 
to pragnienie miłości, aby ulżyć swemu Sercu. Posłuchaj jego ude
rzeń i wiedz, że pragnienie, by być przez ludzi kochanym, sprawia 
Mi niekiedy ból równy konaniu.

Mój Jezu -  odezwałam się -  przecież Ty cierpieć nie możesz, 
jakże mówisz o konaniu? Tak — odpowiedział Pan Jezus -  Ja  cier
pieć nie mogę, ale żyjąc na ziemi, przeżyłem ten ból miłości odno
śnie do każdej duszy i dopóki dusza żyje na świecie, jest dla niej 
ten ból aktualny, toteż zadaniem duszy wiernej je st przynosić Mi 
ulgę, pociechę, osłodę. Od duszy wybranej żądam czegoś więcej 
jeszcze. Powiedziałem ci, że przeżyłem ból miłości odnośnie do 
każdej duszy. Pomyśl, ja k  cierpia[59]lem na widok dusz, dążących 
na zatracenie. One ani tu na ziemi, ani w wieczności nie odpłacą 
Mi bólu miłości, a Ja tak tego pragnę. Liczę na moje wybranki, 
one Mi niczego nie odmówią, one się ofiarują za tych, którzy Mnie 
nie kochają. Czy chcesz, moja droga, należeć do ich liczby? Ja  
cię wybrałem, chodzi tylko o wielkoduszność z  twej strony -  wiel
koduszność w drobnych rzeczach, powoli pójdziemy do większych 
i trudniejszych. Zwróciłaś uwagę na słowo „pójdziemy ”? Użyłem 
go dlatego, że będzie to ju ż  współżycie z sobą. Jezus i Leonia będą 
podejmowali dla chwały Ojca ciche, ukryte przed wzrokiem niepo
wołanych, coraz to większe ofiary, poniosą krzyż na Golgotę, by 
tam dokonać ostatecznej ofiary. Ja dokonałem je j ju ż  raz na krzy
żu, ale z tobą i przez ciebie dokonam je j ponownie -  mistycznie. 
Żadna dusza nie przeszłoby swojej kalwarii, skróconej oczywiście 
i złagodzonej, gdyby wespół z nią i w niej nie dokonywał je j Jezus

40 Por. Pnp 4, 9.
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ukryty w niej i w krzyżu danym do niesienia. „Dusza-Ofiara” po
winna się wysilać, by coraz to nowe dowody miłości przynosić Mi 
w dani.

Czekałem na ciebie -  szepnął Jezus, ledwie tylko weszłam do 
kaplicy. Posłuchaj: ustawicznie, ale to bez przerwy jestem z tobą. 
Podpatruję każdy twój ruch. Zdejmuję niejako fotografię każde
go aktu twego życia, przedkładam Ojcu niebieskiemu. Tam po
zostają te fotografie [60] niby obrazki filmowe, a gdy dojdziemy 
do ostatniego aktu, zabiorę cię do najukochańszego Ojca. Tam 
jednym spojrzeniem obejmiesz całe twoje życie, które było tylko 
jednym momentem, a dalszy ciąg tego film u będzie ju ż  na łonie 
Ojca, w uścisku odwiecznej Miłości. Mój Jezu, ja  chyba nie będę 
w niebie szczęśliwa, bo się będę wstydzić moich grzechów i chyba 
zawsze będzie mi towarzyszył ból, że Ciebie, moja Miłości, tak 
bardzo obrażałam na ziemi.

Moje dziecię. Do nieba nic zmazanego wejść nie może. Skoro 
tam będziesz z miłosierdzia Bożego, będziesz czysta, jasna, piękna 
pięknością twego Oblubieńca. Cierpienie i brak szczęścia w niebie 
są niemożliwe. Nie lękaj się. Co do bólu duszy płynącego z żalu 
-  zamieni się on w hymn uwielbienia dobroci i miłosierdzia Boże
go. Zresztą, czy ju ż  tu na ziemi nie odczuwasz upajającej radości 
we Izach żalu płynącego z miłości? Miłość potrafi ze wszystkiego 
korzystać.

30

Czy wiesz, dlaczego zasłoniłem przed tobą na czas Wielkiego 
Postu tajemnice mej męki? Bo to była droga, którą dla ciebie wy
brałem. Cierpieniem twoim była niemożność ukrywania się w mo
ich cierpieniach. Trzymałem cię w ścisłym zjednoczeniu z sobą, 
lekkie tylko zadając ci rany cierpień duchowych i moralnych. 
Żebyś jednak nie była całkiem odsunięta od towarzystwa w mej 
męce, patrz, ile cierpiałem dla ciebie. I oto przed oczyma [61]
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duszy zaczęły się przesuwać wyraźnie, jakby w rzeczywistości na 
Kalwarii, obrazy męki Chrystusa. Spod cierni Jezusa zaczęła się 
sączyć żywa, czerwona krew, zalewając twarz najświętszą, oczy, 
usta. Z rąk najświętszych zaczęła tryskać krew najświętsza, jak 
w chwili przybijania do krzyża. Był moment, w którym zdawało 
mi się, że każda kropla krwi staje się łagodnym płomieniem. Oży
wiło mnie wtenczas gorące pragnienie -  dać się pochłonąć temu 
ogniowi i sprowadzić do stóp Jezusa świat cały, by wszyscy ludzie 
poddali się tym płomieniom miłości.

Moje dziecię, proś Ojca przedwiecznego, by te płomienie zajęły 
jak największą liczbę dusz. Dusze, które się nie poddadzą płomie
niom miłości dobrowolnie, będą z konieczności oddane na pastwę 
ogni piekielnych. Gdyby dusze nie stawiały oporu płomieniom mi
łości, jaka  bucha z mego Serca niby pożar niczym nieugaszony, nie 
cierpiałyby po śmierci płomieni czyśćcowych. Istotą tych płomieni 
jest ta sama miłość, jaką  chcą zająć, za ziemskiego jeszcze życia, 
dusze. Różnica w tym, że tam je st ona karząca, a ból, jak i dusze 
cierpią, powiększa świadomość oddalenia się od Boga, bronienia 
się przed Boskim działaniem miłości. Nieraz ból ściska moje Serce, 
gdy muszę patrzeć, ja k  dusze bronią się przed działaniem miłości. 
Z daleko większą czynią to skwapliwością niż mieszkańcy domu 
objętego pożarem. [62] Skoro tylko Miłość prawdziwa zaczyna ko
łatać do duszy, zamiast wyjść naprzeciw, powitać Ją z radością, 
uciekają do ciasnej izdebki własnego ja . Co więcej, by nie pozwo
lić wejść Miłości, stawiają na drodze tamy pełne gruzów i rupieci. 
Gruzy -  to są zajęcia niepotrzebne, bezużyteczne, podejmowane 
tylko dla zabicia czasu, dla zatrucia nudów; a rupiecie -  to żar
ty, śmieszki, stroje, niepotrzebne rozmowy. Miłość jest mocna jako  
śmierć4', mogłaby rozwalić te tamy. Ale Ona je s t delikatna, nie 
chce używać gwałtu ni przemocy. Dochodzi swoich praw cicho,

41 Por. Pnp 8, 6.
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cierpliwie, w wyjątkowych tylko wypadkach wkraczając mimo 
oporu duszy. Miłość musi odnieść tryumf, ho je st wszechmocna, 
ale dusze, które Jej utrudniają działanie, będą pociągnięte do su
rowej odpowiedzialności.

Pomyśl, jaka to głupota więcej niż miłość Bożą cenić przywią
zanie do psa, kota czy ptaszka w klatce. A jednak są dusze, które 
tak są uwikłane tego rodzaju błahostkami, że opuszczają Mszę św. 
w niedzielę, bo nie mają przy kim zostawić pieska. Biedne, ani się 
domyślają, że razem z tym psem chowają we własnym domu psa, 
który im zastąpi drogę do nieba i gwałtem wciągnie ich w płomie
nie wieczne. O, gdyby umiały usłyszeć wołanie Miłości; o, gdyby 
zwracały swe oczy na krzyż, na rany Chrystusa, znalazłyby [63] 
zbawienie. Niestety, w wielu domach brak krzyża, brak obrazu, 
a jeżeli jest, ceni się go tylko jako pamiątkę, jako wartość arty
styczną, a nie jako symbol zbawienia.

O mój ukochany ludu polski, którego przodkowie szli z krzyżem 
na bój, krzyżem zdobili swój mundur, krzyżem znaczyli drzwi swo
ich domów -  czemu Mnie wyrzucasz z własnego mieszkania, z  wła
snych serc? Czyż krzyż sprowadził ci nieszczęście, czy ci zanadto 
przygniótł ramiona? A Ja niosłem krzyż na Golgotę, pomimo że 
miałem ramiona odarte z ciała przez katusze biczowania... Ja się 
nie zawahałem wejść na szubienicę krzyża, pomimo że go za hańbę 
wówczas poczytywano.

Ludu mój polski, wiedz, że berłem twojej Królowej -  mej Matki 
przeczystej - j e s t  krzyż. Chcesz być wolny? -  zatknij go w swej 
duszy, choćby ona była twarda ja k  skała Golgoty, zdołam ją  skru
szyć i wzruszyć, by Mi dała miły odpoczynek po trudach męki 
i konania.

Leonio, Ja chcę, by krzyż był w każdym domu. Moje „ chcę ”po
daję przez ciebie, bo przez ciebie przemówię do twoich rodaków, 
do twoich braci. Ale wróćmy do płomieni miłości. Połączyłem je  
z nauką o krzyżu dlatego, że w krzyżu tli [się] zawsze iskra miło
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ści, trzeba tylko poddać się je j  działaniu, trzeba dorzucić paliwa, 
by iskrę rozdmuchać. Niech dusza każda, którą nawiedzam krzy
żem, obejmie go z wdzięcznością, [64] otworzy mu bramy serca, 
bo w krzyżu je st ogień miłości, który -  ja k  ci to ju ż  wspomina
łem, może zastąpić płomienie czyśćcowe. Kto na ziemi będzie czcił 
i kochał krzyż, owo śmiertelne loże swego Zbawcy, nie ulęknie się 
go w dzień Sądu Ostatecznego, gdy zajaśnieje na niebie w obliczu 
świata całego. Chciałbym, by noszono przy sobie bodaj maleń
ki krzyżyk, tak ja k  się nosi medalik, dla przypominania sobie, co 
Jezus cierpiał i dla obudzania przez to aktów miłości i wdzięczno
ści ku Bogu za zbawienie dokonane przez mękę i krzyż Boga-czło- 
wieka. Mój Jezu -  odezwałam się -  gdybyś to powiedział kapła
nom, wygłosiliby do ludu kazanie o krzyżu -  a ja? Moje dziecko 

odpowiedział na to Pan Jezus -  nauka moja znajdzie posłuch, 
zwłaszcza w sercach Polaków, bo o krzyżu przemówię Ja przez 
dziecko ludu polskiego, przez dziecko wsi polskiej, przez dziecko 
przybrane w szatę Niepokalanej, wychowane przy Jej Sercu. Módl 
się tylko gorąco, bo szatan będzie chciał przeszkadzać działaniu 
Boga. Zwyciężymy go krzyżem.

31

Nie doznawałam już teraz obaw, że to Pan Jezus przemawia do 
duszy, a jednak sama nawet nie wiem, dlaczego starałam się uchy
lić od wszystkiego. Nie zdradzając przed nikim swoich zamiarów, 
postanowiłam unikać [65] głębszego skupienia, bliższego zetknię
cia się z Panem Jezusem, by nie słyszeć Jego głosu. Jakież było 
moje zdziwienie, kiedy spowiednik, choć mu nic nie zdradziłam, 
zadał mi przy najbliższej spowiedzi, jako ćwiczenie dotąd niepo- 
lecane, by słuchać głosu Jezusa, jeżeli się odezwie. Wobec takiego 
polecenia prysły moje postanowienia, zdawało mi się, że mi ktoś 
usuwa z drogi kamień, który mnie chciał oddzielić od Jezusa.
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[18 IV 1935 r.] Klęczałam zawstydzona u stóp Jezusa, a On, 
jakby dla dodania mi otuchy, odezwał się słodko: Posłuchaj, dziś 
Wielki Czwartek, dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu. 
Posłuchaj o tej Tajemnicy Miłości. W chwili ustanowienia Naj
świętszego Sakramentu miałem przed sobą wszystkie dusze, któ
rym się miałem oddać na pokarm, i te, które Mnie nigdy przyjąć 
nie miały do swoich serc. Patrzyłem w dusze pogan. Ach, to dusze 
moją najświętszą Krwią odkupione. Czemuż tej Krwi pić nie mo
gą? — bo katolicy za mało się modlą o ich nawrócenie, bo pusz
czają mimo uszu nawoływania Ojca Świętego i kapłanów do pracy 
misyjnej. Posłuchaj, w niebie osobno będę nagradzać tych, któ
rzy Mi przyprowadzali dusze, bym je  poił swoją Krwią najświęt
szą. Patrzyłem w chwili ustanowienia Najświętszego Sakramentu 
w dusze Żydów, którzy wołali, by krew moja spłynęła na nich i na 
ich syny42. A dziś, gdy ta Krew sączy się niby źródło ożywcze w Ko
ściele świętym, nie przychodzą je j  czerpać, nie obmywają nią swej 
duszy, oddalają od [66] tego źródła własnych synów. A Ja i za nich 
Krew przelałem, nie na potępienie, lecz na zbawienie. Czemuż 
go nie przyjmują? Cierpiałem bardzo na widok zatwardziałości 
Żydów. Kto Mi za to wynagrodzi?

Gorszy los czeka tych, którzy pili ju ż  Krew moją, upajali się je j  
słodyczą w dzień Pierwszej Komunii św., a potem odepchnęli Mnie 
od siebie, oderwali się od Kościoła i poszli pić męty fałszu i zguby 
wiecznej. Miałem przed swymi oczyma odszczepieńców wszystkich 
wieków, jakżeż oni ranili wówczas moje Serce. A jakiż ból trawią
cy wżerał się w moje Serce na widok dusz przystępujących do tej 
Tajemnicy Miłości w grzechu ciężkim. Zetknięcie się z nimi paliło 
Mnie ju ż  wówczas ja k  pocałunek Judasza. Serce moje wzdrygnę
ło się -  czy zostać? Czy wchodzić do dusz tak zabłoconych? Ale 
widok dusz dziewiczych, niekochających niczego poza Mną, spra

42 Por. Mt 27, 25.
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gnionych mojej obecności, przynaglił Mnie do zostania z ludźmi 
aż do skończenia świata43. O, żebyś wiedziała, z jaką miłością 
patrzyłem w każdą duszę, w każde serce, które miałem przenik
nąć i tam pozostać jako jedyny Pan i Oblubieniec. W myśli mojej 
ju ż  w Wieczerniku były Mi obecne wszystkie te dusze, one Mi byty 
osłodą w chwilach czekających tuż na cierpienia męki bolesnej. 
Dla jednej Komunii [67] z tobą zostałbym na ziemi.

Słysząc to, odezwałam się: Jezu, ja nie pojmę tego, dlaczego 
chciałbyś ze mną pozostać. Zupełnie nie chce mi się to w głowie 
pomieścić. Ja sama siebie czasem znieść nie mogę, czuję się tak 
niegodną -  sądzę, że bliźni znoszą mnie tylko z miłości ku Tobie, 
a Ty -  Świętości sama, co znasz najlepiej brudy mojej duszy -  
mówisz, że dla jednej Komunii ze mną zostałbyś na świecie? Cóż 
jest ten robaczek maleńki, buntowniczy i grzeszny? A Jezus odpo
wiedział: Tak, ale ten robaczek maleńki ma duszę nieśmiertelną, 
w której upodobał sobie Ojciec niebieski, w której Ja składam dary 
łaski i miłości, a te będą świadectwem mojej dobroci i miłosierdzia 
na wieki. Ten robaczek maleńki, właśnie przez posiadanie duszy 
nieśmiertelnej, jest Mi droższy niż cały wszechświat materialny. 
Gdyby Mi kto zabrał twoją duszę, uczyniłby Mi większą krzyw
dę, niż gdyby pos trącał z firmamentu wszystkie gwiazdy, niż gdyby 
w ruinę obrócił królewskie pałace i trony panujących. Gdyby mat
ce wyrywano dziecko w tym celu, by je  poszarpać i życie mu ode
brać, ja k  sądzisz, czy nie oddałaby matka całego dobytku, owszem, 
ostatniej sukni swojej, byleby ratować życie swemu dziecięciu? 
A przecież dusza je st czymś bliższym Bogu niż dziecko swej matce, 
bo ona mu dała tylko cząstkę jestestwa, i to pośledniejszą -  ciało. 
Bóg natomiast je st stwórcą i ciała, i duszy, a przede wszystkim je st 
dawcą życia nadprzy[6S]rodzonego, Bożego.
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Ty nie znasz wartości i ceny duszy. Ludzie nie zastanawiają się 
nad tym. Gdyby się ludzie zastanawiali nad wartością duszy, by
łoby więcej umartwienia, więcej miłości. Dusza ludzka -  to dzieło 
wszechmocy, mądrości i miłości Bożej. Jakże bolesną je st rzeczą 
widzieć, że to dziecko miłości Bożej tarza się w błocie. Wyrywaj 
ich stamtąd, moja ofiaro. Im więcej złożysz z siebie ofiary, tym 
więcej dusz pozyskasz dla nieba. A pamiętaj, żeś Mi się oddala 
na całopalenie. Ja ofiarę przyjąłem. Przychodź do mego Serca 
z pokorą i ufnością i czerp skarby mego miłosierdzia dla dusz. 
Pozostań przy Mnie, chcę twojej obecności i twego towarzystwa. 
Kiedy odchodzisz od moich ołtarzy, zaproś Mnie do siebie, chcę iść 
z tobą do twego mieszkania, do twoich zajęć, do twoich sióstr. Mile 
przebywam wśród moich oblubienic. Mnie tak zajmuje wszystko, 
co wy czynicie, bo we wszystkim chcę widzieć miłość. Smutno Mi 
jest, jeżeli na rekreacji nikt nawet słówkiem nie wspomni Jezusa. 
Gdyby dusza, która o Mnie rozmawia, mogła Mnie w owej chwili 
zobaczyć, umarłaby z radości, z taką miłością na nią spoglądam. 
-  Przyjdź do Mnie znów, Leonio, gdy będziesz mieć czas.

32

[69] Leonio, chcę znowu dzisiaj powiedzieć słówko o krzyżu. 
Krzyż, na którym umarłem na Golgocie, był Mi dany z woli Ojca 
przedwiecznego. Ojciec zapragnął przed wiekami, kiedy jeszcze 
człowiek zupełnie nie istniał, mieć go w niebie, przy swym Sercu 
ojcowskim. Przewidziany był w myśli Bożej upadek człowieka, ale 
też przewidziane było zadośćuczynienie. Ojciec niebieski wybrał 
krzyż dla swojego Syna, a Syn przyjął go ochotnie, bo Syn chce 
zawsze tego, co i Ojciec. Ojciec zatem je st pierwszą przyczyną 
sprawczą zbawienia ludzkości, ja k  je st pierwszą przyczyną twór
czą. Stworzenia dokonał Ojciec przez Słowo, przez które wszyst
ko się stało, co się stało, a bez którego nic się nie stało, jak  mó
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wi święty Jan Ewangelista:44. Zbawienia dokonał również Ojciec 
przez Słowo Wcielone, tak ja k  dokonuje uświęcenia razem z Synem 
przez Ducha Świętego.

O, jakże ludzkość powinna kochać Ojca przedwiecznego. Jak 
powinna prosić Jezusa, który z miłości stał się je j bratem, by wiódł 
wszystkich do Ojca. Każda dusza powinna z miłością i czcią naj
głębszą robić znak krzyża św. na sobie, a wymawiając pierwsze sło
wa: ,, W imię Ojca... ”, powinna pamiętać o dziękczynieniu Ojcu za 
zbawienie dokonane przez krzyż. W pokusach dusza powinna ucie
kać się do krzyża, bo szatan boi się tego znaku zbawienia, a dusza 
nabiera sił do zwyciężania go nawet przez samo spojrzenie pełne 
miłości na krzyż. Dlatego mówiłem ci ju ż  o tym, że chciałbym, by 
każda dusza miała przy sobie bodaj ma[10\leńki krzyż, a jeżeli go 
nie ma, niech przynajmniej pamięta o zrobieniu znaku krzyża z po
bożnością. Przez krzyż pragnę wam podać tarczę obronną przeciw
ko zakusom szatana. W nauce o krzyżu pragnę wam podać prawdy, 
które wiodą na drogę zbawienia. Przez krzyż zbliża się ku ludzkości 
cała Trójca Przenajświętsza, przez krzyż, jako przez jedyną drogę 
wiodącą do nieba, musi wejść każda dusza, która je st zaliczona 
do liczby dzieci Bożych, bo drogą tą pierwszy szedł Jezus. Nikt nie 
traji do żywota, kto nie idzie w kierunku, jaki mu wskazuje krzyż 
wzniesiony na Golgocie. Nawet dusze, które się potępiają przez 
używanie rozkoszy, nie unikną krzyża. Katusze piekielne będą im 
krzyżem, z którego, niestety, ju ż  ich nikt nie zdejmie. Kto krzyż uko
cha, tego Ja ukocham, kto krzyżem wzgardzi, tego i Ja odepchnę od 
siebie. Kto krzyż czcić będzie, tego uczci Ukrzyżowany. Kto przyj
mie z miłością krzyż, jaki mu Bóg podaje, tego imię zapisze Je
zus w Sercu swoim. Nie bójcie się krzyża, bo on je s t straszny tylko 
dla szatanów i tych, którzy się potępiają. Dla was, ukochane moje 
dzieci, płynie z  krzyża nektar słodyczy. Skosztujcie -  tylko pozory

44 Por. J l , 3 .
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mówią, że to piołun. A zresztą, czyż piołun nie służy do zaostrzenia 
apetytu? Kto chce znajdować smak w rzeczach Bożych, niech [71 ] 
pokosztuje z  kielicha, który Ja wychyliłem do dna.

Chcę cię zachęcić do większego umartwienia w jedzeniu. Lu
bię, gdy Mi dusza składa tego rodzaju umartwienia, bo ona zada
je  śmierć naturze, podtrzymując przez to życie nadprzyrodzone. 
Nie zaniedbuj jednak innych umartwień zewnętrznych, ale podej
muj je  zawsze za zgodą spowiednika. Chcę, byś go bezwzględnie 
słuchała.

Osoba zakonna, po profesji, nosi na piersiach krzyż. To nie wy
starczy. Trzeba, żeby ona była ukrzyżowana, jeżeli chce, by Jezus 
nosił ją  na piersiach, przy Sercu swoim. Dusza zakonna przy pro
fesji słyszy o tym, że śluby przy bijają ją  do krzyża. Ilekroć jednak 
ta dusza pozwala sobie na jakieś nieumartwienie, którego wyma
gają je j  śluby, odrywa się niejako od krzyża. Nie wystarczy więc 
raz złożyć przysięgę, trzeba trwać na krzyżu, by być ukrzyżowaną. 
Jakkolwiek inni postępują, choćby nawet pozwalali sobie na takie 
lub inne rozluźnienie, i to tak lekko, jakby to nikogo nie ziębiło, 
nie grzało, dusza wierna, która chce nosić miano ukrzyżowanej, 
powinna iść za natchnieniem łaski, wzywającej ją  do krzyżowania 
samej siebie.

33

Pewnego razu -  pragnąc Panu Jezusowi sprawić miłe przyjęcie 
-  zaprosiłam Matkę Najświętszą, by Ona zgotowała w mej duszy 
tron i wszystko, w czym Pan Jezus ma upodobanie, według 172] 
Jej gustu. Po południu tegoż dnia Pan Jezus odezwał się: Zadowo
lony byłem dzisiaj z przyjęcia, jakie Mi zgotowała w twej duszy 
moja Matka Niepokalana. Chcę ci odtąd dać moją Matkę w szcze
gólniejszy sposób za matkę i mistrzynię życia wewnętrznego. Nie 
rozpoczynaj niczego w życiu wewnętrznym bez poradzenia się Jej. 
Twój spowiednik kocha bardzo Matkę Najświętszą -  proś go, by
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cię nauczył, w jak i sposób ty masz okazywać Matce Bożej twoją 
miłość. Mój Jezu, odezwałam się wówczas, czy nie mógłbyś mnie 
tego nauczyć sam? -  Pan Jezus odpowiedział: Nie, moje dziecko, 
taką ekonomię obmyśliła miłość moja, a mam w tym podwójny cel. 
Podoba Mi się posłuszeństwo i pokora duszy, a spowiednik też na 
tym zyskuje, gdy cię poucza, bo gromadzi sobie zasługi na wiecz
ność, które mu w niebie spłacać będę. Na twoją modlitwę zapra
szaj odtąd także Matkę Najświętszą. Znowu odezwałam się: Panie 
Jezu, czy ta obecność Matki Najświętszej nie będzie mi przeszka
dzać? Ja dotąd na modlitwie byłam tylko z Ojcem niebieskim, 
w Nim znajdowałam Ciebie mój Jezu i Ducha Przenajświętszego. 
Nie bój się -  powiedział mój Mistrz -  Matka Najświętsza będzie ci 
raczej pomagać, nie przeszkadzać. Jeżeli dotąd przychodziłaś do 
Ojca niebieskiego, to tylko przez Nią. To Ojciec przedwieczny daje 
ci Matkę swego Syna na matkę. [73] Jest to dar Jego najczulszej 
miłości względem ciebie.

Raz wieczorem, kiedy przez cały dzień nie mogłam się skupić 
w Bogu, odezwałam się przed samym zaśnięciem pełna tęsknoty: 
Gdzie jesteś, mój Boski Oblubieńcze? Pan Jezus szepnął czule: 
W sercu twoim, moje dziecię. Spij na chwałę Trójcy Przenajświęt
szej -  dobranoc ci.

O, gdybyś wiedziała, ja k  bardzo kocham dusze całkowicie 
mej służbie oddane; o, gdybyś wiedziała, ja k  bardzo je  kocham! 
One gaszą pożerające pragnienia mego Serca, by być kochanym 
przez moje stworzenia. Niczego takim duszom odmówić nie mogę, 
a zwłaszcza kiedy idzie o postęp tej duszy, o je j  wzrost w świętości.

Po Komunii św. często Pan Jezus dawał mi tak żywo odczuwać 
swoją obecność, że nieraz zdawało mi się, że znikła zasłona tajem
nic. Pan Jezus tulił mnie do swego Serca, do otwartej Jego rany. 
Raz w takiej chwili przemówił: Pij Krew mego Serca utworzonego 
przez Ducha Świętego z najczystszej krwi mojej Matki Niepokala
nej. Kto pije tę Krew, musi się stać czysty, chyba że sam dobrowol-
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nie sprzeciwia się memu działaniu. W Krwi mojej jest życie, je st 
ogień, je st siła.

34

Już od roku słuchasz mego głosu. Uczyłem cię tajemnic życia 
wewnętrznego, [74] byłaś moją uczennicą. Ja sprawię, że bę
dziesz apostołką praktycznego życia wewnętrznego dla wszyst
kich, a zwłaszcza dla dusz wyłącznie mej służbie oddanych. Zdo
być naukę życia wewnętrznego, a przede wszystkim wprowadzić ją  
w życie, znaczy to więcej niż zdobyć doktorat, ale bez pogłębienia 
w sobie życia wewnętrznego. Cały sekret życia wewnętrznego po
lega na tym, by żyć w zjednoczeniu z Bogiem, przestawać z Nim 
ja k  dziecię przestaje z  ukochanym i kochającym Ojcem, dawać Mu 
ustawicznie dowody swej miłości i cieszyć się Jego miłością. Mi
łość wzajemna, obopólna obmyśla ustawicznie plany okazywania 
sobie tej miłości. Życie wewnętrzne trzeba pielęgnować, ja k  się 
pielęgnuje kwiat w cieplarni. Trzeba mu dawać odpowiednie wa
runki rozwoju. Dusza powinna dawać z siebie to, czego Bóg od niej 
zażąda, a Bóg dopełni reszty. Ja, który jestem  Światłością świata, 
dam ożywczą rosę, dam światło w wątpliwościach, dam w miarę 
wierności duszy ciche noce i jasność południa, dam świeże poran
ki i pełne upojenia wieczory; zażądam pracy upalnego dnia i dam 
odpoczynek miły. O, gdyby więcej starania łożono na wyrobienie 
w sobie głębokiego życia wewnętrznego, gdyby przynajmniej du
sze zakonne pielęgnowały go z całą usiłnością, [75 ] jakże Bóg był
by hojny dla nich, ja k  wiele łask ściągnęłyby z nieba na ziemię. 
Użyźniłyby ją  daleko więcej niż deszcz majowy, który daje wzrost 
roślinom i kwiatom. W duszach, które ustawicznie pielęgnują życie 
wewnętrzne, panuje stale wiosna. Dusza dogląda ogródka swego 
serca, by w nim nie zakorzenił się żaden chwast, żaden pasożyt, 
który by czerpał pokarm gleby duszy przeznaczony na wyhodo
wanie roślin i kwiatów cnót. A ja k  taka dusza dba o dobór tych
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kwiatów -  czy wiesz dlaczego? By sprawić przyjemność Boskiemu 
Ogrodnikowi, który z miłością spoczywa w altance takiego ogrodu 
-  dla Niego tylko przeznaczonego. Życie wewnętrzne, prawdziwie 
i po Bożemu pojęte, je st największym bogactwem duszy, ale by się 
cieszyć owocami swych plonów, trzeba wpierw pracy. A to wyma
ga ofiary, ustawicznego czuwania i modlitwy, a przede wszystkim 
głębokiej wiary, dużo ufności i delikatnej miłości.

Posłuchaj, wielką pociechę sprawia Mi dusza, która Mi ufa, że 
je j udzielę dużo łask. Ja tak lubię dawać, wszak jestem  Bogiem, 
a jako taki mam wszystko, bo sam jestem wszystkim. Czy sama 
nie zaznałaś ju ż  tej radości, jaką  daje wspieranie ubogich? Dla 
Mnie największą radością je s t właśnie wspieranie największej nę
dzy i ubóstwa. Dusze, które przychodzą do Mnie z ukrytym mnie
maniem o swej wielkości, [76] zazwyczaj nie otrzymują tego, o co 
proszą, bo brak im pokory.

Moja oblubienico, proś Mnie, by dusze mej służbie oddane 
goręcej kochały moją Matkę Niepokalaną. One Ją kochają, ale 
trzeba, by w ich stosunku do Matki Najświętszej było więcej ser
deczności i zaufania, tak ja k  to ma miejsce w stosunkach dziecka 
do matki. Moja Matka zasługuje na to.

35

Nie zdajesz sobie nawet sprawy z tego, ja k  bardzo pragnę za
wierać przyjaźń z duszami, ale przyjaźń serdeczną, zażyłą. Posu
wam się do takiej poufałości, że im otwieram tajemnice mej miło
ści ku Ojcu niebieskiemu, wprowadzam je  przed oblicze Ojca tak, 
że aniołowie, zdumieni moją miłością i poniżeniem się niejako, 
pytają zdumieni -  cóż czyni nasz Król i Pan duszy wybrance swo
jej?  /  [kim]*5 je s t ta dusza, że ją  Pan wprowadza aż dotąd?46 A Ja

45 Słowo [kim] wstawiono w miejsce użytego przez s. Leonię wyrazu „cóż”.
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ukazują im tą duszą jako siostrą aniołów, jako wybraną moją, jako  
przyjaciółką i oblubienicą moją, której otwieram swoje Serce, by 
w nim żyła i umierała dla siebie i wszystkiego, co nie jest Bogiem, 
a żyła jedynie miłością. Takimi duszami chlubią sią przed Ojcem 
niebieskim i przed dworzanami moimi, że mam na świecie dusze, 
które dla Mnie niczego nie żałują -  ni trudów, ni ofiar; gotowe 
[77] są nawet życie poświęcić dla Mnie. Światu, lecącemu na oślep 
w przepaść zguby, potrzeba takich dusz, które by składając z sie
bie całopalną ofiarę, powstrzymywały go w jego zawrotnym pędzie 
w przepaściste otchłanie.

Oddam łaskę za łaskę, miłość za miłość, za oddanie Mi twej 
nicości oddam wszystko, dając siebie. Skoro Mi się oddałaś, jesteś 
moją własnością tak ja k  twoja ręka, czy inna część ciała, stanowi 
integralną część twego organizmu lub ja k  dziecię je st własnością 
matki. Matka uważa dziecko za cząstkę samej siebie -  dla niego 
żyje, dziecko żyje je j  życiem. Tak ty i wszystkie dusze w stanie łaski 
poświęcającej żyjące są cząstką mojego Ciała Mistycznego. Czuję 
cię w sobie, bo cię ożywiam życiem Bożym. Od Ojca płynie ono, 
przez moje Serce i przez Serce mej Matki Niepokalanej, do twojej 
duszy złączonej ze Mną. Czuję cię w sobie, w swym Sercu, w swej 
duszy, bo żyjesz moim życiem, we Mnie i przeze Mnie.

Pod wpływem tych słów Pana Jezusa zrozumiałam lepiej słowa, 
na które dotąd mniej zwracałam uwagi, żyjąc raczej szczęściem 
posiadania Jezusa w mej duszy: „Kto pożywa mego Ciała i pije 
Krew moją, we Mnie mieszka -  a w następnej dopiero kolejności 
dodaje Jezus — a Ja w nim”47. Zrozumienie tego odkryło przed mo
ją  duszą nowe horyzonty życia wewnętrznego, na które dotąd nie 
zwracałam uwagi. Więc już tu [78] na ziemi można żyć w Panu 
Jezusie, karmić się Boskością -  o, jakież to głębie przepastnych 
tajemnic... Boże mój, jakież to szczęście żyć Twoim życiem, żyć

47 Por. J 6, 56.
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w Tobie. Ach, jak tęskno do Boga -  do Ojca najlepszego, który 
dla swojego ziemskiego robaczka przygotował od wieków miej
sce w domu swoim, umieści go między książęty niebieskimi. Oj
cze, twój maleńki robaczek byłby szczęśliwy, choćbyś mu nie dał 
żadnej chwały, byłeś pozwolił wiecznie uwielbiać Twój majestat, 
Twoją miłość ojcowską, Twoje bóstwo. Chwała Ojca jest chwałą 
dziecka. Dobrze, że kryjesz się, Boże, bo gdybyśmy mogli spoj
rzeć w Twoje oblicze, choćby na jeden moment, pomarlibyśmy 
z zachwytu, a tak nie spełniłaby się Twa wola, że ludzkość ma 
przejść próbę na wygnaniu, nim osiągnie zbawienie.

Oddaj się mojemu Sercu dla wynagrodzenia Mu za zniewagi 
świętokradztwa, jakich doznaję w Najświętszym Sakramencie. Po
wiedziałam Panu Jezusowi, że ja się już oddałam na ofiarę w innej 
intencji48, jak mogę jeszcze raz to uczynić? Pan Jezus pouczył mnie: 
Możesz to uczynić w szczególniejszy sposób. Połącz poprzednią 
intencję z obecną, przedstaw moją wolę spowiednikowi, a jeżeli 
otrzymasz na to pozwolenie, powiem ci, ja k  to masz zrobić.

36

Przez kilka tygodni Pan Jezus znowu milczał. Zachowywałam 
się biernie, ale [79] muszę wyznać, że nic była to święta bierność, 
płynąca z najzupełniejszego poddania się woli Bożej, ale pewnego 
rodzaju obojętne nastawienie duszy płynące z chęci uchylenia się 
od wszystkiego. Nasuwały mi się nieraz myśli: potrafię żyć i bez 
tego. A jednak cierpiałam bardzo, tylko nie chciałam się przyznać 
nawet sobie samej. Pamięć chwil przeżytych przy Sercu Pana Je
zusa -  w cichym skupieniu, gdy On sam przemawiał do duszy 
-  przedstawiała mi, czym jestem sama, gdy Jezus usunie się tro
szeczkę głębiej, choćby do mojej duszy, ale tak, by nie słyszeć Je
go głosu. Zdawało mi się, że Pan Jezus chce, bym Go prosiła o to,

48 Zob. s. 44, przypis 9.
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by usłyszeć Jego głos, i nie mogłam się na to zdobyć. Zdawało mi 
się, że jestem gotowa na wszystko, czego Pan Jezus zażąda, tylko 
nie [na] to jedno -  by prosić Go, by przemawiał do duszy. Wresz
cie poznałam, że widocznie szatan chce korzystać z nieobecności 
kierownika duszy i chce mnie prowadzić drogą pychy i nieufności 
względem Jezusa. Uniżyłam się przed Bogiem, błagając, by się 
nade mną wypełniła wola Boża, że już nie chcę czynić żadnych za
strzeżeń, gotowa jestem czynić, co każe. Przyszedł wkrótce Jezus 
dobry, łaskawy i jak zawsze pełen przebaczenia.

Czegóż się lękasz? -  zapytał z miłością. Czyż Ja ci nie wystar
czę sam? Nie zajmuj się obawami, pójdź w moje objęcia. Czego się 
trzymasz z dala ode Mnie? Gdybyś wiedziała, ile łask chciałem ci 
udzielić, [80] ale nie mogłem, byłyby one spłynęły bezskutecznie 
po twojej duszy i nie dotarłyby do wnętrza. Że jednak byłaś Mi 
wierna, nie opuszczając nic z tego, co obowiązki i miłość moja wy
magały, nie rozdałem tych łask komu innemu, zachowałem je  dla 
ciebie, udzielać ci ich będę w miarę twojego uniżenia się wobec 
Boga, który żyje w twojej duszy.

Żądam od ciebie czegoś więcej niż dotąd. Żądam bohaterstwa, 
a to bohaterstwo będzie polegać na wierności w najdrobniejszych 
rzeczach. Kochasz Mnie, trzeba, byś umiłowała mowę moją, żą
dającą zaparcia się siebie i umartwienia wiernego i wytrwałego 
w najdrobniejszych szczegółach. Nie pij wówczas, gdy czujesz 
wielkie pragnienie -  przeczekaj chwilę, później dostarczysz orga
nizmowi potrzebną ilość wody. Gdy w chwilach spiekoty czujesz 
znużenie, kleją ci się powieki, chciałabyś na kilka minut położyć 
głowę na stole, by odpocząć, nie czyń tego, ale jeżeli jesteś sama, 
upadnij na kolana i ucałuj ziemię dla uwielbienia Trójcy Przenaj
świętszej. Wieczorem, kiedy ju ż  zasypiasz, a Ja zażądam, byś uklę
kła raz jeszcze, uczyń to natychmiast, bez ociągania się. Chciał
bym, byś do trzech razy zrywała się do takiej adoracji w chwili, gdy 
sen morzy ci ju ż  powieki -  na uwielbienie Trójcy Przenajświętszej.
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Ilekroć w ciągu dnia czujesz znużenie lub osłabienie, upadnij na 
kolana, by ucałować ziemię. Będzie to przeciwdziałanie naturze. 
Czyń [81] to również na początku każdej godziny. Nie pozwalaj 
sobie nigdy na bezmyślność. Ilekroć spostrzeżesz, że myśl twoja 
niczym nie [jest] zajęta, upokarzaj się, proś, bym cię zajął sobą. 
Umartwienia, które ci wskazałem, są drobne, poprosisz jednak  
spowiednika o pozwolenie i będziesz wierna jego wskazówkom. Na 
poparcie swej prośby dodasz, że słabą twoją stroną je st brak wy
trwałości w drobnych rzeczach. Jesteś wspaniałomyślna w więk
szych ofiarach, w drobnych -  brak ci wytrwałości. Tu musisz dojść 
do bohaterstwa, jeżeli chcesz zostać świętą.

37

Dusza zakonna -  mówił Jezus -  to królewna, bo je st oblubie
nicą Króla wieków. Jej ślub czystości to owa wspaniała szata, 
która swą śnieżną białością zachwyca niebo. Na szacie tej lśnią 
kosztowne perły ubóstwa zakonnego. Ale godłem najbardziej kró
lewskiej godności tej wybranki Bożej je st korona, która ją  zdobi, 
a jest nią ślub posłuszeństwa. Przybrana w te godła królewskie 
je s t tak zachwycająco piękna, że nawet aniołowie z uszanowaniem 
do niej się odnoszą. A jeżeli umie zachować godność swoją, lękają 
się je j szatani. Ilekroć dusza zakonna popełnia jakąś winę przeciw  
swoim ślubom, poniża swoją godność królewską. Co by sądzono
0 królowej, która sądząc, że oblubieniec na nią nie patrzy w da
nej chwili, zrzuca z siebie strój królewski, miesza się z ulicznikami
1 popełnia najrozmaitsze [82] błazeństwa? Zapewne ściągnęłaby 
na siebie niełaskę króla i lekceważenie dworu królewskiego. Taki 
sam los spotkać może moją oblubienicę, królową, jeżeli bez po 
trzeby wdawać się będzie w rozmowy z ludźmi świeckimi, czy też 
z własnymi niepotrzebnymi myślami i tysiącznymi sprawami, któ
re do niej nie należą. Król do załatwienia spraw politycznych ma
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swoich ministrów, od królowej domaga się wierności i spełnienia 
tych obowiązków, które do niej należą.

Ja również powierzam kierownictwo pewnymi sprawami oso
bom do tego powołanym , a moją oblubienicę proszę [o] dotrzymy
wanie Mi towarzystwa miłości. Chętnie ją  także widzę, gdy wsta
wia się za kimś do mojego majestatu. Oblubienicy wiernej niczego 
odmówić nie mogę. Niech moje oblubienice starają się o upięk
szenie swego stroju królewskiego. Niech na lśniąco białą suknię 
nakładają płaszcz pokory, duży, obszerny -  tak, by się całe w nim 
ukryć mogły; niech go przetykają złotem najczystszej miłości; 
niech w koronę swoją wkładają rubiny przeróżnych aktów cnót; 
niech nie zapominają o tym, że mają prawo, a nawet obowiązek, 
nosić berło panowania nad sobą, nad szatanem i światem. Jeżeli 
występować będą z pamięcią o swej godności, a zwłaszcza w imię 
swego Oblubieńca, [83] mogą być zawsze pewne zwycięstwa, bo 
Oblubieniec nie dopuści do tego, by ktoś lekceważył umiłowaną 
Jego Serca. Nie znaczy to, bym je j nie dawał zakosztować w kie
lichu mej męki, która zawierała w sobie całą nienawiść wrogów 
względem Mnie. Ale cierpienie je j  nie poniża, owszem, dodaje je j  
nowego blasku. Jeżeli mówiłem, że nie dopuszczę, by ktoś lekcewa
żył mą oblubienicę, mam na myśli zło wynikające z dobrowolnych 
upadków. Jeżeli dokładać będzie starań, by Mi pozostać wierną, 
dodam je j zawsze siły do tego, by dobrowolnie nie upadła -  a tylko 
to ją  poniża.

Dusza zakonna, która się nie zwycięża w drobiazgach napotyka
nych na drodze życia, podobna je st do dziecka, które nie przejdzie 
kolo łakoci, by ich nie pokosztować. Jakiż zawód spotyka malca, 
gdy w błyszczącym papierku odnajdzie goryczkę. Moja królowa 
powinna wznieść się ponad te drobiazgi, a jeżeli sądzi, że gdzieś 
znajduje się jakaś słodycz, ma uwiadomić o tym Oblubieńca, za
pytać się Go, czy na to pozwala, czy z nią razem zakosztuje te
go, co je j się wybornym przedstawia. Przestrzegam was o tym, bo
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was kocham i nie chcę, byście się łudziły, czerpiąc ze źródeł męt
nej rozkoszy. W Miłym swoim znajdziecie zawsze wszystko, cze
go zapragnąć możecie. Ja w was również znajduję rozkosz swoją 
i chętnie przychodzę do was, gdy przebywacie [84] w królewskich 
komnatach samotności i milczenia. Przychodzę, by z wami pomó
wić o sprawach królestwa, które razem rozciągnąć mamy i umoc
nić w duszach. Każda poszczególna dusza stanowi moje odręb
ne królestwo. Jego umocnienie i wzbogacenie nie mniej kosztuje 
wysiłków niż dla zdobywcy podbicie jakiejś części świata. Trzeba, 
by dusza na Mnie zdała całą wygraną, bo Ja wszystkim zrządzę 
dobrze czasu swego. Ale i oblubienica moja nie może zasypiać 
w bezczynności, bo wszak ona ma być moją towarzyszką w boju, 

jeżeli nią chce zostać w pokoju. Tam oblubienica moja, wszystka 
piękna mojaĄi>, będzie koronowana w obliczu Ojca przedwiecznego 
i Ducha Miłości, w obliczu Królowej aniołów i ludzi. /  razem ze 
swoim Oblubieńcem zasiądzie na tronie chwały. Tam się dochodzi 
przez pokorę, umartwienie i miłość wierną i wytrwałą. Tam będzie 
i moja Leonia, jeżeli Mi dotrzyma wierności.

38

Gubiłam się raz w Bogu całkiem, tak że nie czułam nawet, czy 
mam jeszcze jakąkolwiek władzę, którą bym mogła dowolnie wła
dać. Kiedy tak duszą całą tonęłam w Bogu, Pan Jezus odezwał się: 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają50. Du
sze czyste oczyma umysłu swojego wpatrują się w Jezusa-Słowo 
żyjące na łonie Ojca niebieskiego. Ogląda[H5]ją pełną tajemnych 
mroków, niezgłębioną Trójcę Przenajświętszą w wierze żywej, 
w kontemplacji pełnej upojenia. Jezu -  wyszeptałam -  a dlaczego 
moją duszę tak głęboko wprowadzasz, skoro oglądają Boga dusze

49 Por. Pnp 4, 7.
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czyste, a Ty znasz brudy mojego serca? Dziecko drogie -  powie
dział Pan Jezus -  Ja sam czuwam nad czystością twojego serca. 
Wiesz, że jedna kropla mojej Krwi najświętszej może oczyścić 
miliony światów. Ja ciebie poję tą Krwią od dzieciństwa, Ja cię 
oczyszczam i umacniam ustawicznie. Działanie moje nie może być 
bez wpływu na twoją duszę.

Wierny je st Bóg w obietnicach swoich51 -  co przyrzekł, to da. 
W miarę twojego umartwienia i oddania się miłości dokonywać 
będę w tobie uświęcenia. Jeżeli pragniesz przysporzyć Bogu wię
cej chwały, staraj się o to, by zostać świętą. Święci są luminarzami 
chwały Bożej, są trójcami zwycięstw Jezusa. Zostając świętą, sta
niesz się również najbardziej pożyteczna zgromadzeniu.

Miałam już wyjść z kościoła, kiedy Pan Jezus odezwał się: 
Pozostań jeszcze, chcę ci coś powiedzieć. Słuchaj -  sprawisz Mi 
radość, uniżając się głęboko. Im głębiej ty się uniżysz, tym głębiej 
Ja przenikać cię będę. Im większą odrazę czuć będziesz do siebie 
samej, tym więcej dam ci odczuć słodycz swej obecności. Żywe 
odczucie obecności Bożej nie je s t dziełem ludzkim, ale Bożym. [86] 
Dusza zasłużyć sobie na to nie może, daje Bóg tę łaskę tylko wów
czas, gdy sam chce.

Chcę cię uczynić powiernicą tego, co Mnie boli. W Najświęt
szym Sakramencie jestem sam. Tak mało dusz przestaje wyłącznie 
ze Mną -  nawet wówczas, gdy są w kościele. Wielu z nich je st 
myślą na rynku, w domu, a jeżeli w kościele, to zajmują się oso
bami ich otaczającymi, ich strojem, wyglądem itp., ale wyłącznie 
Mną -  o, jakże mało dusz je s t zajętych. A Ja tak bardzo pragnę 
przyjacielskiego obchodzenia się ze Mną, pragnę objawiać się du
szom, ale nie znajduję ich wolnych od wszystkiego, zwłaszcza od  
siebie samych. Ach, gdyby te dusze wiedziały, jaką  radość sprawia 
mojemu Sercu akt czystej miłości, oddania się, zaparcia [się] sa

51 Por. Ps 145, 13.
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mych siebie -  byłyby hojniejsze w oddaniu wszystkiego w ofierze 
miłości. Nic nie ujdzie mojego oka. Każdy akt nagrodzę sowicie. 
Jeżeli chcesz, bym nieustannie przebywał z tobą, przebywaj ty nie
ustannie we Mnie.

Leonio, zanotuj to sobie, że dusza zakonna powinna więcej żyć 
życiem wewnętrznym, niż żyje życiem zewnętrznym. Przede wszyst
kim powinna uprawiać ducha modlitwy; modlitwa powinna być 
je j pokarmem, je j życiem. Biedna dusza zakonna, która żyje [87] 
życiem świeckim, która zawiera znajomości, szuka niepotrzebnych 
rozmów z ludźmi, byle ich uniknąć ze Mną.

39

Raz, kiedy oderwana od wszystkiego, przestawałam z Ojcem 
niebieskim w najściślejszym z Nim zjednoczeniu, błagałam Go, 
by mi dał Jezusa, Miłość moją. Ojciec niebieski -  zdawało mi się, 
że to On -  mówił: Daję ci Go ustawicznie. Żyję w tobie, rodząc 
Słowo, a przez miłość daję Go twej duszy, upodabniając ją  równo
cześnie do mojego Syna, w którym sobie wielce upodobałem52.

Jesteś szczepionką Bożą. Bóg zaszczepia swoje życie w tobie 
i tyś zaszczepiona w Bogu. Widziałaś ju ż  nieraz drzewko, które 
wydawało dzikie owoce. To był dziczek. A oto przyszedł ogrodnik, 
zaszczepił na dziczku szlachetną gałązkę i odtąd drzewko to zaczę
ło dobre rodzić owoce, stało się drzewem szlachetnym. Taki stosu
nek zachodzi między Mną a tobą, między duszami poszczególnych 
osób a Mną. Ja, żyjąc na ziemi, głosiłem naukę o winnej macicy 
i o latoroślach53. To, co mówię do ciebie, je st echem tamtego. Lu
dzie o tym nie pamiętają. Ja w nich żyję przez moją łaskę nawet 
wówczas, gdy o tym nie myślą, ale pragnę, by nie zapominały

52 Por. Mt 3, 17.
53 Por. J 15, 5 -  w Piśmie Świętym w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka w wydaniach 

sprzed 1935 r. W wydaniu poprawionym z 1935 r. i w późniejszych zwrot „winna 
macica” jest zamieniony na „winny szczep”.



104 Dziennik duchowy

o tym moje oblubienice, które chcę doprowadzić do najściślejsze
go, świadomego zjednoczenia ze Mną. Ja chcę, by dusze myślały 
[88] ze świadomością o zjednoczeniu ze Mną, by z radością wchła
niały w siebie soki życia Bożego i by wiedziały, że zadaniem ich 
życia je st przynosić owoce świętości.

Bóg jest dobry. -  Dopomogę ci przez podobieństwo poznać, na 
czym ta dobroć Boża polega. Gdyby jakiś możny właściciel dóbr 
wysłał swego jedynego i ukochanego syna do mrówek z posel
stwem, że ojciec pozwala odtąd mrówkom zasiadać do jego stołu, 
żywić się tym samym co on pokarmem, używać wszelkiej swobody, 
a w zamian żąda tylko tej jednej rzeczy, by mrówki uznały w nim 
swego pana i jako takiego czciły go i kochały, czy byś nie powie
działa o tym, że ten pan je s t dobry? A cóż byś powiedziała o nim, 
gdyby te mrówki w odpowiedzi na jego wezwanie zamordowały 
syna owego pana w najokrutniejszy sposób, a ów właściciel prze
baczyłby im wszystko -  i dawał im, bez względu na ich niegodność, 
wszystko, o co by go poprosiły? Powiedziałabyś, że ten pan je st 
bardzo dobry. Moja Leonio, to słabiutki obraz dobroci Bożej, bo 
nieskończenie większa zachodzi różnica między Bogiem a człowie
kiem niż między człowiekiem a mrówką -  a przecież taki okrutny 
los [89] spotkał Syna Najwyższego, gdy zstąpił na ziemię, by ludz
kość uszczęśliwić -  a Bóg przebacza, daje wszystko, o co Go ludzie 
poproszą, w imię ukrzyżowanego przez nich Jezusa. Bóg je st dobry 
bez granic.

Córko mojego upodobania, serce twe je st pełne Boga, ja k  ciało 
pełne [fest] duszy, ja k  kielich pełen płynu po brzegi.

Czując, że znów jestem całkowicie przy Ojcu niebieskim, któ
rego kochałam całą siłą mojego jestestwa, zapyta[ła]m się z pewną 
obawą: Mój Ojcze najukochańszy, czyja się nie sprzeciwiam wo
li Jezusa, który mnie wybrał na to, by Go pocieszać w Najświęt
szym Sakramencie, a ja tak często lgnę do Ojca i całkiem z Nim 
jestem? Czy Panu Jezusowi nie jest przykro? Czy Mu się nie
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[sprzeniewierzam? Ojciec najukochańszy odezwał się: Córko mo
jego upodobania, podziękuj Panu Jezusowi za to, że cię tu przypro
wadza. Twoje przestawanie ze Mną je s t ju ż  skutkiem twego życia 
w Bogu-Jezusie, w Jego najświętszej duszy, w Jego Bożym Sercu. 
Żyjąc w Nim, czynisz to, co On czyni. Uwielbiasz Ojca, kochasz 
Go, a to je s t życiem twojego Jezusa -  to stanowi twoje szczęście 
na ziemi. Mój Ojcze najukochańszy -  zapytałam jeszcze -  a kiedy 
dasz mi udział w szczęściu Jezusa, w szczęściu oglądania Ciebie, 
mój Ojcze przedwieczny? Ach, kiedyż, kiedyż Cię ujrzę? -  Już 
niedługo, dziecię mojego upodobania. Łzy twoje ranią [90] moje 
ojcowskie Serce, twoja tęsknota przyspieszy chwilę połączenia się 
ze Mną. A ja  jestem jeszcze tak silna i zdrowa. Mam Ja groty, które 
i ciebie spalą. Ze swej strony starać się jednak będziesz o ujarz
mienie twego ciała przez umartwienia zewnętrzne, na które otrzy
masz pozwolenie. Nie one jednak staną się powodem twej śmierci, 
ale miłość.

40

Jezus żyjący w twojej duszy postępuje z tobą ja k  artysta, któ
ry dokonuje uplanowanego z góry dzieła. Jezus zna zamiary od
wiecznej Miłości względem ciebie. Jezus widzi, jaką odwiecznie 
byłaś w myśli Bożej, i wszystkie Jego zamiary zdążają do tego, 
by cię uczynić taką, jaką  Bóg chce cię widzieć w swoim łonie. Już 
przy stworzeniu pierwszego człowieka powiedział Bóg: Uczyńmy 
człowieka na obraz i podobieństwo nasze54 -  ale to podobieństwo 
Boże w duszy zniszczył grzech pierworodny, zniekształcają je  licz
ne grzechy osobiste. Wiesz, co czyni Jezus? Tak, ja k  artysta, któ
ry znalazłszy obraz zakurzony, zniszczony, około którego wszyscy 
przechodzą obojętnie i lekceważąco, oczyszcza, obmywa go, od
krywając z zachwytem delikatne rysy pociągnięcia pędzla, świad-

54 Por. Rdz 1, 26.
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czące o mistrzostwie twórcy, aż wreszcie uzupełnia wszystkie braki 
i otrzymuje pierwszą nagrodę za [91] odkrycie cennego antyku — 
tak czyni Jezus. Oczyszcza obraz duszy z naleciałości świata, ob
mywa z plam grzechowych, przyozdabia, upiększa, aż kiedy dokona 
swego dzieła, przedstawia je Trójcy Przenajświętszej, by Jej spra
wić radość widokiem podobieństwa nieskończonego Majestatu. Te 
dusze będą dla Jezusa tytułem do pierwszej nagrody, ja k  i te, które 
hodowane w ogrodach nigdy nie straciły swych blasków i woni. 
Zadziwi się świat, gdy wśród obrazów pierwszej galerii zobaczy 
dziewiczego Jana z pokutniczą Magdaleną. Aż dotąd sięga dobroć 
Boża i moc miłości Jezusowej. Niech się nikt nie lęka Jezusa, bo 
dotąd nie było wypadku, by Jezus odepchnął od siebie jakąkolwiek 
nędzę. Jawnogrzesznica ewangeliczna jest wymownym tego przy
kładem. Odepchnie może od siebie mąż wiarołomną małżonkę, wy
rzuci z  domu ojciec czy matka upadłą córkę, odrzuci ją  śmiechem 
i szyderstwem świat, ale nie odepchnie je j od siebie Jezus, byle się 
tylko doń zwróciła. Owszem, pójdzie je j szukać, obmyje własny
mi łzami i krwią, weźmie na ramiona zbłąkaną owieczkę, bo On 
ubogiego z gnoju wyprowadzi i z książętami na krześle posadzi55. 
Miłosierdzie Pańskie ponad wszelkie dzieła Jego5<\ Biada jednak  
duszom, które wiedząc o tym bezbrzeżnym miłosierdziu Boga, bio
rą je  dla siebie za tytuł [92] uprawniający ich do występku. Bóg 
jest dobry, ale szuka dobrej woli, a nie znosi przewrotności.

41

Dusze ludzkie są winnicą Pańską. Każda dusza to jakby osobne 
pólko wydające kwiaty o specjalnej woni i barwach, jakich oko 
ludzkie nie dojrzy. Bóg, który własną mocą, jednym aktem woli 
stwarza światy, ten Bóg domaga się współpracy ze strony człowie

55 Por. Łk 1,53.
56 Por. Ps 145,9.
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ka, kiedy chodzi o ozdobę Jeruzalem niebieskiego. Każda dusza 
stanowi osobny brylant, osobny kwiat, osobne pólko, które razem 
z innymi ma utworzyć ów prześliczny łan wybranych Bożych, wśród 
których przechadzać się będzie Król chwały. Z  jakąż miłością po
winna dusza każda uprawiać pole własnej pieczy powierzone, by 
w nim dojrzały kwiaty upodobania Bożego. Najmilsze Bogu są 
kwiaty dusz dziewiczych, nie mniej jednak zachwyca Go pokorna 
pokuta. W duszy pokornej dokonuje Jezus w krótkim czasie cu
dów uświęcenia. Radość, jakiej zażywa dusza żyjąca miłością, jest 
wykwitem pokory.

Pozwól Jezusowi działać w twej duszy, pozostań bierna wobec 
Jego działania. To nie je st bezczynnością. Ci, co pozują artyście, 
dokładają także wysiłku, by nie [93] czynić niepotrzebnych ru
chów, które by psuły dzieło. Bądź względem Jezusa takim pozują
cym kwiatuszkiem lub płótnem malarskim, na którym Jezus odtwa
rzać będzie swe własne rysy.

42

Wybrałem cię sobie, byś pełniła rolę podobną do Benigny Kon- 
solaty57. Żyjąc na ziemi, głosiłem naukę zbawienia. W Ewangelii 
zawarte je st wszystko, co może dusze uświęcić i doprowadzić je  
do nieba. Moja dobroć jednak w różnym czasie, w różny sposób 
rozjaśnia poszczególne prawdy, by przez nie przemówić czulej 
i serdeczniej, z bliska niejako, a nie poprzez odległość wieków, 
ja k  się to niektórym duszom wydaje, gdy słuchają słowa Bożego, 
głoszonego przez kapłanów. Tymczasem Ja jestem  tuż -  jestem

57 Benigna Konsolata Ferrero (1885-1916), zakonnica włoskiego klasztoru wi
zytek w Como, mistyczka, sługa Boża (akta do procesu beatyfikacyjnego przedło
żone zostały Kongregacji Obrzędów w 1925 r.). Jej przeżycia religijne obfitowały 
w wewnętrzne oświecenia, dotyczące szczególnie Bożej miłości i miłosierdzia, które 
jako słowa Pana Jezusa notowała w dzienniku duchowym. Jezus nazywał ją  małą 
sekretarką swojej miłości do stworzeń. -  EK V 144-145.
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w Kościele aż do końca świata. Ażeby zaś jeszcze bardziej zbliżyć 
się do dusz, przemawiam niekiedy przez dusze proste -  ich ję zy
kiem, ich wyrazami -  by uznały moją bliskość i miłość przyjaciel
ską. Tak przemówiłem przez Benignę Konsołatę, moją sługę, tak 
chcę przemówić przez ciebie, a po twojej śmierci w innym kraju 
wybiorę sobie duszę, do której będę znów czule, po przyjacielsku 
przemawiał.

Moja oblubienico, chcę, byś pisała wszystko, cokolwiek usły
szysz w moich poufnych, serdecznych rozmowach z tobą. Nie do 
ciebie należy wiedzieć, jak i mam w tym cel. Moją wolą jest, byś 
pisała, to ci powinno wystarczyć. Chcę, byś pisała, ale na razie 
prócz spowiednika [94] nikt nie ma o tym wiedzieć.

Z nadmiaru dobroci, miłości i miłosierdzia mego najświętszego 
Serca udzielam ci łaski niezasłużonej, wyjątkowej. Odtąd będzie ci 
ju ż  stałą świadomość mojej obecności w twojej duszy. Nawet wów
czas, gdy tego odczuwać nie będziesz, będziesz mieć niezachwianą 
świadomość: Jezus żyje we mnie, a w Nim i przez Niego [żyje we 
mniej Trójca Przenajświętsza. Zostawię ci tę świadomość nawet 
wówczas, gdy cię doświadczać będę cierpieniami wewnętrznymi. 
Otrzymana łaska będzie łagodzić twoją tęsknotę za oglądaniem 
mego oblicza. Na ugaszenie zaś głodu pokory udzielam ci poczu
cia własnej niegodności. Głód będziesz nasycać głodem -  tj. głód  
oglądania Boga nasycać będziesz głodem poczucia własnej nie
godności.

Nie jestem godna stanąć przed Bogiem, tylko miłosierdzie Jego 
nieskończone może usunąć przepaść dzielącą mnie od nieskoń
czonej Świętości.

43

Córko moja, będę błogosławić waszemu zgromadzeniu, dam 
wam liczne i dobre powołania za nabożeństwo do mojego naj
słodszego Serca i mojej Matki Niepokalanej, za pracę na niwie
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Kościoła. Siostry zgromadzenia -  to niby pszczółki przynoszące 
do skarbca Kościoła miód miłości Bożej na wyżywienie malutkich 
dziatek, na pokrzepienie młodzieży, [95] na osłodę bólu i cierpień 
fizycznych czy moralnych tych, którzy plączą i jęczą pod  brzemie
niem własnych win czy niezawinionych doświadczeń. Trzeba, by 
moje drogie oblubienice szły tam, gdzie ból, gdzie nędza i łza. 
Niech otrą te łzy, kryjąc głęboko w swym sercu trudy z tym złą
czone. Niech bliźni nie wiedzą o waszych utrudzeniach, by mogli 
z większym zaufaniem zbliżać się do was. Ja sam przyjdę do was 
wówczas, gdy się skryjecie do celki własnego serca, przyjdę nie 
tyle, by otrzeć waszą łzę, ale by wam pozwolić wypłakać się przy 
mym Sercu. Ja wiem, czego wam potrzeba. Zgromadzenie i serca 
wasze są moją milą przystanią. Chętnie chronię się w jego zaciszu, 
ja k  w łodzi Piotrowej, a w niejednej duszy, ja k  niegdyś w łodzi 
mego ukochanego apostoła, zasypiam spokojnie58. Nie lękajcie się 
burz, które wrą dokoła was, gdy pracujecie wśród świata. Ja je 
stem z wami. Łódka nie może zatonąć w odmętach zguby, gdy Jezus 
je st w niej. Trzeba tylko ufności i nierobienia hałasu. Gdy zewnątrz 
burza szaleje, pójdźcie do wnętrza. Znajdziecie tam Jezusa, a przy 
Nim [jest] bezpiecznie.

Leonio, do łódeczki twojej wstąpiłem, by z niej przemówić do 
dusz. Trzeba było, byś odbiła nieco od brzegu, byś się znalazła 
nieco z dała od gwaru. Tu twój Jezus i ty jesteś bezpieczniejsza. 
Pamiętaj jednak o tym, że jesteś tylko narzędziem w moim ręku, 
tylko tym, czym łódeczka [96] wśród oceanu, służąca za schro
nienie Boskiemu Mistrzowi. Sam jestem je j sternikiem i wiodę ją  
przez życia fale. Ale tobie daję zlecenie, byś czuwała, bo zasypia
nie wśród burz grozi rozbiciem. Patrz na Gwiazdę -  patrz na Nie
pokalaną, a miłość twoja czujna i wierna niech zawsze zwraca się
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tam, gdzie przebywa Najwyższe Dobro, Prawda i Piękno. Twoja 
łódeczka pozostawi poza sobą świetlaną drogę, po której popłyną 
inne łodzie w kraj wieczności.

44

Leonio, wznieś swoje oczy w górę, w krainę ducha -  czeka cię 
tam Jezus twój ukochany. Wznieś się ku Niemu ja k  ptaszyna, która 
się kąpie w blaskach słońca. Jezus jest słońcem, nie odchylaj się 
od działania Jego promieni -  one są życiodajne, one wyzłocą two
ją  duszę. Widziałaś nieraz i obserwowałaś pył unoszący się w pro
mieniach słońca wpadających przez szczelinę do wnętrza pokoju, 
ale jeżeli cale fa le  strumieni słonecznych dostają się przez otwarte 
okna, [wtedy] ju ż  nawet nie widać tego ozłoconego pyłu -przew a
ża poświata słoneczna. Podobnie ma się rzecz z twoją duszą. Jeżeli 
poddajesz się jakiejś nieuzasadnionej obawie, zacieśniasz swoją 
duszę. Boskie światło może w nią wniknąć tylko przez szczelinę. 
Ale jeżeli otworzysz Jezusowi duszę na oścież, przeniknie do wnę
trza twego cały potok nadprzyrodzonego światła. Wystaw na jego  
działanie nawet nędzę i niedoskonałości [97] własne. One znikną 
pod wpływem Boskiego działania, zatoną w promieniach światła. 
Wznieś się ponad własną nędzę na wzgórze duchowe, gdzie Je
zus na ciebie czeka. Bądź Jego ułaskawioną ptaszyną, by nie miał 
obawy, że odlecisz od Niego, ilekroć uczyni jakiś ruch przeciwny 
twej woli. Ułaskawiona gołąbka tuli swą główkę do Serca Boże
go, przyjmuje pieszczoty Jego dłoni, ale się nie zraża bynajmniej, 
gdy Boski Ptasznik przykryje ją  płaszczem tajemnic i przestanie ją  
uwesełać blaskiem swojego spojrzenia.

45

Moje dziecię, pragniesz żyć we Mnie. 1 moje Serce tego pra
gnie, by cię ukryć w sobie, ale wiedz, że żyć we Mnie nie znaczy to 
opływać w rozkosze niebiańskie, ale wespół ze Mną cierpieć, we
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spół ze Mną przechodzić nieraz chwile Ogrójca. Żyć we Mnie — nie 
znaczy błyszczeć na świeczniku uznania przez drugich, ale trzeba 
być ukrytym przed wzrokiem świata, a nawet przed własnym. Żyć 
we Mnie -  nie znaczy uchylić się od pracy, spocząć w bezczyn
ności, ale znaczy to razem z Jezusem przejść okres pracy cichej, 
ukrytej przed światem, przejść z Nim razem Nazaret, a jeżeli Jezus 
tego zażąda, przejść okres apostolskich prac, podjętych dla zba
wienia dusz.

Żyć we Mnie -  to czynić wszystko dla Ojca, uwielbiać Go, miło
wać już nie [98] własnym tylko wysiłkiem, ale zjednoczeniem swej 
maleńkości z  miłością Jezusową. Żyć we Mnie -  to przyjąć na sie
bie moje sprawy, na wszystko patrzeć z punktu widzenia nadprzy
rodzonego, nie szukać własnej korzyści ani własnych poglądów. 
Żyć we Mnie -  to ukryć w tabernakulum własne serce i duszę i do
trzymywać towarzystwa Boskiemu Więźniowi, z  Nim razem czuwać 
w nocnych samotnych godzinach, czekać na brzask słoneczny, na 
zgrzyt kluczy otwierających drzwi kościoła, wyczekiwać na dusze, 
które przyjdą pokłon Mi oddać.

Żyć we Mnie -  to patrzeć w dusze, nieraz bezmyślnie przede 
Mną stające, obojętne, lekkomyślne; to patrzeć w dusze złama
ne bólem, trawione cierpieniem, uginające się pod brzemieniem 
trosk. Żyć we Mnie -  to koić ten ból wezbrany, osuszać Izy, kru
szyć obojętność. Żyć we Mnie -  to szukać dusz czystych, strzec je  
przed naleciałościami świata, rozpalać w nich ogień miłości coraz 
to większy. Żyć we Mnie wreszcie -  to razem ze Mną wyniszczać 
się na ołtarzu, stać się ofiarą i ofiarnikiem ku chwale Ojca i za 
zbawienie świata.

Moja oblubienica może to uczynić, jeżeli będzie skupiona, p o 
korna, zdana całkowicie na rozporządzenia Jezusa. Może to uczy
nić, jeżeli wiernie wypełniać będzie to, czego wymagają [99] od 
niej obowiązki i reguła, jeżeli żyć będzie w ścisłym ze Mną zjed
noczeniu, a raczej jeżeli Mi pozwoli żyć i królować w je j  sercu
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i duszy. Nawet i spoczynek nocny -  nawet i ten przyjmę jako towa
rzyszenie Mi w godzinach samotności, jeżeli Mi go ofiaruje moja 
oblubienica, a uczyni to z miłości. Życie je j powinno być odtwo
rzeniem życia Zbawiciela o tyle, o ile w tym życiu Boga-człowieka 
udzieli je j uczestnictwa laska Ducha Świętego.

Moja Leonio, zaofiaruj Mi siebie samą na uczestniczenie w mo
im życiu. Ja szukam dusz, które by Mi się oddały na to dobrowolnie. 
Mam ich ju ż  piękny wieniec -  ale wiesz o tym, że wieniec potrzebu

je  koniecznie wykończenia całości, zharmonizowania; potrzebuje 
nawet tych precyzyjnych, nieznacznych wykończeń, które dla tłumu 
może są bezwartościowe, ale dla artysty stanowią wartość godną 
uznania. Czyż nie chciałabyś być w tym wieńcu, którym się chlubić 
będzie Boski twój Oblubieniec? Jeżeli masz sposobność, poszukaj 
Mi dusz, które by się chciały wielkodusznie ofiarować na całopa
lenie miłości Jezusowej. Moje poufne z tobą rozmowy mają służyć 
do tego, by wzywać dusze do życia bardziej ze Mną zjednoczonego, 
do życia razem ze Mną, we Mnie.

46

Chcę, byś na uwielbienie Ojca przedwiecznego w szczególniej
szy sposób [ 100] poświęciła pierwszy dzień w tygodniu -  ponie
działek. Wszystko, cokolwiek w tym dniu uczynisz, niech będzie 
uwielbieniem Ojca niebieskiego. Jeżeli otrzymasz pozwolenie 
spowiednika, zachowaj w tym dniu post ścisły. Na uwielbienie 
nieskończonego majestatu Ojca odmawiaj często w ciągu dnia 
modlitwę:

[1)J Uwielbiam Cię, Ojcze nieskończonego majestatu. Cieszę 
się chwałą Twego Bóstwa, szczęściem wiekuistego, pełnego, życia 
Twego, tajemnicą wiekuistego rodzenia Słowa, Syna Twego -  Boga 
równego i współistotnego Tobie. Chwalę Cię, Ojcze, uwielbiam, 
miłuję razem z Jezusem, Matką Najświętszą, aniołami, świętymi 
i sprawiedliwymi żyjącymi na ziemi i cierpiącymi w czyśćcu.
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2) Uwielbiam Cię, Ojcze nieskończonego majestatu. Cieszę się 
chwałą Twego Bóstwa płynącą z tajemnicy wcielenia Syna Twego
-  Boga równego i współistotnego Tobie. Cieszę się chwałą, jaką  Ci 
nieustannie składa Bóg-człowiek. I wraz z Nim, z Matką Najświęt
szą, z  aniołami, ze świętymi i sprawiedliwymi żyjącymi na ziemi 
i cierpiącymi w czyśćcu -  chwalę Cię, uwielbiam, miłuję.

3) Uwielbiam Cię, Ojcze nieskończonego majestatu. Cieszę się 
chwałą Twego Bóstwa płynącą z tajemnicy przybrania i uświę
cenia dusz ziemskich Twoich dzieci. Cieszę się miłością Ducha 
Świętego -  Boga równego Ojcu i Synowi. Chwalę Cię, Ojcze, 
uwielbiam, miłuję z Jezusem, z  Matką [101] Najświętszą, anio
łami, świętymi i sprawiedliwymi żyjącymi na ziemi i cierpiącymi 
w czyśćcu. Chwała Ojcu Przedwiecznemu i Synowi Jednorodzone- 
mu i Duchowi Świętemu. Chwała nieustanna Trójcy Przenajświęt
szej przez Jezusa — od Jego najmniejszego dziecka przybranego. 
Niech ta chwała rozbrzmiewa nieustannie w sercu moim, w moim 
otoczeniu, w całym świecie, ja k  rozbrzmiewa w domu Ojca przed
wiecznego. Amen.

Moje dziecię -  twoja miłość ku Ojcu niebieskiemu nie je st dzie
łem twoim, ale darem Ducha Świętego. Dziękuj Mu za to, co uczy
nił dla ciebie bez twojej zasługi.

47

Raz kiedy uklękłam, by uwielbić Trójcę Przenajświętszą, duszę 
napełniło nadprzyrodzone skupienie. A kiedy się już całkowicie 
ukryłam w Bogu, przed oczyma duszy ukazało się źródło wytry
skające z jednego punktu, wśród blasku łagodnego, i srebrzyste je 
go strumienie rozlewały się szeroko, a obficie po skałach opoczy- 
stych. Przyglądałam się z rozkoszą temu widokowi, myśląc, co to 
wszystko znaczy. Jezus raczył mi to wyjaśniać: To źródło -  mówił
-  bije dla ludzkości. Wjego kryształowych wodach kąpią się dusze 
odkupione moją Krwią przenajdroższą. Patrz jednak, ja k  wiele je st
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dusz, które są płytkiego życia. Unikają głębin jakby z obawy, by 
nie zatonąć w przepaściach Bożych. To są dusze, które nie chcą 
poznać, czego Bóg od nich żąda. Będą one zawsze brodzić po po 
wierzchni, nie chcąc zajrzeć do [ 102] głębin. Leonio moja, pójdź 
aż tu, gdzie wytryska źródło. Dla ciebie bije ono również. Pójdź, 
czerp pełnymi haustami, nie lękaj się.

Kiedy Jezus domawiał tych słów, nad owym bijącym źródłem 
poczęły wybuchać płomienie. To płomienie sprawiedliwości Bo
żej — szepnął głos -  ałe miłosierdzie Boże gasi owe ognie sprawie
dliwości.

Zasłuchana w głos Jezusa, cierpiałam boleśnie nad tym, że po 
takich chwilach sam na sam z Umiłowanym mej duszy, musiałam 
znowu iść w wir pracy, nie mając nawet czasu na to, by się zastano
wić nad tym, czego ode mnie żądał Jezus. Pragnęłam życia w Kar
melu. Łamałam się pod naporem bólu. Jezus przyszedł mi z po
m ocą Chcę -  mówił -  byś była świętą służebniczką mojej Matki 
Niepokalanej. Chcę, byś była kwiatem polnym, wystawionym na 
działanie wichrów i burz, nie tracąc jednak swej świeżości i woni. 
Gdybyś wstąpiła do Karmelu, zniechęciłoby się do życia wewnętrz
nego wiele dusz waszego zgromadzenia, bo sądziłyby, że istotnie 
tylko w Karmelu można zostać świętą, gdy tymczasem Ja tego cudu 
dokonać mogę wśród najmniej sprzyjających warunków.

48

Sprawiłaś Mi radość składaniem o/iar, pomimo oschłości. 
[103] Przez kilka miesięcy z rzędu Jezus milczy, ale milczenie to 
zapowiedział: Nie usłyszysz mojego głosu, aż zapiszesz wszystko,
0 czym dotychczas mówiłem.

Kiedy już otrzymałam pozwolenie spowiednika, by pisać,
1 poddałam swoją wolę pod życzenie woli Jezusa, przychodził Je
zus niekiedy ze słowami zachęty czy upomnienia, czy też by uzu
pełnić to, co mówił dawniej, by coś dodać.
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I tak, raz w czasie owego zapowiedzianego milczenia, mówił 
Jezus: Zstąpiłem z nieba na ziemię przede wszystkim, aby objawić 
Ojca, żyłem tylko dla chwały Ojca, bo zbawienie i uświęcenie dusz 
ma na celu chwałę Ojca, a w Nim całej Trójcy Przenajświętszej. 
W twoim sercu rozpaliłem szczególniejszą miłość ku Ojcu, bo chcę 
ci objawić Ojca, a przez to, ju ż  tu na ziemi, dać ci zakosztować 
z oceanu szczęścia, w jakim  toną wybrani w niebie, którzy ju ż  są 
w domu Ojca. Dopomóż Mi do rozszerzania chwały Ojca, a napeł
nię cię łaskami.

Nastaną lepsze czasy, gdy ludzie uważać będą Boga więcej 
za Ojca niż za władcę tylko i monarchę. Jest On Panem wieków 
i Monarchą istotnie, ale względem ludzkości je s t Ojcem i jako taki 
pragnie być kochany. Nastaną lepsze czasy, gdy ludzie będą my
śleć o Bogu jako obecnym tuż przy nich, a nie mieszkającym tylko 
gdzieś wśród gwiazd. Mniej będzie łez na ziemi, gdy ludzie dzię
kować [ 104] będą Ojcu za krzyżyki i doświadczenia, a przestaną 
narzekać na karanie. Nastaną lepsze czasy, gdy ludzie zechcą się 
dzielić z Ojcem każdym objawem radości, ja k  to czynią dobre dzie
ci w rodzinie, bo Bóg istotnie jest Ojcem, i to więcej niż ojciec 
ziemski dla swoich dzieci.

49

Moja oblubienico, staraj się o skupienie wewnętrzne, ale nie 
mniej o skupienie zewnętrzne. Zachowuj skromność oczu, powa
gę, idącą w parze z łagodnością, bądź żyjącą fotograjią twojego 
Jezusa. Dotychczas nie mówiłem ci tego. Chciałem ukryć głęboko 
w twej duszy cnotę. Obecnie, gdy dokonałem tego, że wzgląd ludzki 
nie wywiera w twej duszy żadnego oddźwięku, chcę, byś pociągała 
do Mnie serca drugich, nawet bezwiednie, choćby tylko słodyczą 
w obcowaniu i skromnością.

Moja oblubienico, chcę cię doprowadzić do najściślejszego 
zjednoczenia ze Mną, bym mógł Ojcu niebieskiemu powiedzieć:
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Ja i moja oblubienica jedno jesteśmy. Odtąd, cokolwiek je j  ze
ślesz, dotyczy to również Mnie samego. -  A moje niedoskonałości 
-  szepnęłam -  o tym, mój Jezu, nie będziesz mógł powiedzieć, że 
są również Twoimi, bo jesteś Świętością samą. Jezus [105] od
powiedział: Wszystkie twoje przewinienia przyjąłem na siebie, za 
wszystkie cierpiałem jakby za własne. 1 obecnie podejmuję się ule
czyć twoje niedoskonałości. Pozwól Mi tylko działać w twej duszy 
i bądź wierna moim natchnieniom, a oczyszczę cię i uczynię miłym 
przybytkiem Boga. '

Nie wie człowiek, czy je st miłości, czy też nienawiści godzien. 
Ty wiesz, moja oblubienico, że nie jesteś godna miłości, ale równo
cześnie wiesz, że cię kocham tak bardzo, że jestem gotów dla ciebie 
samej podjąć mękę krzyżową. Tak może myśleć każda dusza dobrej 
woli, każda, która szczerze pragnie należeć do Boga i kochać Go 
całym sercem. Kto Mnie miłuje, tego i Ja miłuję. Każdy akt miło
ści, który wypływa z duszy kochającej, wyrywa z mego Serca nowy 
strumień ognia, który rozpala duszę i łączy ściślej ze Mną.

Napisz, moja oblubienico, napisz wszystko, o czym mówiłem 
do ciebie. Napisz i to, co się odnosi i do ciebie samej, dlatego, że 
Ja tak chcę dla dobra dusz. Będą to kiedyś czytać różne dusze. Te, 
które Mnie szczerze szukają i Mnie jednego kochać pragną, mogą 
do siebie zastosować wszystko, co do ciebie mówię. Dusze oziębłe 
i obojętne, czytając to, zapragną, pod  wpływem nauk dawanych 
tobie, doskonalszego życia. Wreszcie dusze zadowolone z mierne
go stopnia cnoty i spokojne o swój stosunek do Boga [ 106] zapra
gną postępu, widząc, do ja k  poufałej przyjaźni dopuszcza Jezus 
duszę, która Mu się całkiem oddaje bez oglądania się na siebie 
samą. Moje dziecię, dusza, która chce być świętą, musi umartwiać 
swoje ciało aż do uduchowienia. W moim Sercu nabywają dusze 
cech najwyższej świętości. Cicho i niepostrzeżenie rzeźbię duszę, 
odrzucając wszystko, co niedoskonałe, a równocześnie odbijam 
w tej duszy moje Boskie rysy. Uczę duszę pokory, ale w ten sposób,
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że dusza nawet nie spostrzega tego. Uczę łagodności i słodyczy, 
uczę umartwienia, zaparcia [się] samej siebie, a przede wszystkim 
[uczę] miłości czystej, wolnej od samolubstwa.

Poszukaj Mi uczniów, którzy by chcieli uczęszczać do mojej 
Boskiej szkoły. Jest to uczelnia pod  nazwą: „Szkoła Bożego Ser
ca dla dusz maleńkich, szukających Drogi, Prawdy i Życia ”. Sam 
udzielać będę wykładów dla tych, którzy Mnie słuchać umieją. Na 
lekturę podam kiedyś moim uczniom to, co napiszesz.

Przygotuj się do złożenia egzaminu miłości. Twoje serce je st 
moim tabernakulum. Uklęknij u drzwi twego serca i słuchaj mo
jego głosu. Na dzisiaj przyjmij życzenie [107] mego Serca, bądź 
czysta, pokorna i skromna. Przez umartwienie i głęboką pokorę 
masz uanielić twoją duszę. Uważaj siebie za błoto i gnój.

W chwili, gdy to Jezus mówił, uczułam głęboko, jak wielka 
jest moja niegodność, uczułam się istotnie błotem i gnojem, a rów
nocześnie głęboko odczułam wielkość nieskończonego majestatu 
Bożego, toteż z duszy, mimo woli, wyrwała się modlitwa: Mój Bo
że, czy to możliwe, byś się pochylał nad błotem i gnojem? Jezus 
rozmawiał ze mną jeszcze długo o Ojcu niebieskim.

50

Spowiednik polecił mi prosić Pana Jezusa, by mi dał poznać, 
jaką drogę On sam dla mnie obiera. Zanim zdążyłam poprosić, 
Pan Jezus raczył mi powiedzieć: Chcę, byś połączyła w sobie dro
gę dziecięctwa duchowego z drogą wielkich umartwień, a zarazem  
z gotowością na przyjęcie wszystkich łask, jakim i dobroci Bożej 
spodoba się obdarzyć twą duszę. Wobec Ojca niebieskiego masz 
pozostać maleńkim dziecięciem, które swoją prostotą, zupełnym 
zaufaniem i całkowitym oddaniem się, sprawia radość kochają
cemu je  Ojcu. Wobec Jezusa, Boskiego swego Oblubieńca, masz 
być wyniszczona, umarła wszystkiemu, razem z Nim ukrzyżowana. 
Wobec Ducha Świętego masz być uległa ja k  dziecię, pokorna ja k
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ono, zadowolona ze wszystkiego, przystępna dla drugich, kocha
jąca i współczująca z każdym cierpieniem. Dziecię nie porywa się 
samo na wielkie rzeczy, ho wie, że nie podoła, ale to, [108] czym 
się zajmuje, ma dla niego znaczenie bardzo wartościowe, toteż od
daje się temu całą duszą. Tak i ty, moja mała siostrzyczko, oddaj 
się jedynemu twemu zajęciu całą duszą. Tym jedynym jest miłość 
Boga ponad wszystko. Oddaj się cała miłości, niech cię miłość 
przemieni i przeistoczy.

51

Wierny jest Bóg w obietnicach swoich, ale najgorętszym Jego 
pragnieniem jest widzieć wierność swoich dzieci. Wiedz, że oku Bo
żemu nic nie ujdzie, nawet najcichsze, w najgłębszych zakamarkach 
duszy uczynione przyrzeczenie. Ileż to razy mówi dusza w chwili, 
gdy ją  nawiedzam: Mój Jezu, więcej tego nie uczynię i przyrzekam 
Bogu poprawę, a w chwilę później, gdy przyjdzie próba, mówi nie
jako swoim postępowaniem: Przecież to nic nie znaczy, Bogu o taką 
drobnostkę nie chodzi, Bóg na to nie zważa. Mylą się takie dusze 
-  Bóg zważa na wszystko i skoro zobaczy wierność najcichszym na
wet przyrzeczeniom duszy, zobowiązuje się spełnić najcichsze na
wet pragnienia duszy. To samo dotyczy pozytywnych przyrzeczeń. 
Jeżeli nawet wobec małego dziecka nie powinno się robić przyrze
czeń, których się nie spełni, to czyż można tak postępować wobec 
Boga? Czyż Bóg ma nie słyszeć przyrzeczeń duszy, czy też ma nie 
patrzeć na postępowanie wprost przeciwne obietnicom? Bóg zna 
całą przepaść nędzy ludzkiej, [ 109] słabością się nie zraża, ale są 
i takie niedotrzymania przyrzeczeń, do których wystarczyłby ma
leńki tylko wysiłek, drobny akt woli. A [Bóg] tak bardzo pragnie 
dojrzeć w sercu swojego dziecka wierność i miłość wierną, zawsze 
i we wszystkim, bo to jest cecha mająca w sobie coś boskiego.

Moja oblubienico -  myśl często o niebie. Myśl o tym życiu, któ
re cię czeka w domu Ojca mego. Pomyśl, zawsze, ale to zawsze bę
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dziesz w obecności swojego Oblubieńca Jezusa. Zawsze będziesz 
się cieszyć chwałą Trójcy Przenajświętszej. Moje spojrzenie nie 
przelotne, ale trwale, będzie cię zachwycać i uszczęśliwiać na wie
ki, a równocześnie szczęście twoje dopełniać będzie widok Matki 
Niepokalanej i świętych moich, z których każdy tak je s t zachwyca
jąco piękny, że z żadną pięknością ziemską w porównanie iść nie 
może. Niczym je st wszelkie ziemskie szczęście w porównaniu z tym, 
jakim napełniać będę przez wieczność całą wybranych moich.

Po Komunii św. przed oczyma duszy ukazała się wspaniała, sze
roka drożyna, po brzegach zarośnięta kwieciem, a dno jej stanowi
ło coś jak fale morza. U końca tej drożyny rozciągała się wspania
ła, mieniąca się pięknością, rozmaitością i blaskiem kraina. Głos 
wewnętrzny mówił: To twoja drożyna -  ju ż  tylko tak krótką drogę 
masz przebyć. [110] Droga to przestronna, bo płyniesz z rozpięty
mi żaglami ufności i miłości. Pamiętaj jednak o tym, że pod  stopa
mi groźne fale. Żegluj odważnie, na skraju czekam na ciebie.

52

Napisz dzisiaj, moja Leonio, że Ja jestem  przyjacielem dusz 
i najgorętszym moim pragnieniem jest przestawanie z  nimi. Z  ja 
kąż radością przyszedłbym, gdyby Mnie zaprosiły na pogawęd
kę. Mam na myśli wszystkich, a zwłaszcza dusze proste, bo mę
drcy tego świata niechętnie słuchają głosu mego. Czego nie chcą 
naśladować Mędrców, którzy przyszli z daleka do mego żłóbka, 
opuszczając wszystko dla mojej miłości? Przyjąłbym ich tak samo 
i takimiż obdarzyłbym ich łaskami, ubogaciłbym ich skarbami du
chowymi, jak tamtych obdarzałem. A dusze mojego ludu prostego 
niech Mnie zaproszą do siebie na samotne, długie wieczory, niech 
po znojnym dniu przypomną sobie mego opiekuna Józefa -  cieślę, 
pracującego w pocie czoła. Dla mojego Serca bardzo miłe będą te 
rozmowy w szarych godzinach wieczoru. One Mi przypomną chwi
le, jakie spędziłem w Nazarecie przy boku św. Józefa, na wspólnej
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modlitwie albo na rozmowie o Ojcu przedwiecznym, o mej przy
szłej działalności, o Królestwie Bożym w Kościele i w po[ 111] 
szczególnych, przynajmniej niektórych duszach ludzkich. Przed 
duszą św. Józefa odsłaniałem te tajemnice w upajających wizjach 
miłości, tak jednak, by jego wiara nie straciła nic ze swej warto
ści zasługującej. Do mojego ludu przychodzą z objawieniem tych 
samych tajemnic kapłani, ale Ja nadto pragnę przychodzić sam -  
a przyjdę wówczas, gdy Mnie zapragną w swym towarzystwie, gdy
0 Mnie mówić będą, gdy dzieciom swoim szeptać będą o Jezusie 
z Nazaretu. Skoro usłyszę moje imię ze czcią i miłością wymówio
ne, przyjdę -  dam słodką pociechę ich duszom, dam namaszczenie 
ich rozmowom, obudzę w ich sercach tęsknotę za niebem, a to ich 
oderwie od ziemi.

Leonio, napisz na pociechę mojego ludu prostego, że jestem  
jego przyjacielem, że podzielam wszystkie jego troski i cierpienia
1 nie pomijam obojętnie ani jednej łzy. Jeżeli mój ludek nie ma spo
sobności nabywania wiedzy i zdobywania doktoratów, niech się 
nie lęka. Na sądzie nie zapytam ich o zagadnienia naukowe, ale 
o to, ja k  starali się poznać Boga i ukochać Jego świętą wolę.

Leonio, Ja sprawię, że będziesz kochana wśród ludu. Będą cię 
uważać za swoją przyjaciółkę i siostrę. Przyjdziesz do nich po 
śmierci ze słowami ukojenia i pociechy, [112] tak, ja k  to czynią 
za życia twoje siostry zakonne, bo to je st jednym z zadań wasze
go powołania. Z  woli Ojca dałem ci na ziemi inne powołanie, bo 
chciałem cię ukryć przed światem tak, by nikt o tobie nie wiedział, 
a w ciszy, choć wśród ustawicznej pracy, dopełnimy razem dzieła, 
które przyniesie chwałę Bogu i pożytek duszom. Zostawaj w poko
ju  moja droga, Jezus je st z  tobą.

Leonio, kiedyś mówiłem ci o moim stosunku do ludu proste
go, niemającego możności głębszego kształcenia się. Dzisiaj na
pisz kilka słów poselstwa twojego Jezusa do młodzieży uczącej 
się. Chętnie ją  widzę przy pracy nad zdobyciem wiedzy. Ale chcę
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ją  przestrzec przed niezdrową ciekawością. Jeżeli młodzież szuka 
prawdy i zadowalających zagadnień dla swojego umysłu, po cóż 
ucieka się do mętnych źródeł niebezpiecznej lektury? Ona zaspo
kaja zmysłowość, a nie umysł. Niepodobna nie opalić sobie lotnych 
skrzydeł ducha, gdy się fruwa ponad ogniem. Czemuż nie myślą 
o tym pisarze, którzy tchną te niebezpieczne iskry w swe dzieła? 
Czy myślą o tym, na jak i materiał padnie iskra zapalna? Jeżeli nim 
będzie puch delikatny, wywoła pożar, którego końcem -  potępień
czy ogień, jeżeli go zawczasu nie ugasi miłosierdzie Boże. Pisa
rze chcą obudzić sensację, chcą zdobyć sławę. O, jakaż to nędzna
[113] sława, która niby dym krztuszący, wywołuje zawrót głowy, 
a nawet zabić może -  niestety -  bardzo wiele dusz. Czemuż źle 
szafują danym sobie talentem? Dusza ludzka je st podatna na przy
jęcie tego, co piękne, szlachetne, Boże. Ale równocześnie podat
na jest również na przyjęcie chwastów ja k  gleba, która przyjmuje 
zarówno ziarno zbóż, ja k  i siew kąlcolu. Choć kąkol barwniej na 
pozór wygląda -  któż zeń ch/eb upiecze? Ja nie potępiam kultury, 
bo głębsze poznanie stworzeń zbliża duszę do Stwórcy, ale chcę, by 
ją  podawano młodzieży wolną od plew, od zgnilizny, bo nie chcę, 
by synowie Królestwa Bożego karmili się młotem wieprzów. Woła
łem niegdyś: „Biada światu dla zgorszenia”59. /  dziś, choć jestem  
cichy, choć milczę, bo stałem się niemową z miłości, i dziś wołam 
przez moich kapłanów i przez moje sługi, również ja k  Ja milczące 
-  biada. Biada tym, którzy mrożą najmilszy mojemu Sercu kwiat 
anielskości. Jeżeli mędrkowie tego świata nie chcą słyszeć tego 
cichego nawoływania, niech wiedzą, że i gromy dzierżę w prawicy 
swojej. Młodzieży, wznieś się ponad blichtr, ponad błędne ogniki, 
nie daj się zwieść złudnym mirażom w głąb topieli. Przyjdź do me
go Serca, radź się sług moich ołtarzy, gdzie prawda, gdzie fa łsz się 
kryje, a Ja będę z tobą i nie pozwolę, by złe zwyciężyć miało.

59 Mt 18, 7.
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[114] Pisz na chwałę mego najsłodszego Serca. Dzisiaj powiem  
ci słówko o ważności modlitwy, zwłaszcza w życiu zakonnym. Na
pisz, że jest to rada najwyższego Bogomódlcy Jezusa, który no
ce cale spędza! na modlitwie Bożej, żeby dusze zakonne uważały 
sobie modlitwę za najważniejszy obowiązek, który mają spełnić 
w ciągu dnia, i że od spełnienia tego obowiązku zależy [ich]60 po
wodzenie we wszystkich innych poczynaniach. Chcę przemówić 
przede wszystkim do osób zakonnych zgromadzeń czynnych, do 
osób zanadto czynnych, które do pracy, do czynu odrywają się na
wet w czasie medytacji. Niech spróbują przezwyciężać u siebie tę 
chęć działania, niech spróbują przezwyciężać troskę o gospodar
stwo wówczas, gdy rozmawiają z Bogiem, od którego zależy do
brobyt i powodzenie. Niech odrzucą, o półgodzinną przynajmniej 
odległość, myśl o tym, co w dniu czynić będą, kogo będą podejmo
wać, z jakim  dostojnikiem będą rozmawiać. Na pewno nie będzie 
to nikt zacniejszy od Jezusa, który przychodzi na półgodzinne sam 
na sam. Dla godnego przyjęcia dostojników tego świata wysila
ją swe pomysły, zdolności i tyle godzin czasu. A Mnie -  jak i los 
spotyka?

Leonio, Ja mam słuszne powody [115] do użalań i skargi, bo 
w wielu domach zgromadzeń czynnych Mnie się odsuwa na najdal
szy plan. A jeżeli się znajdzie w takim domu dusza, która chociaż 
niedopuszczona do głosu, mówi bez słów swoim zachowaniem się, 
jaką krzywdę wyrządza się takim postępowaniem Jezusowi i wła
snym duszom -  to za takie nieme kazanie staje się taka dusza ofia
rą oburzenia innych, półuśmieszków i niesprawiedliwych skarg. 
Czemuż tak czynią moje oblubienice? To są moje wybranki -  ale 
nie doceniają zadań i obowiązków, jakie z tego wybrania spływają

60 Zaimek [ich] wstawiono w miejsce użytego przez s. Leonię zaimka J e j ” .
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na nie. Za wybranie trzeba odpłacać ukochaniem; za odznaczenie 
wobec tysięcy innych dusz -  wiernością; za łaskę ślubów -  ich 
zachowaniem; za regułę -  je j  wypełnieniem; a za łaskę modlitwy -  
modlitwą. Modlitwa, po sakramentach świętych i po Mszy św., je st 
najbezpieczniejszą drogą, po której zstępuje Jezus do duszy i po 
której dusza wstępuje na świętą górę zjednoczenia z Jezusem. Mo
dlitwa je s t tym dla duszy, czym powietrze dla organizmu. Bez mo
dlitwy niepodobna żyć życiem wewnętrznym; żeby podtrzymywać 
to życie ustawicznie, ja k  powietrze podtrzymuje życie organizmu, 
trzeba się modlić, a nie ustawać6'.

54

[ 116] [ 16 XII 1935 r.] Leonio, rozpocznijmy życie wespół w ści
ślejszym tego słowa znaczeniu. Pójdź do Serca mej Matki Niepoka
lanej, spędź 9 dni poprzedzających uroczystość Bożego Narodze
nia przy tym najsłodszym Sercu, razem ze Mną. Każdy z dziewięciu 
dni poświęć ku uczczeniu jednego z dziewięciu miesięcy, jakie spę
dziłem w tym raju dziewiczym.

Pierwszy dzień poświęć uwielbieniu i miłości Ojca przedwiecz
nego, który w myśli swojej przewidział od wieków stworzenie 
ludzkości, tajemnicę wcielenia swego Syna. Dziękuj Ojcu przed
wiecznemu za to, że raczył dać ludzkości swego Syna. Dziękuj Sło
wu, że raczyło przyoblec na siebie ludzkie ciało, dziękuj Duchowi 
Świętemu, że przysposobił to ciało z  krwi Dziewicy Niepokalanej. 
Uwielbiaj Trójcę Przenajświętszą za stworzenie Maryi, tego naj
wspanialszego arcydzieła Bożego. Łącz się w duchu z pierwszymi 
aktami mojego życia najbardziej ukrytego. Ukryj się i ty w poko
rze i wraz ze Mną powtarzaj: „ Ecce venio ”62. Trwaj w milczeniu, 
kochaj, uwielbiaj.

61 Por. Łk 18, 1.
62 „Ecce venio” : Oto przychodzę. -  Por. Ps 40, 8; Hbr 10, 7.
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Pójdź, moja mała siostrzyczko, zakosztuj słodyczy mleka dzie
wiczego mej Matki Niepokalanej. Tym nektarem żywiła Mnie Ona 
w mym niemowlęctwie. [117] Pragnę, by wszystkie dusze -  wy
brane dzieci mej Matki Najświętszej -  zakosztowały tego napo
ju. Pragnieniu swemu czynię zadość ju ż  tu na ziemi, pojąc was 
Krwią moją. Mleko mej Matki przeczystej piłem w niemowlęctwie, 
wchłaniając je  w siebie, w swoją krew, którą z miłości dla moich 
ukochanych zostawiłem do picia wszystkim, którzy zbliżają się do 
Mnie po życie.

Czy kochasz małość, siostrzyczko moja? Małe dzieci najchętniej 
przestają z  małymi, bo się nawzajem najlepiej rozumieją. Język 
maleńkich niezrozumiały dla starszych -  stanowi bogate słow
nictwo, którym się dobrze posługują maleńcy. Dziecino moja, Ja 
kocham małość -  ukochaj ją  i ty. Choćby cię świat nie rozumiał -  
cóż ci na tym zależy? Ja zrozumiem twój szczebiot dziecięcy i chęt
nie będę przestawał z  tobą w postawie dziecięcej. Jeżeli będziesz 
maleńką, zrozumiesz Jezusa. Żeby móc zrozumieć Jezusa, trzeba 
mieć wydelikacony zmysł słuchu duchowego, trzeba być wiernym 
żądaniom i natchnieniom Bożym.

W małości można się posu wać coraz głębiej, coraz dalej. Drob
ne cząsteczki materii można dzielić na drobiny i atomy -  a jakiż 
tych koniec? Leonio, dusza ludzka w oczach Boga je st wielka, je st 
przyszłym udzielnym księciem Królestwa Bożego. Ale w oczach 
własnych je s t -  a powinna być -  maleńka, coraz [118] mniejsza, 
aż dojdzie do uznania, że je st niczym, mniej niż atom. A jednak Bóg 
wie o tym maleńkim nicestwie obdarzonym bytem i kocha je  tak 
bardzo, że niczego nie szczędzi, by uwielmożnić i wieczną je  chwa
lą przyodziać. Maleńcy pisać nie umieją sami. Trzeba, by ktoś kie
rował ich ręką. Dla tych, którzy będą cenzurować twoje pisma, 
będzie to drogowskazem, że nie je st to twoim dziełem, bo małość 
na to zdobyć się nie może. Bóg działa przez nicość, Bóg przemawia 
przez nicość, która mu pozwala działać swobodnie.
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Czy kochasz Jezusa? -  Kocham Go. Ktokolwiek zada mi takie 
pytanie, Bóg czy stworzenie, każdemu odpowiem: Kocham Go. 
Czy kochasz Go pełnego chwały czy wzgardzonego przez wszyst
kich? Kto mnie pyta -  czy to Ty, najmilszy Jezu? Ty wiesz, że Cię 
kocham zarówno wśród chwały, jak i wówczas, gdy jesteś cierpie
niem okryty. Kocham Go [zarówno] jako maleńką dziecinę, jak 
i [jako] sędziego wieków. Gotowani to powtórzyć zarówno wo
bec świata całego, jak i wobec Trójcy Przenajświętszej. I Ja cię 
kocham, Leonio, oblubienico moja. Pragnę, byś w szczególniejszy 
sposób ukochała moje niemowlęctwo. Każdy okres mojego życia 
ma wartość nieskończoną, Boską. Ten sam Jezus jest wiekuiście 
w chwale [119] u Ojca, ten sam -  jako niemowlę kwili w żłobie 
betlejemskim, ten sam naucza, ten sam umiera, zmartwychwstaje 
i żyje chwalebnym i sakramentalnym życiem. Sługa moja Teresa 
[od Dzieciątka Jezus] doszła do doskonałości drogą dziecięctwa 
duchowego. Postąp o jeden szczebel wyżej, a raczej zstąp o jeden  
stopień niżej, do niemowlęctwa duchowego.

Zawahałam się, słysząc to, czy wszedłszy na jakąś drogę nie
mowlęctwa, nic zabłąkam się na drogi biernego kwietyzmu, ale 
głos wewnętrzny ciągnął dalej: Czyż jest na ziemi życie bardziej 
pozornie bierne niż życie Jezusa w Eucharystii? A jednak je s t to 
życie najistotniejsze. Jeżeli wejdziesz na drogę niemowlęctwa, 
upodobnisz się najbardziej do Jezusa w Hostii -  do Niemowlęcia 
Bożego w żłóbku. Wytłumaczę ci z czasem, na czym polega droga 
niemowlęctwa.

Niemowlę je s t przede wszystkim uosobieniem niewinności, któ
ra płonie w jego  oczętach czarującym blaskiem. W duszy jego żyje 
Trójca Przenajświętsza bezpiecznie, bo nikt nie ma tyle siły, by 
rozwalić żyjącą świątynię Boga. Łatwiej rozwalić świątynię z  gru
zów, z marmurów czy innego materiału spojonego cementem.

W duszy niemowlęcia duchowego powinna być również najsta
ranniej pielęgnowana niewinność. Niezawodnie zetknie się dusza
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z tym, co zmysłowe, ale ma się zachować wobec tego tak ja k  nie
mowlę. Delikatna miłość Jezusa, pamięć na Jego obecność, życie 
przy Sercu Matki Niepokalanej spra[\20]wią, że dusza przejdzie 
przez życie sercem nieskalanym, ja k  Izraelici przeszli suchą stopą 
przez Czerwone Morze63. A jeżeli dusza powierzy się całkowicie 
i najzupełniej Bogu i Matce Najświętszej, to nawet utrudzenia nie 
zazna, bo Maryja Niepokalana przeniesie niemowlę przez wzbu
rzone fale...

Mój Panie Jezu, a czy mogą myśleć o takiej niewinności du
sze, które ją  już utraciły? Czy mogą się ubiegać o tę niemowlę
cą anielskość dusze upadłe, obarczone ciężkimi winami? -  Tak, 
moje dziecię. Chrzest miłości przywróci im anielską niewinność 
niemowlęcia. Miłość żałująca zaprowadzi je  pod  krzyż, przed try
bunał pokuty. Krew Jezusa spłynie na nich sakramentalnie, ja k  
spłynęła z wodą chrzcielną, i zastarzały grzesznik stanie się znowu 
czysty jak niemowlę po chrzcie świętym. Leonio, dusze za mało 
wierzą w moc sakramentu pokuty, dlatego tak nieufnie odnoszą się 
do Jezusa, nawet po spowiedzi, a tymczasem Jezus, który je st cały 
miłością i przebaczeniem, nie myśli o grzechach przebaczonych, 
ale o tym, w jaki sposób zawrzeć z tą duszą przyjacielskie węzły 
miłości i wzajemnego oddania się.

55

Przypomnij sobie Jezusa-niemowlę, ukryte w łonie Matki Nie- 
po[ 121 ]kalanej, a później żyjące również w całkowitej od Niej za
leżności tak, że nawet pokarmu nie przyjmował samodzielnie. Któż 
myślał o tym życiu tak ukrytym? A jednak cale niebo spoglądało 
z zachwytem na Dziewicę przeczystą, w której było Zycie -  źródło 
wszelkiego życia -  Bóg-człowiek. Jezus miał świadomość swego 
niemowlęctwa. Przyjął ten stan wyniszczenia i słabości dobrowoł-

“ Por. Wj 14, 21 i n.
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nie, chcąc tym aktem uniżenia wynagrodzić Ojcu za bunt woli czło
wieka wobec Boga.

Zycie Jezusa-niemowłęcia niech będzie wzorem niemowlęctwa 
duchowego dusz. I one niech przyjmą to niemowlęctwo świado
mie w tym celu, by się całkowicie uzależnić od Boga, od Jego naj
świętszej woli i od przemożnej Jego Matki Niepokalanej. Niech 
nie szukają samowolnie dróg świętości, niech Bogu poruczą swoje 
uświęcenie, każdy niejako ruch życia wewnętrznego niech uzależ
nią od woli Bożej, niech się powierzą Ojcu z ufnością niemowlęcą, 
nie myśląc nawet o tym, że ten dobry i ukochany Ojciec mógłby 
j e  odepchnąć. Któż odrzuca niemowlę? Chyba matka wyrodna. 
A przecież byłoby zbrodnią przypuścić, że Bóg -  Dobroć niepojęta 
-  mógłby tak postąpić ze swoim dzieckiem, niemowlęciem. Świa
dome niemowlęctwo nauczy duszę prawdziwej i najgłębszej poko
ry. Będzie to jakby stan pokory i ustawiczna świadomość swojej 
niemocy, niezdolności do czegokolwiek w życiu wewnętrznym bez 
Boga, bez uprzedniego aktu Jego woli.

[122] Leonio moja, dotąd przedstawiałem ci czar i urok nie
mowlęctwa, pragnąc pociągnąć cię do jego ukochania. Teraz 
z Serca mojego wyrywa się prośba do ciebie. Wejdź zdecydowanie 
na tę najmniejszą, najkrótszą ku niebu drożynę, dla uczczenia ta
jemnicy mego niemowlęctwa. Dotąd nikt nie oddal się całkowicie 
tej tajemnicy. Miałem dusze kochające tajemnice mej męki -  du
sze razem ze Mną ukrzyżowane. Miałem i mam dusze naśladujące 
me życie apostolskie. Miałem i mam dusze żyjące w takim ukryciu 
przed światem, w jakim  Ja żyłem przez 30 lat w Nazarecie. Ale nikt 
nie oddal się całkowicie i ze świadomością uwielbienia i naśla
dowania tajemnicy niemowlęctwa. A przecież ono ma taką samą 
Boską wartość ja k  śmierć krzyżowa.

Pragnę, by każda chwila mojego życia miała całe zastępy dusz 
uwielbiających, kochających i naśladujących, bo wszystkie prze
żyłem dla dobra dusz. Nie myśl, moja mała, że upodabniając się
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do Niemowlęcia Bożego, będziesz pozbawiona uczestnictwa w in
nych tajemnicach mego życia. Od pierwszej chwili mego wcie
lenia miałem [w] sobie obecne wszystko, co spełnić miałem na 
ziemi. Duszom maleńkim dam przeżyć razem ze Mną to, co sam 
przeżyłem ju ż  wówczas, gdy cicho płakałem przy [123] Sercu mej 
Matki Niepokalanej, a me Boże Serce krwawiło bólem na widok 
niewdzięczności dusz.

56

Dziecino, wytłumaczę ci, dlaczego Bóg nie może znieść żad
nej, nawet najmniejszej, plamy grzechowej w duszy. Oto dlatego, 
że je s t nieskończenie święty, że je s t samą świętością. Źrenica oka 
ludzkiego je s t tak delikatna, że skoro wpadnie do niej bodaj drob
ny pyłek, zalewa się łzami, aż wyrzuci z  siebie obce ciało. Tak Bóg
-  nieskończona Świętość -  nie może znieść w sobie tego, co jest 
Mu obce, a tym jest grzech. Bóg i grzech nigdy ze sobą współist
nieć nie mogą. Niech więc żadna dusza nie odważa się powiedzieć, 
że Bogu nic nie szkodzi, jeżeli ona tak czy inaczej postępuje. Bogu 
szkodzi to bardzo, ja k  szkodzi źrenicy wszystko, co z zewnątrz do 
niej się dostanie. Istota Boża nie może być nieczuła na to, co je st 
Jej wręcz przeciwne, a dzieje się to w Jego [w Boga] obecności, 
tuż przy Nim. Dusza, która po popełnieniu winy doznaje wyrzutów 
sumienia, doznaje ich z tej samej przyczyny. Przez łaskę poświę
cającą ma ona w sobie coś Bożego -  ma podobieństwo Boże, ma 
świętość, która również nie może znieść tego, co się z  tą święto
ścią nie zgadza. Chce to wyrzucić, ja k  źrenica wyrzuca obce ciało
— i póty nie może być spokojna, dopóki z żalem nie odkryje tego 
spowiednikowi, który ja k  lekarz, mocą Chrystusa, usuwa z duszy 
naleciałości grzechowe. Ale [124] u waż. Są ludzie, którzy mają 
dziwnie wydelikacony wzrok, i są tacy, którzy ju ż  przywykli pra
cować w przestrzeni pełnej kurzu. Są dusze, które nie mogą znieść 
nawet niedobrowolnych przewinień, i są takie, które w złościach
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toną. Pierwsze to dusze, które wzrok swej duszy kierują zawsze ku 
blaskom odwiecznej Miłości -  stąd ta delikatność. Inni patrzą wciąż 
w ziemię, nie wznoszą oczu ku słońcu -  nie ma ich co drażnić.

Leonio, Ja nie chcę wzbudzać w duszach chorobliwej lękliwo- 
ści, która pochodzi z  wadliwego nastawienia oczu duszy na świę
tość Bożą i własną, ale chcę, by każda dusza moich oblubienic by
ła delikatna ja k  źrenica, lecz zdrowa, a gdy taka będzie, nietrudno 

je j będzie odróżnić zło od tego, co je st tylko nędzą i ułomnością 
skażonej natury, która je s t dla duszy bogactwem, bo je s t tytułem 
do zmiłowań Bożych nad nią.

57

Leonio, niemowlęctwo duchowe nie polega na tym, by większą 
część doby przesypiać, ja k  to czyni niemowlę ludzkie, ale na tym, 
by przez łaskę nabyć cech nadprzyrodzonych, które w niemowlęciu 
są naturalne. Jedna z tych cech -  to szczerość i prostota. Dzieci do
rastające umieją ju ż  niekiedy naśladować starszych, którzy upra
wiają wobec dzieci sztukę przedstawiania czegoś inaczej, niż się 
rzecz ma. Na twarzyczce niemowlęcia nie można dojrzeć żadnych 
rysów nieszczerości. I dusza -  niemowlę [125] duchowe -  ma być 
szczera wobec Boga, otoczenia, wobec siebie samej. Wobec Boga 
-  nie usprawiedliwiać się, nie wymawiać. Stanąć wobec Boga ta
k/ą], jaka  je s t -  niemocą i słabością, nicością zdolną do każdego 
grzechu. Odbiciem szczerości duszy wobec Boga je s t je j  szczerość 
wobec spowiednika. Tak mu się otwiera ja k  Bogu. I  sobie samej 
przygląda się dusza z taką samą szczerością. Nie wmawia w siebie 
tego, czego nie ma. Jest [tym], czym jest. Nie używa również dwu
znaczności wobec otoczenia, bo nie zna się na sztuce [udawania]. 
O, jakże miłe je s t Bogu takie usposobienie, z  jaką  miłością lgnie 
On do takiej duszy, jakim i ją  obdarza łaskami.

Dobrze powiedział spowiednik, że niemowlęctwo duchowe po
lega, przede wszystkim, na naśladowaniu Niemowlęcia Jezusa.
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Uważaj dobrze na to, co on ci w moim mówi imieniu, bo Ja uzależ
niam moją działalność w twej duszy od jego kierownictwa. Ja sam 
i przez niego, poprowadzę cię tą przemiłą, najkrótszą ku niebu 
drożyną. Napisz i to, co ju ż  dawniej mówiłem ci o posłuszeństwie 
duszy wobec spowiednika. Napisz tak, ja k  pamiętasz.

Mówił wówczas Jezus: Dusza powinna być spowiednikowi po 
słuszna z pokorą i wiernością. Ja sam -  mówił Jezus -  choć jestem  
Bogiem, słucham spowiednika odnośnie do kierownictwa duszy, 
ja k  słuchałem na ziemi [ 126] mojej Matki Niepokalanej. Słucham, 
co mówi spowiednik, a potem śledzę duszę i w miarę je j  posłuszeń
stwa obdarzam ją  łaskami.

Raz, myśląc o tym, co dotąd mówił Pan Jezus o niemowlęctwie 
duchowym, zastanawiałam się, w czym mogłabym jeszcze naśla
dować niemowlę. Pan Jezus skupił moją duszę w sobie i odezwał 
się: w łagodności i słodyczy. W ludzkim niemowlęciu je st to cecha 
naturalna, że je st łagodne, ale dusza, która z miłości i dobrowolnie 
stała się niemowlęciem według ducha, ma się w tym upodobnić 
do Jezusa -  Niemowlęcia Bożego. Jezus-niemowlę miał [w] so
bie obecne wszystkie cierpienia, jakie Go czekały. Nadto -  czuł 
On w swoim Sercu wszystkie cierpienia wszystkich ludzi, czul każ
dy ból, każdą Izę każdego człowieka -  łzy matek, wdów i sierot. 
Wszystko to, ja k  morze boleści, zalewało duszę Jezusa, a jednak  
nikomu tego nie okazał. Z  miłości stał się niemową, by nie rzec 
i słowa o tym, co cierpi Jego Serce. Słodycz, pogoda [są] rozla
ne na Jego obliczu niemowlęcym. Pozwala się wziąć na ręce pa
stuszkom, Mędrcom, darzy ich uśmiechem i pełnym miłości spoj
rzeniem. O, ja k  szczęśliwy los wygrają dusze, które dobrowolnie 
zechcą naśladować Niemowlę Jezus. Łagodność, słodycz nie są 
doceniane przez [ 127] świat, ale inaczej na te cnoty spogląda Bóg. 
Być łagodnym wówczas, gdy ból napełnia duszę, gdy wszystko ja k 
by się sprzysięgło na to, by szkodzić -  to heroizm, na który może 
się zdobyć małość posunięta aż do niemowlęctwa.

Zeszyt I 131

58

Dziecino, starsi bawią się, używają, bo to karnawał Zapomi
nają o Mnie, zasmucają Mnie. Przychodzę do was -  maleńkich 
moich dzieci — szukać pociechy i ukojenia. Tak czyni ojciec. Gdy 
widzi, że starsze dzieci, krnąbrne, idą uparcie za swoją wolą, gar
dzą ojcem, serce jego  ściska się bólem, głowa pochyla się pod  
brzemieniem trosk, z oczu płyną gorzkie łzy. Aż oto podbiega ku 
niemu maleństwo, które ledwie chodzić zaczyna, obejmuje rącz
kami głowę ojca, szczebiocze do niego, pieści go. Ojciec zaczyna 
się uśmiechać przez łzy. I  choć nie zapomina zupełnie o doznanej 
zniewadze -  bo i tamci to też jego dzieci -  to jednak doznaje ulgi, 
cieszy się, że je st ktoś, co go kocha ponad wszystko. Moja maleńka 
dziecino, daj Mi wszystką swoją serdeczność, na jaką zdobyć się 
możesz, przychodź przed tabernakulum, ja k  często będziesz mogła. 
Przychodź wprost do Serca mego, w moje objęcia. Twoje ciche 
łzy przyjmę jako wynagrodzenie za zapomnienie drugich. Powiedz 
siostrom, by z miłości dla Mnie choć jedną godzinę w ciągu dnia 
zachowały ścisłe milczenie -  specjalnie w intencji wynagrodzenia 
za obojętność ludzi światowych. Będę wam wdzięczny za to.

[ 128] Leonio, droga niemowlęctwa duchowego je s t dostępna 
dla wszystkich. By wejść na nią, trzeba zstępować z wysokości py
chy, rozumienia o sobieM, ze szczytów urojonej wielkości, w niziny 
pokory i zapomnienia o sobie. Ludek prosty, niewykształcony mo
że wejść na tę drożynę bez obawy, że nie zna szczytów zakrytych 
przed jego wzrokiem. Na nizinach uznania swej nędzy i słabości 
nie doznaje się zawrotów głowy. Mogą na drogę niemowlęctwa du
chowego, na drogę naśladowania Jezusa-niemowlęcia, wejść tak
że i ci, którzy złożyli doktoraty. Wystarczy im sobie przypomnieć, 
że Jezus-niemowlę był mądrością samą, a jednak stał się cichy, 
pokorny, nieznany. Jeżeli stanowisko stawia uczonych na świecz-

64 „Rozumienia o sobie” -  znaczy tu: wysokiego mniemania o sobie.
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ni ku, niech się starają o zachowanie pokory, łagodności, dobro
czynności, by byli dla otoczenia tym, czym dobroczynne słońce jest 
dla ziemi, dla ludzi dobrych i złych. Jeżeli po swej pracy zawo
dowej wrócą do świątyni swego serca, znajdą tam Jezusa, który 
z nimi będzie przestawał poufnie, po przyjacielsku. A jeżeli będą 
pokornego serca, odsłoni im tajemnice mądrości, która daje nasy
cenie, pokój, szczęście, za którym tak tęskni serce ludzkie. Nigdy 
wiedza nie może być przeszkodą w zjednoczeniu z Bogiem, bo poza 
nią kryje się Ten, który stwarza zarówno umysły szukające wiedzy,
[ 129] jak  i to, co je  zaspokoić może. Wielkie umysły znajdą od- 
pocznienie przy maleńkim Jezusie. Małe umysły znajdą wielkość 
-  której pragną, a może zazdroszczą je j innym - przy Tym, który 
wyniszczyI samego siebie, stając się maleńkim. Czy wiesz, Leonio, 
dlaczego tak wiele mówię o tej maleńkości? Oto dlatego, że Ojciec 
niebieski pragnie się otoczyć najmniejszymi swoimi dziećmi. On, 
najwyższy i nieogarniony, najczulej kocha najmniejszych. Tych, 
którzy się pięli w górę i chcieli Mu dorównać, zepchnął w przepa
ści, a dla tych, którzy się uniżą, przygotowuje najwyższe stolice, by 
byli tuż przy Jego wysokości.

59

Dla moich oblubienic, Leonio -  dla dusz zakonnych -  ta dro
ga jest najbezpieczniejsza. W maleńkim Jezusie znajdziecie wzór 
do naśladowania we wszystkim. Może niejednej z was wydaje się 
za trudno naśladować Jezusa przebiegającego miasteczka i wio
ski, nauczać drugich, rozprawiać z doktorami, ja k  to czynił Jezus, 
Mistrz z Nazaretu. Może za trudne i niedościgłe wydaje się wam 
życie bolesnej męki Jezusa, Jego katuszy i śmierci krzyżowej. Są
dzicie może, że nie będzie was nikt przybijał do krzyża, toteż Jezus 
ukrzyżowany będzie w waszych sercach tylko przedmiotem uwiel
bienia i miłości, a nie naśladowania. Może niejednej z was takie 
myśli przesuwały się przez głowę, a w sercu budziło się zniechę
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cenie... Pójdźcie do Niemowlęcia Jezusa. Pójdźcie, a wskaże wam 
wzór [ 130] do naśladowania, wzór przystępny a pociągający, miły 
i zachwycający. Jezus maleńki nauczy was, ja k  daleko macie posu
nąć swoją wierność w zachowaniu ślubów zakonnych.

Ubóstwo. -  Niech się wam nie zdaje, moje oblubienice, że wasz 
dom czy cela jest za ciasna i niewygodna. Jezus-niemowlę nie miał 
gdzie głowy schronić, spoczął w bydlęcej jaskini. Kolebką Jego 
[był] żłób kamienny, poduszką -  siano, odzieniem -  skromne pie
luszki. Któraż z was, widząc Jezusa w tak skromnych warunkach 
żyjącego, będzie się uskarżać na niewygody i braki? Wiedz, mo
ja  mała siostrzyczko, że wszystkie szemrania, jakie niekiedy dają 
się słyszeć u dusz zakonnych na braki materialne, pochodzą stąd, 
że zamiast na Jezusa, patrzą te dusze na osoby świeckie czy na 
zeświecczone osoby zakonne. A przecież po to świat opuściły, by 
nim wzgardzić, by się stać wzorem dla drugich, by idąc do nie
ba, wskazywać błądzącym proste ścieżki. Ubóstwo trzeba nie tylko 
przyjąć dobrowolnie, skoro się obrało życie ewangelicznego ubó
stwa, ale trzeba je  kochać, cieszyć się brakami, bo Jezus maleńki 
cieszył się nim. Dzieci moje -  nie gromadźcie bogactw material
nych, a zwłaszcza nie przywiązujcie do nich swojego serca. W nie
bie znajdziecie skarby, które są niezniszczalne65. Im więcej tu się 
°go[ 13 1 \locicie z rzeczy doczesnych, tym więcej będę was mógł 
ubogacić. Niemowlęta poprzestają na małym. Wymagania ich są 
bardzo skromne -  bądźcie takimi, wszak ślubowałyście ubóstwo; 
bądźcie wierne, umiejcie strzec skarbów zaprzysiężonych Boskie
mu Oblubieńcowi. Gdy przyjdziecie w duchu do Niemowlęcia Je
zusa, nauczy was swym przykładem, ja k  zachować ubóstwo.

Leonio -  ja k  myślisz -  czy nie znaleźliby ukojenia dla stro
skanych serc ci wszyscy, którzy cierpią niedostatek, nędzę, głód?

65 Por. Mt 6, 19-20.
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Przyjdźcie do Jezusa maleńkiego, wszyscy ubodzy. On obetrze wa
sze łzy. Może was odpychają od drzwi domów, zamykają przed wa
mi bramy, byście się nie ogrzali, nie posilili. A czyż lepszy los spo
tkał Króla niebios -  Stwórcę wszechświata? Jeszcze ukryty w ło
nie Matki Niepokalanej osobnego nie zająłby miejsca, a jednak  
nie znalazło się dla Niego ani jedno domostwo, w którym mógłby 
spocząć. Może was chcą się pozbyć z  obawy przed uszczupleniem 
swego bogactwa i znaczenia. I  Ja musiałem uciekać do Egiptu, 
choć nikomu nie szkodziłem. Wasze ubóstwo czyni was podobnymi 
do Jezusa. Czy wiecie, co was pod  tym względem od Niego różni? 
Oto brak umiłowania tego ubóstwa, brak wyższych pobudek, brak 
pamięci na Jezusa. Jeżeli na wzór Jezusa będziecie kształtować 
wasze serca, jeżeli ułożycie według programu nakreślonego przez 
Jezusa wasze wymagania, obeschną wasze łzy, znajdziecie miły 
odpoczynek wśród najokrutniejszych nawet warunków.

60

[132] Moje dziecię, chciałem ci w dalszym ciągu mówić o ślu
bach zakonnych, ale patrz, co ze Mną zrobiono. Wypędzono Mnie 
z najliczniejszego zgromadzenia osób -  z  teatru. Dziś nie było 
tam ani jednej duszy, która by w czasie nocnej zabawy pomyślała 
o Mnie. Wyrzucono Mnie -  postąpiono ze Mną ja k  z szaleńcem, wy
rzucono Mnie na rozstajne drogi, okryto łachmanami. Moje dzie
cię -  pozwól Mi ukryć się w twojej duszy i odpocząć. Zaprowadź 
Mnie najgłębiej do mieszkania, w którym nikt nie przebywał dotąd. 
Czy masz taką komnatę? Nie wiem -  odpowiedziałam -  mój Je
zu, Twoją jestem całkowicie, możesz rozporządzać wszystkim do 
woli, a le ja  tyle grzechów popełniłam w mym życiu, że nie wiem, 
czy jest jaka kryjówka w mej duszy, w której by -  bodaj na chwilę 
-  ktoś prócz Jezusa nie mieszkał. Mówiłam to ze smutkiem duszy, 
ale Jezus dodał mi na pociechę: Twoja dziewiczość je s t moim naj
milszym mieszkaniem. Ona je s t wszystka moja. Tam się schronię.
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Pójdź ze Mną, Maryniu, by Mi dotrzymać towarzystwa. (Po raz 
pierwszy Pan Jezus mnie nazwał chrzestnym imieniem).

Posłuchaj, moja mała: Dużo zniewag dzisiaj doznałem. Bito 
Mnie kamieniami. Każde nowe przekleństwo je s t nowym kamie
niem, który na Mnie pada. Obrzucono Mnie błotem, wyrzucając 
ze serc anielską cnotę. Zawiązano Mi oczy przez popełnianie ta
jemnych grzechów  [133] w myśli, uczuciu, pragnieniach. Zado
wolone te dusze, że nikt tych grzechów nie dojrzy, rzucały w moją 
stronę szydercze urąganie: Prorokuj Chrystusie, kto cię uderzył66. 
Poznałem -  były to serca, w których niedawno mieszkałem, byłem 
uważany za przyjaciela. A dziś, tej nocy, wyrzucono Mnie stam
tąd. Zimny chłód, obojętność, niby fa le  ostrego mrozu, popłynęły 
w moją stronę, a Ja stałem na rozstaju, gdzie Mnie wyrzucono. 
Znaleźli się i tacy, którzy zbiegli się koło Mnie, ale zamiast współ
czucia szydzili ze Mnie ja k  z  szaleńca.

Kochane dziecię, pocieszaj Mnie za twoich braci. Ja nie cho
wam w Sercu urazy do tych biednych dusz. Chcę im wszystko prze
baczyć, ale dziś u nich przebywać nie mogę, bo Mnie nie chcą. 
Wolą grzech, rozpustę, trunek i karty. Niech świat nie mówi -  po 
co wy wstępujecie do klasztoru. Ja was obrałem, by u was znaleźć 
ukojenie, gdy świat Mną gardzi. Gdybym was nie miał, wzgardził
bym tymi, którzy Mnie dobrowolnie od siebie odpychają wówczas, 
gdy się dopraszam u nich odrobiny miłości. Ale na prośbę jednej 
pokornej duszy gotów jestem  przebaczyć tysiącom grzeszników. 
Taką moc posiada nad moim Sercem niemoc uznająca, czym jest.

61

Leonio, dziś pomówię z tobą na temat: „Z ust niemowlątek 
i ssących doskonałąś odebrał chwałę”61. Szczytem powołania

66 Por. Mt 26, 68.
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człowieka na ziemi jest oddać chwałę Bogu, je s t to bowiem speł
nieniem woli Bożej. Bóg wydobył wszechświat z  nicości dlatego 
tylko, by sobie samemu [ 134] oddać chwałę, a na drugim planie 
je st uszczęśliwienie stworzeń, właśnie przez oddanie chwały Bogu. 
Ale uważ, moje dziecię, Bóg pragnie chwały doskonałej, a więc 
chwały oddawanej Mu całą siłą swojego jestestwa. Taką doskona
łą chwałę odbiera Bóg z ust niemowłątek i ssących. Pierwszy okres 
życia Boga-człowieka na ziemi -  okres niemowlęctwa Jezusa -  był 
hymnem doskonałej chwały Boga, chwały, jakiej Mu dotąd nie od
dawał nikt. Trójca Przenajświętsza była tak zachwycona, tak ujęta 
uwielbieniem miłości Niemowlęcia Jezus, że przez wzgląd na to 
niemowlęctwo Jezusa przyjmuje dotąd i do końca świata przyjmo
wać będzie niemowlęta ludzkie, by je  umieścić tuż u tronu swego 
i słuchać hymnu ich uwielbień. Czyż serce twoje, moja Leonio, nie 
drży z radości na myśl o tym, że niemowlęta przyjmuje Bóg do nie
ba nie dla ich zasług, ale dla zasług Jezusa? Czyż się nie cieszysz, 
że one nie są sądzone? Ciesz się, bo skoro całą duszą oddajesz się 
Bogu, by stać się niemowlęciem na wzór Jezusa, będziesz przyjęta 
do nieba dla Jego zasług, będziesz przyjęta z łaskawością ze strony 
Boga, który cię w Sercu swoim umieści na wieki. Jeszcze je st wiele 
tajemnic, które ci chcę odkryć, bo w maleńkich mam upodobanie. 
One [niemowlęta] będą jakoby nic nie [135] wiedzące według ro
zumienia świata, a tymczasem spodobało się Bogu takowym dać 
zrozumienie tajemnic Bożych, bo one doskonałą oddają Mu chwa
lę. Chwała ich doskonała, bo sobie nic nie przypisują, bo nie szu
kają własnego interesu, bo się nie oglądają na wzgląd ludzki. Je
den cel im przyświeca -  oddanie chwały Bogu przez miłość dosko
nałą. Zapatrzone w to Słońce, na które reagują wszystkimi siłami, 
przechodzą przez życie niby promienie świetlane, innym ukazując 
drogę. A gdy spełnią swoje posłannictwo, wracają do swego Źró
dła i w nim się gubią, stając się niejako jednym ze Słońcem.
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62
Jedna z sióstr opowiadała mi, że widziała we śnie swoją zmar

łą siostrzyczkę, która mówiła, że po śmierci trzeba bardzo długo 
cierpieć, zanim się dojdzie do Boga, bo -  jak mówiła -  „nie tak 
łatwo jest dojść do Boga”. Byłam tym przejęta do głębi. Myślałam 
ze smutkiem o tym, że nie tak łatwo [jest] dojść do Boga, a ja  bez 
Niego czuję się bezsilna. Cóż się zatem stanie ze mną, jeżeli mi nie 
będzie dane zaraz po śmierci połączyć się z Bogiem? Powierzyłam 
troskę Jezusowi, a On raczył odezwać się: Moje dziecię -  niełatwo 
jest dojść do Boga tym, którzy nie zbliżają się doń za życia. Jakże 
łatwy je s t do Niego dostęp za życia. Nie tylko nie zagradza nikomu 
drogi do siebie, ale owszem, zaprasza, a nawet żebrze, by stworze
nia doń się zbliżały. Pójdźcie do Mnie wszyscy68 -  dla wszystkich 
jestem na ołtarzu. Pójdźcie, o jakiej chcecie [136] porze, w jakiej
kolwiek sprawie. Jestem cały dla was. Aby wam jeszcze bardziej 
uprzystępnić zbliżenie się do Mnie, Ja sam przychodzę do was, nie 
tylko do domów waszych, ale do waszych serc. Czyż możecie mó
wić, że do Boga przystąpić niełatwo, gdy On sam się wam oddaje? 
Cóż jeszcze mógł uczynić dla was? Zbliżajcie się do Boga teraz, 
gdy On o to prosi, a po śmierci On zbliży się do was, w miarę wa
szego szukania Go za życia.

Ojciec, widząc, że jego nieroztropne dziecię idzie tam, gdzie 
grozi mu niebezpieczeństwo, stara się złemu zaradzić. Upomina 
łagodnie, przedstawia zgubę, a gdy to nie pomaga, używa gróźb 
i kary, a gdy dziecko nieposłuszne wbrew wszelkim staraniom i za
biegom ojca idzie zatonąć, ojciec i wtedy rzuca się na ratunek, 
zwołuje innych na pomoc, własnym oddechem chciałby mu przy
wrócić życie. Tak czyni Jezus. Z  niewypowiedzianą łagodnością 
i słodyczą napomina. Używa jednak niekiedy ostrych nakazów 
czy zakazów. A gdy dusza, mimo wszystko, idzie na własną zgubę

68 Por. Mt 11,28.
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-  i wtedy Jezus idzie za nią. Idzie aż na dno topieliska. Wyciąga 
duchowego trupa, zniekształconego do tego stopnia, że trudno do
patrzyć się w nim rysów nawet ludzkich -  i z miłością tuli do swo
jego Serca, [137] pragnąc rozgrzać własnym żarem zlodowaciałą 
duszę, chcąc własnym życiem ożywić to, co zamarło. Cieszy się 
Jezus, gdy w tej pracy chce Mu ktoś dopomóc, gdy znajdzie [się] 
przy Nim dusza, która się ofiaruje na wszystko, byle tylko tej duszy 
przywrócić życie przez Jezusa.

63

[26 11 1936 r.] W Środę Popielcową czułam w duszy cierpie
nie, którego nie umiem wytłumaczyć. Klęczałam przez 2 godzi
ny zmiażdżona tym cierpieniem, nie mogąc znaleźć żadnego dla 
siebie oparcia. Po Komunii św. Pan Jezus odezwał się: To twoje 
Getsemani. Zapowiedziałem ci, że przeżyjesz moje życie razem ze 
Mną. Trzeba, byś wstąpiła także do Ogrójca.

Niech się nie dziwią ci, którzy to czytać będą, że zabieram do 
Ogrójca niemowlę, duszę, którą obrałem sobie za siostrzyczkę me
go wieku niemowlęcego. Chwile Ogrójca i Kalwarii przeżywałem  
ju ż  jako niemowlę w Sercu swoim. Trzeba, by i moja siostrzyczka 
przeżyła je  ze Mną. Czyż nie robią tak ojcowie ziemscy? Ileż to 
razy, znalazłszy się sam na sam z niemowlęciem, pochylają się nad 
nim, pragnąc pieszczot maleństwa. Opowiadają mu o troskach, 
których ono nie rozumie, a jednak przy maleństwie znajdują od- 
pocznienie i ulgę. Jesteś niemowlęciem, nie zrozumiesz tajemnic 
moich cierpień -  i nie zrozumie ich w całym tego słowa znacze
niu nikt. Żeby zrozumieć ból [138] Jezusa, trzeba by być Jezusem, 
cierpieć to, co On cierpi. A jednak Ja przychodzę do ciebie, chcę 
ci opowiedzieć o bólu mojego Ogrójca.

Dusza moja oglądała Boga w jasnym widzeniu. Majestat Je
go nieskończony oglądałem tak, ja k  widzi samego siebie Bóg, bo 
jestem Bogiem. Widziałem świętość i majestat Boga posunięte aż

Zeszyt I 139

do nieskończoności. Z  drugiej znów strony, widziałem człowieka 
-  stworzenie. Widziałem go aż w jego nicości. I  oto ta nicość wy
powiada bunt Bogu -  nie będę służył, nie będę czynił tego, czego 
żąda Bóg, wolę słuchać szatana, pierwszego buntownika, wolę 
słuchać własnych instynktów. Serce moje odczuło zniewagę wy
rządzoną Bogu. Człowiek szlachetny odczuwa, jeżeli znieważa 
się osobę niewinną, wysoko postawioną, zwłaszcza jeżeli [jest] to 
osoba, która tylko dobro świadczyła -  a jeżeli to osoba bliska ser
cu, jeżeli je s t krewną -  wówczas ból osoby współczującej równa 
się prawie bólowi osoby znieważonej.

Leonio, Bóg jest moim Ojcem, jestem Jego jednorodzonym Sy
nem. Cierpiałem nad zniewagą wyrządzoną Bogu, cierpiałem aż do 
nieskończoności nad zniewagą wyrządzoną Ojcu mojemu. Był to 
ból, którego nie mogło pomieścić moje Serce, więc krew najświęt
sza wypłynęła z niego, wypłynęła z żył, [ 139] przez wszystkie pory 
najświętszego ciała. Moje dziecko -  ty tego nie pojmiesz, bo ja k  ci 
ju ż  powiedziałem, żeby to móc zrozumieć, trzeba by być Jezusem, 
cierpieć to, co On cierpiał, a to niepodobna, bo stworzenie, jakim  
je st człowiek, padłoby bez życia przy tego rodzaju cierpieniu.

Noc w lochu więziennym. Co i ile tam cierpiałem, okryte je st 
również mrokiem tajemnic. Nie miałem tam świadka, który by pa
trzył na moje bóle, męki i cierpienia. Chcę tobie odchylić rąbek 
tych cierpień, bo chcę, byś Mi dala w swym sercu odpoczynek po  
trudach owej nocy. W tym celu przyjdę dzisiaj do ciebie w Ko
munii św. Siepacze wtrącili Mnie, po przesłuchaniu u arcykapła
nów żydowskich, do więzienia, ale nie zostawili Mnie tam samego. 
Rozpoczęli ze Mną straszliwą igraszkę wśród ciemności nocnych. 
Siepacze ustawili się w kątach lochu i odrzucali Mnie jeden dru
giemu z całej mocy, ja k  się odrzuca piłkę. Kiedy im się uprzykrzył 
ten rodzaj zabawy, chwycili Mnie za ręce i ciągnąc w przeciwne 
strony, próbowali swoich sił moim kosztem. Równocześnie inni 
siepacze wbijali ostre iglice w moje ciało. Ile omdlewających bó-
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łów cierpiałem wówczas. Wreszcie rzucili Mnie na ziemią. Jeden 
ze siepaczy stanął na mojej głowie, inny na piersiach, a jeszcze 
inny na nogach, i cisnęli Mnie do ziemi całą siłą swojego ciężaru. 
Przechodzili przeze Mnie i w ten sposób [140] stałem się drogą, 
ale jakże to było bolesne. Deptali po Drodze, która wiedzie do 
zbawienia, ale oni czynili to dlatego, by Mi urągać, więc dojść 
do zbawienia nie mogli -  bo tam dochodzi się przez miłość, a nie 
przez urąganie i zełżywość. Byli i tacy, którzy usiłowali wyłamy
wać poszczególne palce moich rąk, uderzali głowę moją o słup 
kamienny. Jakaś zaciekłość, iście szatańska, popychała tych nie
szczęśników do coraz to nowych okrucieństw i znęcania się nad 
bezbronną ofiarą. W Sercu moim panowała w czasie tych katuszy 
niczym niezamącona słodycz, dobroć, litość dla biednych ludzi. 
Nie wydałem ani jednej skargi, ani jednego wyrzutu niewdzięcz
ności. Usiłowałem wpłynąć swoją łaską na ich dusze, ale serca 
ich były ju ż  zatwardziałe. Nie chcieli sobie odmówić przyjemności, 
jaką znajdowali w katowaniu Mnie. Milczałem wówczas. Mówić 
o tym chcę tylko z wybranymi, a przez nich chcę objawić świa
tu cząstkę cierpień owej nocy. Noc ową tak często przeżywałem  
w mym życiu. Przesuwała się ona przez moją duszę w snach nie
mowlęcych nawet wówczas, gdy anielskie chóry śpiewały nad Be
tlejem radosne „ Gloria Wówczas dusza moja pełna była radości 
na myśl o chwale Ojca dokonanej przez Wcielenie, ale równo[ 141] 
cześnie ból srogi ściskał Mi Serce na widok dusz, które w wiecznej 
pogrążone będą nocy, bo nie szukały Słońca Sprawiedliwości, bo 
usuwały się od światła, które im ukazywało zło i przestępstwa. Łzy 
moje kryłem przed moją Matką Niepokalaną, by nie ranić Jej Ser
ca, ale sam składałem z siebie ofiarę za tych, którzy Mi urągali, za 
tych, którzy mieli być zbawieni i za tych, którzy mieli być potępie
ni. Tak, składałem ofiarę także za tych, którzy mieli być potępie
ni, by wynagrodzić Bogu zniewagi wyrządzone przez ich ciężkie, 
nieodpokutowane grzechy. Męka potępieńców-jakkolwiek strasz
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na i wieczna -  nie [jest] zdolna wyrównać zniewagi wyrządzonej 
Bogu, bo to męka stworzenia, i to upadłego. Dlatego ogromu mo
ich cierpień nikt nie zmierzy, bo Ja cierpiałem za wszystkich i za 
każdego z osobna. Łącz się ze Mną w moich cierpieniach, ofia
ruj Ojcu niebieskiemu moje ukryte cierpienia -  za ukryte grzechy, 
które ranią moje Serce tym bardziej, że je  dusze ukrywają i przed  
spowiednikiem, krzyżując Mnie skrycie w sercu pełnym plugastwa. 
Pobyt w takich duszach w czasie Komunii świętokradzkiej je s t dla 
Mnie odnowieniem wszystkich katuszy owej strasznej nocy spędzo
nej w więzieniu. Daj Mi odpoczynek w swoim sercu, odpłacę ci za 
to w wieczności.

64

[142] Mój Jezu, pozwól, że rozpocznę dalszy ciąg pisania ak
tem modlitwy i posłuszeństwa. Chciałam ukryć na zawsze w sercu 
swoim łaski, którymi obdarzyłeś duszę moją, zanim zacząłeś mó
wić o drodze niemowlęctwa duchowego, ale ponieważ spowiednik 
polecił mi i to zapisać, więc posłucham go w pokorze ducha, a Ty, 
mój Oblubieńcze, spraw, by to było wyłącznie na większą chwałę 
Twoją i dla dobra dusz. Pociągnij na drogę niemowlęctwa ducho
wego dusze, które odwiecznie przejrzałeś i upodobałeś sobie. Ja 
z nich najniegodniejsza pragnę przejść przez życie, pełniąc wolę 
Twoją, a jeżeli nią jest, bym i to zapisała, co ukryć pragnęłam, 
niech się stanę narzędziem w jej spełnieniu.

W czasie nowenny do uroczystości Bożego Narodzenia [ 1935 r.] 
codziennie Pan Jezus ukazywał się mojej duszy w postaci maleń
kiego dzieciątka. Niezatarte zostały w duszy rysy Maleńkiego, 
najpiękniejszego z synów ludzkich69. Owa piękność, z żywością 
opromieniona [była] łagodnym, dziwnie pociągającym blaskiem. 
W trzecim dniu nowenny, w czasie medytacji, kiedy znów ukazał

69 Por. Ps 45, 3.
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się duszy maleńki Jezus na kolanach Matki Niepokalanej, zauwa
żyłam, że trzymał w rączkach roztopioną kulę złota. Spojrzał na 
mnie, a potem zaczął obracać ową kulą, utoczył z niej pierścień, 
zarzucił mi na palec i powiedział: Będziesz oblubienicą Niemow
lęcia Jezus. Myślałam, że nikomu o tym w życiu nie powiem, ale 
Jezus widocznie chciał, bym tego nie kryła przed swoim ojcem 
duchownym, bo mi to zawsze przypominał. Z jego [ 143] polecenia 
znalazło się to na kartkach notatki.

65

[1936 r.] W lutym bieżącego roku, w czasie Mszy św., po kon
sekracji, duszy mojej ukazała się obecność Trójcy Przenajświętszej 
na ołtarzu. Błagałam każdą z poszczególnych Osób o Komunię 
św., szczególnie najukochańszego Ojca niebieskiego. I nie zapo
mnę nigdy tej łaski -  oto przez ręce kapłana sam Ojciec niebieski 
dał mi Jezusa.

Na drugi dzień, po konsekracji, byłam świadkiem tej samej ta
jemnicy. Głos wewnętrzny, wychodzący z głębi duszy, a równo
cześnie płynący z ołtarza, odezwał się: Na ołtarzu dokonuje się 
codziennie tajemnica wiekuistego rodzenia Syna Bożego. Codzien
nie, w każdej Mszy św. odnawia się Tajemnica Wcielenia Syna Bo
żego — Jego narodzenia, życia, śmierci, wniebowstąpienia -  a tak 
mało ludzi bierze udział w tych tajemnicach swego odkupienia. Kto 
rozumie te tajemnice, niech się stara innych pociągnąć do udziału 
we Mszy św., której wartość je s t nieskończona nie tylko ze względu 
na nieskończoną chwalę, jaką  oddaje Bogu, ale i ze względu na 
korzyść dusz. Gdyby się podwładni dowiedzieli, że ich król otwarł 
skarbiec niewyczerpany i sam własnoręcznie rozdaje klejnoty, i to 
w takiej mierze, ile kto unieść potrafi, zapewne nie znalazłby się 
nikt, kto by nie pospieszył do króla, wiedząc, że koszta podróży 
opłacą mu się stokrotnie. A czymże są owe skarby królewskie wo
bec dóbr duchowych jednej, jedynej Mszy św. ? Nikogo Jezus nie
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odprawi z  próżnymi rękoma. Pójdźcie czerpać, ile zechcecie, skar
biec otwarty. Nie chciejcie być nędzarzami, bo skarbiec wystarczy 
na wszelkie ozdoby królewskie, a [144] dziećmi Króla jesteście. 
Tajemnice Jezusa są waszymi tajemnicami, ale tylko o tyle, o ile 
zechcecie dobrowolnie i z  miłością z nich korzystać.

66

W czasie Mszy św. zbliżył się do mnie Jezus w naturalnej 
wielkości, w białej szacie, ale twarz miał zasłonioną jakby lek
kim, przezroczystym woalem70, utworzonym ze strumieni krwi 
Jego najświętszej i potu. Spoza tego woalu spoglądał na mnie Je
zus wzrokiem błagalnym, pełnym smutku i bólu. Twarz Jego była 
okryta cierpieniem. Jezus odezwał się: Dziecino, niegdyś przy poj
maniu Mnie mówiłem do siepaczy o moich uczniach: Pozwólcie 
tym odejść1'. Do ciebie dziś kieruję inne zdanie. Pozwólcie je j  zo
stać. Pozwólcie pozostać niemowlęciu, bo chcę, by była świadkiem 
moich utrapień. Pozwólcie pozostać dziecku najmniejszemu, które 
wam nie będzie przeszkadzać w waszej niecnej robocie, bo wie, że 
spełnić się musi wszystko, co napisane o Synu Człowieczym, który 
dobrowolnie przyjął na siebie bóle męki i katusze11. Pozwólcie je j 
zostać. Ja chcę mieć przy sobie obecną duszę kochającą. Miłość 
je j będzie Mi osłodą wśród cierpień bolesnej męki. Pozostań, ale 
nie oddalaj się ode Mnie ani na krok, bo wśród zgrai otaczającej 
Mnie nie znajdziesz nikogo, z kim mogłabyś mówić o Mnie. Piotr, 
chcąc się dowiedzieć coś o Jezusie, poszedł do tych, którzy byli 
z dala, przy ognisku, wdał się w rozmowę z nieprzyjaciółmi Gali
lejczyka. Jan przeciwnie -  szu[ 145\kał drogi zbliżenia się do Mnie. 
On spoczywał na mych piersiach, toteż lgnąI do Mnie całym swym

70 Woal -  tu w znaczeniu: przesłona. Zob. też s. 261, przypis 7.
71 Por. J 18, 8.
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dziewiczym sercem. Piotra, z  dala ode Mnie, czekał upadek, Jana 
-  wytrwanie.

Czy wiesz, co utwierdzi wiarę twoją tak, że się nie zaprzesz 
Jezusa? Maleńkość. Gdyby ktoś maleństwu mówił, wskazując na 
matkę, że to nie [jest] jego matka, i kogoś innego przedstawiał 
mu jako taką, odwróci się od niej maleństwo, choćby ta obca oso
ba ubrana była daleko piękniej i choćby nawet jego matka by
ła żebraczką łachmanami okrytą. Do błyskotek może się dziecię 
uśmiechnie, ale droższe mu, ponad wszystko, spojrzenie, uśmiech 
czy jedna pieszczota matki.

Leonio moja, w czasie męki jestem  w poniżeniu, jestem  wzgar
dzony od wszystkich, wyśmiany, łachmanem okryty, za głupca 
poczytany, ale maleńkie, kochające Mnie dusze, och wy, których 
sobie wybrałem, wy się Mnie nie zaprzecie. Moje Serce liczy na 
was. Maleństwa nie mogą powiedzieć, że nie znają Jezusa, bo On, 
i On jeden, pochyla się nad ich maleńkością nawet wówczas, gdy 
inni wzruszą ramionami i powiedzą, że nie ma się kim zajmować, 
że czas im poświęcony je st czasem straconym. Jezus je st z  nimi 
w chwilach radości i smutku, Jezus je s t przy nich w chwilach pra
cy i spoczynku, zawsze wyrozumiały na braki dziecinne, zawsze 
gotów przebaczyć, przytulić do serca, bronić przed przemocą. Nie, 
moje maleństwa niezdolne są do tego, by się Mnie zaprzeć, ale 
trzeba się wszystkimi siłami przywiązać do Jezusa, trzeba [146] 
Go ukochać, oddać się Jemu, zaufać Mu bez granic i na zawsze 
pragnąć pozostać maleńką.

67

Duszę moją napełniło jakieś wyjątkowe namaszczenie łaski, 
szczęście, spokój. Zdziwiona zapytałam Pana Jezusa, dlaczego 
zasypuje mnie takim strumieniem pociech. Pan Jezus powiedział: 
Kto Mnie wyzna przed ludźmi, tego i Ja wyznam przed Ojcem nie
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bieskim73. Powiedziałaś spowiednikowi o otrzymanej łasce naszych 
zaślubin14, przez co wyznałaś Mnie wobec twego ojca duchownego 
za Oblubieńca swej duszy. W zamian Ja wyznałem cię przed Ojcem 
niebieskim za moją oblubienicę. A Ojciec nasz obdarzył swoje — 
z nowego tytułu swoje -  dziecię pociechami. Są one darem Ojca, 
podziękuj Mu za to.

Jezus ukrzyżowany, otoczony błogą jasnością, podniósł moją 
prawą rękę do góry (choć nie wiem jakim sposobem, bo nie odry
wał od krzyża swoich dłoni). Rękę moją otaczała ta sama jasność, 
co i Chrystusa. Pan Jezus przycisnął moją rękę do swego otwar
tego boku i na pierścieniu, który mi niegdyś dał Jezus maleńki, 
odbiło się z krwi Jezusowej serce. Pan Jezus trzymał tak moją rękę 
i trzykrotnie powtórzył: Oblubienico moja, przysięgnij Mi, że Mnie 
zawsze będziesz kochać, że Mi na zawsze pozostaniesz wierna i że 
Mnie nigdy nie odstąpisz. Za trzecim razem ja  powiedziałam: Mój 
Jezu -  Oblubieńcze mej duszy -  kocham Cię z całego [147] serca, 
pragnę Cię zawsze kochać i nigdy nie oddalać się od Ciebie, ale 
niech to nie ma znaczenia przysięgi, bo mi nie wolno składać żad
nej przysięgi bez pozwolenia spowiednika. Jezus skłonił głowę na 
znak zgody i uśmiechnął się lekko.

Jak nigdy dotąd zaczęłam prosić Pana Jezusa, by mi dał jakiś 
znak zewnętrzny, że to On działa w mej duszy. Mój Jezu -  powta
rzałam - j a  wierzę, że Ty mnie kochasz, ale pragnę jakiegoś znaku 
zewnętrznego dla spowiednika. I on w to wierzy -  powiedział Pan 
Jezus — że cię kocham, ale jeżeli żądasz znaku zewnętrznego, to 
niech tym znakiem będzie ci odczucie smaku Chleba Eucharystycz
nego. W tej chwili uczułam, że mam pełne usta smaku, jak po przy
jęciu Komunii św. Zostawię ci ten smak -  dodał Jezus -  on ci będzie 
przypominał Komunię św., owo najściślejsze zjednoczenie ze Mną.

73 Por. Mt 10, 32.
74 Zob. s. 142.
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68

Duszę moją przykuł widok alei pełnej jasności, którą równo
cześnie przenikała lekka mgła, jak biały obłok. Środkiem tej alei 
rozstawione były krzyże. Naliczyłam ich dziesięć. Z pierwszego 
z nich, mnie najbliższego, przemówił Jezus: Jestem ukrzyżowany 
w sercach ludzkich. Dobrowolnie przybijają Mnie do krzyża serc 
swoich. A J a -  nim Mi ostatecznie śmierć zadadzą -  tak przyciskam  
mocno do siebie ten krzyż, pragnąc pociągnąć do siebie te dusze 
i serca. Pragnę, by przez moją śmierć odzyskały życie. Z  krzyża, 
na którym umarłem na Golgocie, nie zstąpiłem nawet po  [148] 
śmierci. Zdjęli Mnie z niego Józe f i Nikodem. Leonio, zdejm Mnie 
z krzyża serc, które dobrowolnie, tak na zimno, z otwartymi oczy
ma, krzyżują Mnie najokrutniej.

Jak ja Ciebie zdejmę -  mój Jezu -  z krzyża, kiedy jestem tak 
maleńka jak niemowlę, tak słaba jak ono? Przystaw sobie drabinę. 
Miłość Boga i bliźniego -  to będą dwa pionowe ramiona, a licz
ne drobne ofiary, akty umartwienia, zaparcia się siebie, pokory, 
ufności -  to będą poszczególne szczeble, po których wzniesiesz 
się wysoko. Proś twego Anioła Stróża, by ci towarzyszył, by cię 
podtrzymywał, bo szczeble twarde, a przestrzeń wysoka. A gdy ju ż  
dojdziesz tam, gdzie przygwożdżone moje ręce i stopy, powiedz tyl
ko: Jestem, mój Jezu. Przyszłam, bo mnie wezwałeś15, pragnę Cię 
zdjąć z krzyża, bo Cię kocham, oddaję Ci się jako ofiara za tych, 
którzy Cię krzyżują w sercach swoich. Ożyw te serca i dusze -  ja  za 
nich gotowa jestem  umrzeć [w] każdej chwili. Jeżeli się to podoba 
miłości Twojej, gotowa jestem  zawisnąć na krzyżu, byłeś tylko Ty, 
mój Oblubieńcze, żył z powrotem w tych sercach, które cię zdra
dziły. Potem otwórz Mi na oścież twoje serce. Ja sam przyjdę do 
ciebie, bowiem potrzeba Mi mieszkać w domu twoim16.

75 Por. 1 Sm 3, 5 i n.
76 Por. Łk 19,5.
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Kiedy moi uczniowie zdjęli Mnie z krzyża, złożyli Mnie w ob
jęcia mojej Matki Niepokalanej. I  ty zaproś Ją do swojej duszy, 
by Mi w tobie oddała przysługę, jaką oddawała Mi wówczas, gdy 
[ 149] Mnie zdjęto z krzyża. Ale i ty pozostań, by spełnić polecenia 
mojej Matki Niepokalanej. Może zażąda od ciebie jakiej drobnej 
przysługi, a może upodoba sobie twoje serce, by w nim złożyć swój 
Skarb Najdroższy -  a może zatrzyma cię przy sobie, by cię uczynić 
świadkiem mojego zmartwychwstania w duszach, za które oddałaś 
się na ofiarę.

Masz imię mojej Matki -  słodkie to dla Mnie imię. W niebie roz
brzmiewają nieustannie hymny uwielbienia imion Jezusa i Maryi. 
Jest to pieśń nigdy niemilknąca, a zawsze pełna uroku. Szczęśli
wa ziemia, że na niej znane [są] także te imiona, szczęśliwe du
sze, które je  powtarzają z miłością, bo przez to łączą się z niebem. 
Gdyby wam dane było na ziemi usłyszeć bodaj na chwilę pienia 
niebieskiego Jeruzalem, ziemia zmieniłaby się wam w raj. W nie
bie jest ustawiczny, uszczęśliwiający zachwyt. A jednak, ilekroć 
o strop niebieski obiją się słowa modlitwy, zwłaszcza uwielbienie 
Trójcy Przenajświętszej, uwielbienie imion Jezusa i Maryi, wszy
scy niebianie zdają się zapominać o rozkoszach nieba, wsłuchu
ją c  się w hymny dusz nieśmiertelnych, mających niezadługo zająć 
dziedzictwo zgotowane im od założenia świata11.

Uwielbiaj Mnie w świątyniach tych serc, które ledwie zapa
lą słabiutko płonącą lampkę miłości, a same nie odwiedzą Mnie 
w ciągu dnia ani razu. Wiedz, moja Mario, że nie opuściłbym tych 
świątyń za najwspanialsze świątynie materialne, wystawione dla 
Mnie z całym przepychem, tak Mi je st drogi nawet ten [150] sła
biutki płomyk miłości, ale Mi smutno bez towarzystwa osoby uko
chanej. Przykrą rzeczą je s t patrzeć na rozrzutność oblubienicy -  
a równocześnie na skąpstwo. Być rozrzutnym w dawaniu miłości

77 Por. Mt 25, 34.
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stworzeniom, a skąpym w obdarzaniu nią Tego, który jedynie na 
miłość zasługuje, to naprawdę nic zaszczytnego ani pochlebnego.

Ach, co niekiedy stanowi treść serc ludzkich, to aż Boga same
go zadziwia, choć zna słabość ułomnej natury ludzkiej. Zadziwia 
Go jednak nie ta słabość, ale ta dziwna zapamiętałość, chęć wy- 
szumienia się, użycia złudnych rozkoszy. A On -  najlepszy Ojciec 
-  darmo zaprasza do czerpania z niezmiernych bogactw rozkoszy 
prawdziwych. Moje dziecię-pragnę tą rozkoszą napełnić te serca, 
o których ci mówiłem, że mnie ukrzyżowały dobrowolnie. Przyj
mę za nich twoją ofiarę, złożoną w imię Jezusa i Maryi, i dzięki 
tej ofierze będę w duszach mych zbłąkanych dzieci na powrót żył. 
Gdyby ktoś wskrzesił do życia ukochane dziecię rodziców, cieszył
by się szczęściem rozradowanego ojca i matki. Wiedz, że daleko 
większą rzeczą, niż wskrzeszanie umarłych, je s t budzenie do życia 
dusz, które odwróciły się od Boga. Ciesz się szczęściem twojego 
Jezusa powracającego do serc swoich dzieci. Niech Jego szczęście 
będzie twoim szczęściem.

69

[151] Matka Najświętsza w życiu wewnętrznym na drodze nie
mowlęctwa duchowego.

Dusza, która się wybiera na górę doskonałości bez Matki Naj
świętszej, niedaleko zajdzie. Ustanie, a nawet w tym kawałku, któ
ry przebędzie, dozna wielkiego zmęczenia, toteż łatwo się zniechę
ci. Im dalej w górę, tym większe napotka trudności. Łatwo o z [a] 
błąkanie się w labiryncie dróg. Toteż dusze dążące do świętości 
powinny całym sercem przylgnąć do Matki Najświętszej, a Ona nie 
zawiedzie nikogo. Jeżeli Matka Najświętsza je st potrzebna w życiu 
wewnętrznym każdego człowieka, je st Ona niezbędna na drodze 
niemowlęctwa duchowego. Niemowlę bez matki to listek gnany 
wiatrem, to ptaszyna bez gniazdka. Napisz, że dusze, które uczują 
powołanie do wejścia na drogę niemowlęctwa duchowego, powin
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ny iść za pociągiem łaski, ale pierwszą ich czynnością, pierwszym  
niejako aktem tego życia, niech będzie gorąca, serdeczna i szczera 
miłość Matki Najświętszej. Trzeba się Jej oddać całkowicie i zu
pełnie, bo Ona wie, co niemowlęciu jest potrzebne, a równocześnie 
zna upodobanie swego Syna. Trzeba zaufać Matce Najświętszej, 
bo Ona nikogo nie zawiedzie. Więcej Maryja wyprosić może u Bo
ga, niż niemowlę zapragnąć je s t zdolne. Niech dusza-niemowlę nie 
czyni nic takiego, czym mogłaby sprawić przykrość swej niebie
skiej Matce, czym mogłaby Ją zasmucić. Trzeba być posłusznym  
dzieckiem Niepokalanej. Widziałaś nieraz matkę otoczoną liczną 
rodziną. Dla każdego dziecka ma [ 152] ona słowo pociechy czy za
chęty. Obchodzi ją  los każdego dziecka, a jednak najwięcej starań 
poświęca niemowlęciu. Najczęściej pochyla się nad jego kolebką, 
tuli go najbliżej swojego serca, karmi go mlekiem swoich piersi, 
żyje niejako dla niego, spędza całe godziny w jego towarzystwie, 
choć w zamian otrzymuje tylko uśmiech, spojrzenie i niezrozumia
łe dla innych, ale wymowne dla niej, gaworzenie. Dziecino, jeżeli 
dusza chce być przedmiotem takiej czułej opieki i miłości Matki 
Najświętszej, niech wejdzie na drogę niemowlęctwa duchowego. 
Dzieciom większym matka wskazuje drogę, którą iść mają. Małe 
-  prowadzi za rękę, a niemowlęta sama przenosi na drugi brzeg. 
Czyż nie je st to szczęście dla duszy? Czyż nie je s t to bezpieczeń
stwo przylgnąć do Matki; nie odwracać nawet oczu na kamienie 
przydrożne, na drogę opoczystą, na zbrukaną ziemię, ale wzrok 
swej duszy zatopić w błękitach, wpatrywać się w słońce złagodzo
ne blaskiem zorzy -  a nade wszystko kochać, kochać bez obawy.

70

W niemowlęctwie duchowym muszą się połączyć ze sobą ma- 
łeńkość z wielkością. O maleńkości ju ż  ci mówiłem. Wytłumaczę ci, 
w jak i sposób połączyć z nią wielkość. Jeżeli ktoś majętny i bogaty 
daje ze swego mienia potrzebującym -  daje wspaniałomyślnie, nie
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dając odbierającemu odczuć tego, [153] że ze swego udziela, [że 
daje] z  własnym uszczupleniem, mówią o nim ludzie, że jest wielki, 
[że] to je s t człowiek wielkiego serca. Takie samo miano dają tym, 
którzy poświęcają się wielkiej idei, nie licząc prac i trudów. Wiel
kim nazywa się człowieka stającego odważnie wobec tych, którzy 
depczą prawdę i sprawiedliwość -  bez względu na to, że się przez 
to naraża na szykany, a choćby i [na] wzgardę. Obrona prawdy 
stanowi [jego]™ wielkość. Wielki jest człowiek, który opuszcza 
wszystko, co ma, a idzie za Chrystusem. Wielki je st ten, który od
daje życie swoje za tych, którzy mu źle życzą, nienawidzą go.

Jakże może się pogodzić małeńkość niemowlęca z wielkością 
bohaterską? Przez łaskę. Łaska je s t tak potężna, że wszystko może. 
Niemowlę daje wspaniałomyślnie to, czego zażąda matka. Jeżeli 
bezwiednie trzyma coś zaciśniętymi rączkami, to tak lekko, że bez 
trudności matka odebrać to coś może.

Dusza, która chce być takim niemowlęciem, powinna się wy
zbyć wszelkiego przywiązania do jakiejkolwiek rzeczy, a rów
nocześnie prosić Jezusa, by sam zabrał to, co może bezwiednie 
trzyma jeszcze w swoim posiadaniu. Niech taka dusza daje wspa
niałomyślnie Jezusowi miłość swego serca, trud i cierpienie, [a] 
bliźnim-pom oc, wsparcie, słowo zachęty czy pociechy. Czy je j nie 
dawał Jezus-niemowlę? Serce swej Matki Niepokalanej i Józefa 
św. zalewał radością swą Bożą, a sobie zostawiał ból z powodu 
niewdzięczności ludzkiej. Pocieszał pastuszków  [154] i umacniał 
ich dusze, sobie zostawiając ból odepchnięcia od wszystkich, tak 
że w bydlęcej stajni musiał szukać schronienia. Pocieszał i umac
niał dusze mędrców -  sobie zostawiając ból zapomnienia od tych, 
których ukochał, a którzy szukają raczej złudnej wielkości. Po
zwalał bogacić się innym, sam znosząc ubóstwo posunięte aż do 
skrajności. Pozwalał panować Herodowi, dla siebie wybierając

78 Wyraz [jego] wstawiono w miejsce użytego przez s. Leonię słowa „ich”.
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wygnanie. Pozwalał mówić innym, a sam milczał. Kiedy Niepo
kalana Matka zaniosła Go do świątyni, pozwolił złożyć za siebie 
okup. Równocześnie jednak ofiarował Ojcu swe życie - ja k o  ofiarę 
za ludzkość całą; za tych, którzy Go kochają, ale i za tych, którzy 
Go nienawidzą, bluźnią Mu, prześladują; za tych, co Go krzyżują. 
Ofiara Jezusa-niemowlęcia w świątyni ma taką samą wartość ja k  
ofiara krzyżowa, ja k  ofiara ołtarzowa. Ten sam Baranek oddał się 
Ojcu na zabicie za grzechy świata. Widział maleńki Jezus miecze 
bólu skierowane ku Niemu w chwili owej ofiary, ale się nie cofnął. 
Owszem, pozwolił na przedłużenie swojego życia, by dokonywanie 
tej ofiary trwało dłużej, by trwało w sposób mistyczny do końca 
świata.

Dusze -  najmniejsze dzieci Boże -  oddajcie się na ofiarę. Przed 
wami zakryte to, co cierpieć [155] będziecie. A jeżeliby nawet Bóg 
uchylił zasłonę, nie lękajcie się, bądźcie wspaniałomyślne, połącz
cie waszą małeńkość z wielkością.

Odrzućcie wielkodusznym gestem wszystko, co je s t z  tego świa
ta, co wam do Jezusa może utrudniać przystęp. A jeżeli zauważy
cie, że prawda i sprawiedliwość są w pogardzie, stójcie mocno 
przy Bogu; jeżeli mówić wam nie będzie dane — tym serdeczniej 
kochajcie Jezusa, tym ofiarniej bądźcie Mu oddane. To będzie nie
me kazanie, wygłoszone przez najmniejszych do tych, którzy siebie 
uważają za wielkich i mądrych. Niech wielkość wasza polega na 
pogardzie tego, za czym świat się ugania, na ofiarowaniu siebie, 
na gotowości czynienia wszystkiego, czego Bóg zażąda. Wielcy te
go świata nie potrafią sobie odmówić przyjemności, nie potrafią 
zwyciężyć siebie w drobiazgach nawet, a maleńkie dziecię Boże 
przejdzie koło sideł ponętnych z bohaterską wielkością, a raczej 
przejdzie wysoko ponad nią -p r zy  Sercu Niepokalanej Matki. Czyż 
zamieniłoby pieszczoty Jej najczulsze nad zwodnicze przynęty?

Dzieci moje, otwórzcie oczy. Chciejcie zrozumieć, gdzie [jest] 
wielkość prawdziwa. Stańcie się małymi, a uczynię was bohatera



152 Dziennik duchowy

mi. Uczynią z was przednią straż mego królestwa. Uczynią z was 
najodważniejszą milicją, która w pierwszy gotowa [156] iść ogień, 
ale też pierwsza zdobędzie nagrodą. Z  ust niemowlątek i ssących 
doskonalą odbiorą chwalą19. Z  najsłabszych najsilniejszą utworzą 
fortecą. Z  tych, którymi świat pogardza, utworzą aureolą swojej 
chwały. Kto chce być wielki, niech się stanie małym przez pokorę, 
wyrzeczenie się siebie, zapomnienie o sobie, a przede wszystkim 
przez niemowlęcą ufność we wszechmoc Tego, który [go]U) kocha 
i przy Sercu swoim wychowuje.

71

Przez kilka dni ukazywał mi [się] Jezus z otwartą raną w bo
ku, z którego wychylała się gałązka okryta kolcami, a zakończona 
bukietem białych róż. Pan Jezus skierowywał za każdym razem 
te kwiaty do mnie. Czułam dotknięcie tych róż i zdawało mi się, 
że z mojego serca wyrasta znów gałązka lilii. Za trzecim pojawie
niem się tego samego widzenia Pan Jezus powiedział: Te róże są 
symbolem łask, jakie zlewam na twoją duszę. Patrz, ku tobie wy
chylam biały kwiat, a w Sercu moim tkwi gałązka okryta kolcami, 
bo łaski, których ci udzielam, wysłużyłem dla ciebie bólem i cier
pieniem. Złącz twoją lilię z  moją różą. Nabierze ona w ten sposób 
tym większej jasności. Zanieśmy te kwiaty naszemu Ojcu, który jest 
w niebiesiech. Niech się cieszy ich bielą i wonią.

Raz Ojciec niebieski odezwał się: Córko mojego upodobania
— czy wiesz, dlaczego tylu ranami okryłem mego Syna w czasie 
Jego męki? Bo miłość moja Boska została wpierw zraniona. [ 157] 
Ja cały jestem  Miłością. Świat stworzyłem z miłości. Ku ludziom
-  moim ziemskim dzieciom -  żywiłem jedno tylko uczucie, uczucie 
miłości bezgranicznej. Tymczasem ludzie mojej miłości nie chcieli. 
Ta wzgarda okazana mojej miłości była ciosem, który Mi zadał

79 Por. Ps 8, 3.
80 Słowo [go] wstawiono w miejsce użytego przez s. Leonię zaimka ,je ” .
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ranę. Jako Bóg cierpieć nie mogłem, ale mój Syn Jezus podjął na 
siebie dobrowolnie wszystkie rany, które ludzie przez swoje grze
chy mojej odwiecznej zadali miłości. Przez rany Jezusa wszystkie 
moje dzieci, które dostaną się do nieba, wejdą w tę ranę mojej 
miłości. Będzie ich to uszczęśliwiać przez wieczność całą, bo po
znają, ja k  bardzo były przeze Mnie kochane.

Ojciec niebieski zawsze mi się ukazuje jako płomień ognisty, 
przeniknięty miłą jasnością, ale przez tę jasność i przez ten pło
mień można się patrzeć w jakieś głębie nieprzebyte i nieogarnione. 
Ojciec niebieski nas bardzo, a bardzo kocha. Aż trudno wierzyć, 
że Bóg tak bardzo kocha słabe stworzenia. Szczęśliwy, kto w tę 
miłość uwierzy, sprawia Ojcu największą radość.

72

Przez jakiś czas byłam rozproszona, nie mogłam się skupić we
wnętrznie. Pan Jezus powiedział mi na to: Ile razy ty wychodzisz 
ze siebie, szukając czegokolwiek innego poza Mną, tyle razy i Ja 
wychodzą za tobą, trzymając oburącz twoje serce, byś go nie od
dała komu innemu niż Mnie. Jeżeli ty wyjdziesz i Ja [wychodzę] -  
słusznie odczuwasz pustkę w duszy, bo na twoje szczęście Ja stoję 
u drzwi twego serca i czuwam, by ktoś obcy tam nie wszedł. Radzę 
ci przeto, jako Oblubieniec, któremu winna jesteś posłuszeństwo -  
nie wychodź na zewnątrz, tj. [ 158] nie wylewaj swojej duszy przed  
stworzeniami. Wolno ci tylko, a nawet żądam tego, byś była cał
kiem otwarta przed spowiednikiem, bo on ma prawo czuwać nad 
twoimi krokami wżyciu wewnętrznym. Zawsze jestem  zadowolony, 
gdy mu otwierasz swoją duszę. Sam ci do tego dopomagam. Ale 
jeżeli chodzi o stosunek do twoich zajęć, do innych ludzi, to radzę 
ci -  jako Przyjaciel i Ojciec kochający -  postępuj tak ja k  ludzie, 
którzy podejmując u siebie zacnego gościa, pozostają z nim nawet 
wówczas, gdy interesanci przychodzą. Wysyłają do załatwienia 
interesów swoje sługi, a jeżeli mają z nim osobiście rozmawiać,
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czynią to krótko, nie wychodząc nawet, ale przez uchylone okienko 
dają rozporządzenia.

W czasie Mszy św. we czwartek ukazał mi się krzyż jaśniejący. 
U podnóżka krzyża siedział Jezus w postawie nieco pochylonej. 
W miejscu zetknięcia się obydwu ramion krzyża widniała duża, 
biała Hostia, w pośrodku której płonął ogień taki, w jakim uka
zuje mi się kiedy indziej Ojciec niebieski. Jezus spojrzał na mnie, 
potem na Hostię, w którą wymierzonych było pięć strzał, tak jak 
malują spadający grom. Potem Pan Jezus powiedział: Tak krzyżu
ją  Mnie obecnie dusze. W dniu dzisiejszym 5 dusz przyjęło Mnie 
świętokradzko w Komunii św. Z miejsc, w które wymierzone były 
te strzały, spływała krew Pana Jezusa, który rzekł: Zbieraj Krew, 
by nie poszła na marne. Ofiaruj ją  Ojcu przedwiecznemu za te 
dusze, by nie poszły na zgubę wieczną.

73

[159] Moja dziecino, czy nie spostrzegasz podobieństwa między 
moim niemowlęctwem a męką i śmiercią krzyżową? Tam i tu [jest] 
ten sam Jezus -  cichy Baranek, nieotwierający ust swoich8I, po
słuszny aż do śmierci, a śmierci krzyżowej82. W niemowlęctwie nie 
była to śmierć krzyżowa, ale gdyby Matka Najświętsza odmówiła 
Mi swej opieki i troski matczynej, znalazłbym niechybnie śmierć, 
bo dobrowolnie i z miłości poddałem się prawom niemowlęctwa. 
W Betlejem i na Kalwarii Jezus ubogi; nie ma własnego dachu 
nad głową; kolebką [Mu jest] żłób kamienny; łożem śmiertelnym -  
krzyż, ciernie i gwoździe. Tam ubogie pieluszki; tu -  zdarcie ostat
niej szaty dla podzielenia je j trafem losu. Tam niema przyroda daje 
świadectwo, narodzonemu w ludzkiej postaci Bogu, przez gwiaz
dę; tu -przyroda pokrywa się żałobą przy skonie Boga-człowieka.

81 Por. Iz 53, 7.
82 Por. Flp 2, 8.
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W Betlejem miałem serca kochające, ale i takie, które zionęły do 
Mnie nienawiścią, które czyhały na moją zgubę, a nawet wysy
łały swych siepaczy, by Mnie zamordować. Wówczas jeszcze nie 
przyszła godzina moja, ale rzeź niewiniątek*3 byki moją rzezią. Ja  
czułem ból ich śmierci, ja k  gdybym sam śmierć ponosił. Czy wiesz, 
dlaczego ci to przypominam? -  bo chcę ci dać poznać, że na dro
dze niemowlęctwa duchowego można przez naśladowanie Jezusa 
dojść do takiego wyniszczenia, do jakiego doprowadza Kalwaria. 
Za takie ogołocenie się ze wszystkiego, za wyniszczenie własnej 
woli [ 160] otrzymają dusze, które weszły na drogę niemowlęctwa 
duchowego, taką samą nagrodę ja k  za męczeństwo.

Leonio, kiedy ci pierwszy raz mówiłem o niemowlęctwie du
chowym, mówiłem ci, że przez nie najbardziej upodobnisz się 
do Jezusa w HostiiM. W moim niemowlęctwie najbliższym moim 
aniołem, który czuwał nade Mną, była moja Matka Niepokalana. 
Ona spełniała nade Mną wolę Bożą. Dziś taką rolę spełnia wobec 
Mnie kapłan. Jestem zamknięty w tabernakulum, dopóki nie otwo
rzy drzwiczek kapłan, by Mnie podać na pokarm duszom, by Mnie 
zanieść na sercu swoim do chorego. Pod postacią Hostii spełniam 
cichą ofiarę za ludzkość całą, za każdą duszę z osobna. Milczę, ale 
modlę się za wszystkich; ukryty -  zaglądam do głębi każdej duszy; 
na pozór sam bez życia — ożywiam milionowe rzesze cisnące się do 
Mnie po życie. Posłuchaj, moja oblubienico, moja mała siostrzycz
ko -  chcę, byś Mnie naśladowała, by Mnie naśladowały wszystkie 
maleńkie dusze. Daję wam kapłanów -  przewodników. Pozwólcie, 
by kierowali waszymi krokami, nie roztrząsajcie, dlaczego to lub 
owo nakazują wam lub zakazują. Bądźcie im posłuszne. Żyjcie 
same głębokim życiem wewnętrznym, życiem Bożym. Nieście to 
życie duszom bliźnich waszych przez modlitwę, ofiarę, przez zapo-

83 Por. Mt 3, 16 i n.
84 Por. Dz. I 119.
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mnienie o sobie. Bądźcie mało wymagające dla siebie. Zostawcie 
w swych sercach dużo miejsca dla [161] Jezusa, oddajcie Mu się 
całkowicie, by w was żył, ja k  żyje w Hostii. Biały opłatek, ów ka
wałek chleba, przeistacza się w Jezusa, ju ż  z  jego istoty nic nie 
pozostaje prócz przypadłości.

Leonio, Ja chcę tak przeistoczyć duszę. Chcę ją  całkowicie prze
istoczyć w siebie w sposób tajemniczy, ja k  się dokonuje przemiana 
chleba i wina w Ciało i Krew najświętszą. Ja chcę żyć w duszach, 
nie niszcząc ich wrodzonych uzdolnień i zalet, ale podnosząc je  
do współżycia ze Mną. Ze strony duszy potrzebna je s t koniecznie 
ofiara -  wyrzeczenie się siebie.

74

Bardzo mi trudno, owszem, prawie że niepodobna odprawiać 
rozmyślanie. Poskarżyłam się na to Panu Jezusowi, a On mi po
wiedział: O cóż ci chodzi? Słuchasz mojego głosu i kochasz Mnie. 
Gdy ci się zapytam, czegoś się nauczyła w mojej szkole, powiesz 
-  kochać Jezusa i słuchać Jego głosu. Będę bardzo zadowolony. 
Dalszy egzamin pójdzie ju ż  łatwo. Wiedzę świecką zdobywa się 
dwoma sposobami: albo uczęszcza się do szkoły i słucha wykła
dów, by je  sobie potem przyswoić, albo wertuje się książki i zdo
bywa się przez to wiedzę, a potem zdaje się egzamin prywatnie. 
Leonio, dla ciebie wybrałem pierwszy sposób odnośnie do życia 
wewnętrznego. Pouczam cię sam i przez spowiednika. Chcę ci dać 
samo jądro prawdy, chcę przez ciebie przemówić do dusz wielu, by 
je  do siebie pociągnąć.

Spełni się to wszystko, co ci zapowiedziałem -  tak odezwał się 
raz Jezus, [162] gdy ja byłam zaskoczona, że spełnia się to, co 
mówił mi raz Jezus.

Dusze, które chcą wejść na drogę niemowlęctwa duchowego, 
muszą w szczególniejszy sposób ukochać zapomnienie. Gdybym
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był jako niemowlę pozostał w Betlejem, gdzie Mnie witali pastusz
kowie, gdzie Mi hołd oddawali Mędrcy, nie byłbym tak dobrze 
ukryty ja k  w Egipcie, gdzie żyłem nieznany. Józef św. i moja Matka 
Niepokalana zabrali Mnie do Egiptu potajemnie — to była uciecz
ka. Mogłem nie uciekać, mogłem pozostać w kraju -  nawet dać 
znać Herodowi, że żyję, że uszedłem jego zbrodniczej ręki, która 
bez woli Ojca niebieskiego i bez mojej zgody dosięgnąć Mnie nie 
mogła. Ale tym sposobem Herod rozjątrzyłby się jeszcze bardziej, 
prześladowałby innych.

Prześladowanie znoszone z miłości dla Boga je st zasługujące, 
ale dusze kochające Boga powinny, o ile możności, starać się temu 
zapobiec. Nie dlatego, by uniknąć cierpienia, lecz by nie dopusz
czać do obrazy Bożej w osobach bliźnich, bo i oni mają duszę, 
i oni są odpowiedzialni przed Bogiem. Z  tego względu doskonalszą 
i bezpieczniejszą rzeczą dla duszy je s t zapomnienie, i dusze po
winny je  bardzo kochać. Niech wam maleńki Jezus będzie wzorem. 
Chyba że takie są zamiary Boże wobec pewnych dusz, że Bóg do
puszcza na nie prześladowania. Wówczas powinny spokojnie [ 163] 
i z  poddaniem się woli Bożej przyłożyć usta do kielicha goryczy.

Pragnęłam raz wzbić się ku Ojcu przedwiecznemu. Czułam, 
że mnie wzywa ku sobie. Tymczasem między Ojcem niebieskim 
a mną ukazał się szatan. Miał postać ludzką tylko ciało było ce- 
glastożółte, jakby osmalone. Rozpięte miał skrzydła nietoperza, 
którymi zasłaniał mi drogę do Ojca. W tej samej jednak chwili, 
tuż przed Ojcem niebieskim, ukazał się Jezus rozpięty na krzyżu, 
a szatan znikł. Po chwili znikło całe widzenie. Na następny dzień, 
kiedy znowu Jezus zaczął przemawiać do duszy, zapytałam Go, 
czy istotnie wczoraj był szatan. Pan Jezus powiedział, że to był 
szatan. A co on chciał? -  zapytałam jeszcze. Jezus odpowiedział: 
Szatan, który rościł sobie nieuzasadnione pretensje do twojej du
szy, wścieka się ze złości, że ta dusza z taką łatwością przestaje 
z Ojcem niebieskim, że kocha Go taką dziecięcą miłością, i dla-
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tego chce ci zagrodzić drogę do Ojca, lecz nie bój się, Ja jestem 
drogą, po której zawsze trafisz do Ojca.

75

[10 IV 1936 r.] W Wielki Piątek, rano, Pan Jezus szepnął: 
W nocy, kiedy wracałaś z kościoła po godzinie świętej, przecho
dziłaś koło szynku żydowskiego. Tam były moje dzieci -  katolicy. 
Przez nich miałem tak smutną noc ja k  niegdyś w ciemnicy. Władze 
miejskie powinny wglądnąć w to, by w moją świętą noc szynki ży
dowskie były zamknięte.

[12 IV 1936 r.] W Wielką Niedzielę Pan Jezus przeniósł moją 
duszę razem z sobą do grobu. Byłam świadkiem -  choć nie umiem 
powiedzieć, w jaki działo się to sposób -  jak dusza [164] Pana 
Jezusa wniknęła w Jego najświętsze ciało, które -  pełne jasno
ści -  wyglądało jak duch w kształcie ludzkim. Lotem błyskawicy 
stanął Jezus w swym chwalebnym ciele wobec nieskończonego 
majestatu Ojca i rzekł: Ojcze - przynoszę Ci okup za ludzkość całą 
i za każdą duszę z osobna. W tej chwili rany najświętszego ciała 
błyszczały jak drogocenne perły, jaśniały jakimś cudownym bla
skiem, a zarazem płonęły, jak rubiny, krwawymi płomieniami. Nie 
wiem, co się potem stało, bo dopiero po dłuższej chwili Pan Jezus 
szepnął: Pójdźmy do naszej Matki Niepokalanej. Czułam się przy 
Niej obecna, ale Jej nie widziałam. Przeżyłam uczuciem Jej szczę
ście i radość niewysłowioną.

[13 IV 1936 r.] W drugi dzień Świąt [Wielkanocy] odezwał się 
do mnie Pan Jezus, jak niegdyś do Marii Magdaleny: „ Mario ”85. 
To słowo Jezusa zalało mi duszę radością, a Pan Jezus mówił da
lej : Już niedługo okażę ci cały blask mojej chwały, ale i teraz za
kosztuj nieco rozkoszy przebywania tuż przy Mnie.

85 Por. J 20, 16.
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W duszy mojej nurtowało pragnienie otrzymania pewnej łaski. 
Nie wiedziałam, co mam z tym pragnieniem zrobić, a Jezus szep
nął: Proście, a otrzymacie86. Po kilku dniach usilnego błagania o tę 
łaskę Pan Jezus powiedział: Udzielę ci, o co prosisz, ale to stanie 
się powodem  [165] twej śmierci -  ju ż  je j nie przeżyjesz -  serce 
twoje nie zniesie nadmiaru miłości.

76

Raz, w czasie Mszy św., Pan Jezus ukazał mi swoje Serce 
rozpalone tak jak z ognia wyjęte żelazo, ale nic Jezus nie mówił. 
Innym znowu razem, w czasie adoracji, Jezus ukazał mi krzyż, 
a na nim płonące Serce Pana Jezusa. Płomienie wydobywały się 
i rozchodziły szeroką fa lą  Po południu tego dnia Pan Jezus powie
dział: Włócznia Longina dotknęła i przeszyła moje Serce dopiero 
po mojej śmierci, ale ból tego przeszycia cierpiałem za życia nie
jeden raz. Owszem, cierpiałem ten ból od pierwszej chwili mego 
wcielenia. Człowiekiem stałem się z miłości. Przyszedłem na zie
mię oznajmić ludziom dobrą nowinę, przyszedłem im powiedzieć, 
że Bóg żywi dla nich miłość, przebaczenie i miłosierdzie. A ludzie 
Mnie odepchnęli, nie przyjęli. Serce moje ścisnęło się wówczas 
bólem takim, jak i sprawia przebicie Serca. Gdyby chociaż póź
niej, kiedy ju ż  ludzie poznali, kim jestem, bo słyszeli głos z nie
ba mówiący, że jestem Synem Boga, w którym sobie upodobał1; 
gdyby choć wówczas, kiedy im dobrze czyniłem, lecząc chorych, 
wskrzeszając umarłych, karmiąc ich głód, trudząc się i żyjąc tylko 
dla nich; gdyby wówczas przynajmniej otaczano Mnie miłością, 
zabliźniłaby się rana. Ale niestety -  tak mało dusz kochało Mnie 
prawdziwie i z całkowitym zapomnieniem o własnych interesach. 
Ranę miłości nosiłem zatem w moim Sercu przez całe [ 166] życie.

86 Por. J 16, 24.
87 Por. M t3 , 17 i 17, 5; Mk 1, 11 i 9, 7; Łk 3, 22 i 9, 35.
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Włócznia Longina otworzyła tylko to Serce i dała upust ostatniej 
łcropli krwi, którą wylałem dla ludzkości.

A teraz, moja Leonio, popatrz: w Sercu mym tkwi kolec, w miej
scu gdzie dawniej tlcwiła włócznia. Czy wiesz, kto go zadał? Dusze 
przeze Mnie wybrane swoją zimną względem Mnie obojętnością. 
Mam dusze kochające Mnie bardzo, ale są i takie, które chciał
bym wyszczególnić za bardzo maleńką ofiarę, a one odtrącają 
Mnie, lekceważą moje szczególne względy. Popatrz, ja k  wielki to 
cierń, ja k  bolesny. Jeżeli Mnie kochasz, staraj się przynieść Mi 
ulgę w cierpieniu. Weź na siebie tyle krzyża, ile udźwigniesz. Ja ci 
dopomogę.

Jeżeli chcesz stać Mi się podobną, ogołoć się ze wszystkiego, 
co nie je s t konieczne. Przeglądnij wszystko, czy nie masz jakiej 
zbytecznej rzeczy, bo na krzyż trzeba wstąpić tak, ja k  Ja wstąpiłem, 
nie mając nic. Nie wystarczy nie mieć przywiązania do niczego, 
trzeba nadto koniecznie obchodzić sięu  tym, co najkonieczniejsze, 
a pozbywać się wszystkiego, bez czego obejść się można. JJbóstwo 
tak bardzo przystoi mojej oblubienicy. Tym piękniej was w niebie 
przyozdobię, im więcej wyzucia się z  samych siebie znajdę u was 
na ziemi.

77

Posłuchaj, w waszym zgromadzeniu czynnym tak częste są 
zmiany. Dusze się załamują. Po dniach najglęlĄ 167]szego skupie
nia w czasie rekolekcji dopuszczają rozterkę wewnętrzną. Czemu? 
Bo zapominają o tym, że Ja sam przez przełożonych zarządziłem 
zmianę dla dobra ich dusz, dla dobra wiecznego. Zapominają 
o tym, że nie jadą  na nową placówkę same, bo przecież w swym 
sercu wiozą Jezusa, który je st wszędzie ten sam. Zapominają o tym,

88 Obchodzić się -  tu w znaczeniu: zadowalać się.
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że chcę im dać pole do zbierania zasług, do okazywania Mi swej 
miłości i wierności. Moja dziecino, napisz na pociechę i podporę 
tych dusz, że Ja nie miałem gdzie głowy skłonić, że prowadziłem 
życie tułacze, przenosząc się z miejsca na miejsce, od miasteczka 
do wioski -  dla zbawienia dusz, dla chwały Ojca -  zapominając 
o sobie. /  Ja miałem niespane noce, miałem chwile śmiertelne
go prawie utrudzenia, a odpoczynku nie miałem. Idąc do jakiegoś 
miejsca, wiedziałem, ilu tam je s t moich wrogów, ale nie wahałem 
się, szedłem, by pełnić wolę Tego, który Mnie posłał.

Dzieci moje, nie lękajcie się, nie zatrważajcie serc waszych. 
Choćby wszyscy byli przeciwko wam, Ja będę z wami. To wam wy
starczy. A przeciwnie -  czy byłybyście zadowolone, gdybyście pozo
stały na ulubionym miejscu, ale żyłybyście w niezgodzie z własnym 
sumieniem? W niebie zobaczycie, jaką troską otaczałem wasze du
sze, ja k  dobierałem warunki, w których mogłybyście zdobyć świę
tość, a wszystko zależało od waszego nasta[\6S]wienia wewnętrz
nego, od waszej współpracy z łaską. Mówię to dla waszego dobra, 
dla ostrzeżenia przed niepotrzebnym, a prawie niepowetowanym 
roztargnieniem po rekolekcjach. Cóż byś powiedziała o osobie, 
która przez tydzień cały trudziła się nad zbieraniem kosztowno
ści, a skoro osiągnęła swój cel, przy końcu tygodnia rozsypała je  
z powrotem? Taka praca znaczyłaby tyle, co dziecinne puszczanie 
baniek mydlanych, które tylko chwil kilka tęczują, a potem pryska
ją  bezowocnie, albo byłaby podobna do zbierania puchu w bardzo 
trudnych warunkach, ale tylko po to, by za dni kilka rzucić go na 
działanie wiatrów.

To samo chcę powiedzieć o codziennym, całodziennym skupie
niu. Ono jest dla duszy koniecznie potrzebne. Pszczoła nie po to 
zbiera nektar z kwiatów, by go wyrzucić, ale by z niego zrobić słod
ki miód, jako pokarm dla drugich. Ja każdą duszę kryję w swym 
Sercu, by ją  upoić laską, ale dusza powinna się starać o to, by
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zachować skupienie89, ho tylko trutnie, które nie pracują, robią ha
łas, a pożytku z nich niewiele. Dla dusz, które wejdą na drogę nie
mowlęctwa duchowego, bardzo pomocną do zachowania skupienia 
będzie myśl o tym, że wezwane zostały przez Matkę Najświętszą do 
usług Bożego Niemowlęcia. W obecności Boga-czlowieka i Królo
wej niebios [ 169] będą się starały zachować milczenie i skupienie 
ducha, bo gdyby zostały zaproszone na dwór królewski, unikały
by również niepotrzebnego hałasu. Ofiarujcie wasze milczenie na 
uwielbienie milczenia Jezusa-niemowlęcia -  Słowa Odwiecznego.

Posłuchaj, chcąc uwielbić Boga przez milczenie pełne zaparcia 
się siebie, trzeba zachować milczenie wewnętrzne. Na czym ono 
polega? Na tym, by umartwiać siebie wewnętrznie — opanować 
swoją fantazję, nie pozwolić je j obcować z wytworami imaginacji, 
z istotami bajkowymi. Dobre to dla dzieci, ale dusza kochająca 
Boga, żyjąca prawdą, stykająca się z nadprzyrodzonością, z Bo
giem samym w Komunii św., ta dusza winna we wszystkim szukać 
Jezusa, Jego miłości, Jego chwały. Jezus-niemowłę myślał o jednej 
wielkiej konieczności -  o zbawieniu dusz -  i tej sprawie poświę
cał wszystkie chwile swego życia, wszystkie swoje energie życiowe. 
[W] każdej chwili czeka na was Jezus.

Zamiast z urojeniami nawiązujcie rozmowę z Jezusem, a ta 
rozmowa pokrzepi wasze dusze, wzmocni je  i nauczy obcowania 
z ludźmi. Łudzi się dusza, która dlatego nie'zachowuje milczenia, 
bo sądzi, że powinna mówić, by drugim dobrze czynić, gdy na to 
nie je st odpowiednia pora. Wyłom można czynić tylko wówczas, 
gdy naprawdę zachodzi potrzeba. Do dusz, które lamią milczenie 
-  bez względu na Mnie, który czekam u drzwi serca [ 170] i proszę 
o chwilę zewnętrznego skupienia, by móc duszę skupić wewnętrz
nie i porozmawiać z nią, a ona Mi tego odmawia, tłumacząc się,

89 W oryginale jest: „...dusza powinna starać się o to, by zachować skupienie
duszy”. Wyraz „duszy” opuszczono.
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że czyni to ze względu na drugich — mógłbym powiedzieć to, co 
powiedziałem, biorąc w obronę Magdalenę: ,, Ubogich zawżdy 
między sobą mieć będziecie ”90. Tak -  chcę, by dusze mej służbie 
oddane oddawały się na usługi bliźnich, nawet z zapomnieniem 
o sobie samych -  byle tylko nie zapominać o Jezusie. Oddać Bo
gu, co jest Boskiego, a cesarzowi, co je st cesarskiego9'. Jeżeli za
uważysz, że bliźni błądzi, możesz delikatnie zwrócić uwagę. Jeżeli 
się wdaje w niepotrzebną dyskusję, a jest to czas milczenia, lepiej 
ustąpić. Jeżeli zauważysz duszę strapioną, zaszywającą się w so
bie samej, użyj wpływu, jakiego ci udzielam na dusze, nawiąż z nią 
rozmowę nawet w czasie milczenia i podnieś ją  do Bożego Serca, 
w którym je st źródło wszelkiej pociechy. Jeżeli przewidujesz, że 
będziesz miała sposobność uczynić to w czasie rekreacji, możesz 
poczekać, ale będę również zadowolony, gdy postąpisz, jak  ci mó
wiłem poprzednio. Chcę tylko przestrzec przed tego rodzaju gorli
wością, która zawsze chce mówić, nie myśląc zupełnie o potrzebie 
milczenia, o rozmowie z Boskim Oblubieńcem. Bywają i takie du
sze, które rozmawiały przy każdej sposobności [171] przez całe pół 
dnia, a w czasie rekreacji przychodzą na modlitwę. Nic dziwnego, 
że Mnie nie znajdują, bo Ja w tym czasie jestem  na rekreacji.

Moje dziecię, pytasz Mnie, ja k  spędzić czas rekreacji -  posłu
chaj. Połącz swobodę ze skromnością. Zbytnio się rozpraszać nie 
byłoby dobrze, bo to się ma rzecz podobnie ja k  z otwartą prze
strzenią, w której wiatr porywa wszystko, co zbyt lekkie, a nie 
przymocowane do jakiejś podpory. Zbytnie skrępowanie hamuje 
radość innych. Wybieraj drogę pośrednią, pozwól wypowiadać 
się innym. Jeżeli możesz, przerywaj temat rozmowy, która się nie 
zgadza z duchem zakonnym, podsuwaj umiejętnie temat rozmowy 
o Bogu, o życiu wewnętrznym, o sposobach dążenia do świętości.

90 Por. J 12, 8.
91 Por. Mt 22, 21; Mk 12, 17.
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Mogą się także wypowiadać siostry na temat swoich prac. W cza
sie rekreacji pamiętaj o tym, że jestem  wśród was -  to cię najwię
cej pouczy, ja k  spędzać czas rekreacji. Chcę, by wszystkie siostry
0 tym wiedziały, by sobie to przypominały. Można np. w refektarzu 
umieścić napis: „Jezus je st wśród nas". Zawsze będę z wami, ale
1 wy bądźcie ze Mną.

Rekreacja nastręczy ci nieraz więcej wewnętrznego umartwie
nia niż jakaś inna praca. Umiej z tego korzystać. Za drobny, nie- 
spostrzeżony przez nikogo akt zaparcia się siebie można zbawić 
duszę bliźniego. Ty wiesz o tym , że po bitwie następuje nagroda 
dla zwycięzców, następuje wymiana jeńców. [172] Jeżeli dusza 
walczy mężnie, choćby tylko z wrogiem domowym, jakim  jest mi
łość własna, jeżeli go zwycięża, wówczas w nagrodę daję je j  dusze 
bliźnich, a w wieczności dopiero oceni, jakie to szczęście móc zdo
bywać dusze dla nieba, móc im w pomoc przychodzić. Tylokrotnie 
zwiększone będzie w niebie szczęście duszy, ilu duszom dopomogła 
do osiągnięcia nieba. Szczęście tych dusz będzie je j  udziałem. Do 
widzenia ci, Leonio, zdobywaj Mi dusze.
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Posłuszeństwo na drodze niemowlęctwa duchowego.
Jeżeli chcesz wiedzieć, ja k  daleko ma się posunąć twoje posłu

szeństwo, idź do Niepokalanej Matki. Proś, by ci pozwoliła pozo
stać i przyglądnąć się posłuszeństwu Niemowlęcia Jezus. Posłu
szeństwo niemowlęcia nie zna nawet odruchów sprzeciwiania się 
woli innych. Czy aż tak daleko ma sięgnąć posłuszeństwo duszy 
na drodze niemowlęctwa duchowego? Tak, ale w tym znaczeniu, 
żeby te odruchy umarzać, skoro się je  tylko spostrzeże, nie wcho
dzić z nimi w kompromis, nie robić układów, ale przecinać nić ich 
życia. Mniejsza o to, że umrze odruch i przez chwilę będzie za
wadzał jako coś niepotrzebnego. Łatwo je st wyrzucić go z duszy 
jako niepotrzebny balast, byle w tym miejscu wzrósł kwiat posłu
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szeństwa. Niemowlę nie rozumuje, dlaczego dano mu takie, a nie 
inne polecenie, dlaczego [\T i\jem u , a nie komu innemu. Ludzkie 
niemowlę nie je s t nawet zdolne do takiego rozumowania. Niemow
lę Jezus, będąc wszechwiedzą, wiedział o wszystkim. Mógł —jako  
Bóg -  wydawać daleko mądrzejsze rozkazy niż św. Józef czy Matka 
Niepokalana, a jednak był im poddany.

W życiu zakonnym, czy w życiu wewnętrznym, potrzebne je st 
koniecznie posłuszeństwo. W pierwszym wypadku posłuszeństwo 
jest cementem, który spaja żyjący organizm jednego ducha zgro
madzenia. Usunąć cement, wszystko się rozleci albo rozluźni tak, 
że nad wszystkimi zawiśnie groza katastrofy rozprzężenia, upadku. 
W drugim wypadku, tj. w życiu bardziej wewnętrznym, kierowa
nym przez kapłana spowiednika, je st posłuszeństwo konieczne tak, 
ja k  światło o zmroku, by trafić do pewnego punktu, o którym nie
całkowite ma się pojęcie. Ja daję duszy dużo światła. Sam staję się 
je j światłością, ale moją działalność w duszy uzależniam od kie
rownictwa tych, którym powierzyłem dusze. Choćby nawet dusza 
miała ju ż  bardzo wielki zasób doświadczenia za sobą, jeżeli zechce 
kierować się tylko swoim doświadczeniem, bez względu na kierow
nika duszy, niedaleko zajdzie. Więcej zyskuje dusza niemowlęcym 
poddaniem swej woli pod wolę Bożą na drodze posłuszeństwa, niż 
gdyby z własnej woli poszła na męczeństwo. Jednym z powodów, 
dla których stałem się niemowlęciem, było pragnienie posłuszeń
stwa niemowlęcego. Toteż jeżeli w ja[\74]kiejś duszy widzę posłu
szeństwo doskonałe, nie mogę się oprzeć, by nie przyjść do niej 
dla nawiązania serdecznej przyjaźni, bo wiem, że ta dusza tylko 
mojej woli pragnie, a Ja swoją wolę objawiam przez przełożonych. 
O zrozumienie woli przełożonych zapytać się można, a nawet trze
ba, i to nie je s t roztrząsaniem ich woli, ale jeżeli wola wyraźna, 
trzeba się je j niezwłocznie poddać.
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Odnośnie do przełożonych -  zapisz jedną uwagę: Niech dadzą 
duszy swobodę porozumiewania się z kierownikiem duszy. Niech 
nie będą tu bezwzględnymi, bo spowiednik i kierownik ma moż
ność głębiej w duszę spojrzeć. Jeżeli dusze przyjdą zaczerpnąć 
rady u przełożonej, niech zapomni o własnej drodze, a stara się 
poznać ścieżynę danej duszy, niech idzie z nią razem. I w życiu co
dziennym może się zdarzyć, że ktoś ze starszych w rodzinie, a może 
sama matka, szli okrężną drogą czerpać wodę ze strumienia, bo
ją c  się drogę skracać ze względu na jakieś tam niebezpieczeństwo, 
może urojone. Aż oto maleńka dziecina, prowadzona intuicją, do
strzeże krótsze przejście. Dobra matka nie odepchnie dziecka za 
to. Pójdzie z nim razem, zmierzy przestrzeń, warunki i będzie się 
starać dopomóc dziecku. Tak być powinno i w życiu wewnętrznym. 
Przełożona w tym wypadku okaże posłuszeństwo względem woli 
Bożej i będzie [175] mieć taką za nie nagrodę ja k  owa dusza za 
posłuszeństwo względem niej. Wolno je j prostować ścieżki, lecz 
nie może drogi zagradzać. Dotyczy to zwłaszcza drogi ofiary, cier
pienia. Jeżeli dusza z dziecięcą otwartością zapytuje ją, czy może 
prosić Boga o cierpienia, niech się stara poznać, jak i duch kieruje 
je j  pragnieniem. Jeżeli to chwilowy poryw, zachcianka czy chęć 
odznaczenia się czymś wobec innych, niech je j  takiej modlitwy 
zakaże. Jeżeli jednak po modlitwie i zbadaniu pozna ducha Bo
żego, niech zapomni o tym, że cierpienie danej siostry może być 
ciężarem dla zgromadzenia; niech pozwoli modlić się o cierpienie 
w zależności od woli Bożej. Cierpienie tej jednej duszy ofiarnej 
przyniesie je j więcej błogosławieństwa i pomocy niż usilna praca 
w czerstwym zdrowiu. Trzeba jednak strzec się złudzeń, by kapry
sów nie uważać za wolę Bożą. Przełożona winna się modlić o la
skę poznania woli Bożej odnośnie do poszczególnych dusz i z całą 
miłością dopomagać im, a nigdy szkodzić. Więcej powinna dbać 
o dobro duchowe sióstr niż o wszelkie inne względy.
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Leonio, Ja wiem, dlaczego o tym mówię. Zdarza się bowiem 
nieraz, że sprawę duszy zostawia się na ostatek wszystkich czynno
ści. Wówczas, gdy siły ju ż  wyczerpane pracą, gdy senność bierze 
górę, wówczas daje się podwładnym czas na modlitwę. W ciągu 
[176] dnia zabrania się im odwiedzić Jezusa ukrytego w taberna
kulum, bo nawal pracy lub nieufność do nabożeństwa tej siostry 
stają na przeszkodzie, i dusze -  moje gołąbki strudzone lotem -  
nie mają gdzie odpocząć, skrzydła im opadają od znużenia. Będą 
pomiędzy nimi dusze o wzlotach orlich. Te wznieść się do Mnie 
potrafią i wśród pracy przez akty miłości. Ale będą i takie, którym 
koniecznie potrzeba dłuższego wypoczynku przy Sercu Zbawiciela, 
bo słabe ustaną w drodze. Niech przełożone pozwolą moim kwia
tuszkom szukać ochłody w cieniu ołtarza, wśród skwarnego dnia 
pracy. Podróżny wypoczęty szybciej przebiega drogę. Nagrodzę 
dusze za posłuszeństwo moim wskazówkom. Do widzenia, moje 
dz iecię -  wrócę jeszcze kiedyś do tego tematu.
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Leonio, chwile, które spędzasz w całkowitym oderwaniu od zie
mi, w obliczu Ojca niebieskiego, możesz zaliczyć do najwznioślej
szych wzlotów mistycznych. Wówczas, gdy ci daję przeżyć w moim 
Sercu chwilę całkowitego zatopienia się we Mnie, możesz to uznać 
za ekstazę duszy. Mówię ci o tym dlatego, bo lubię wdzięczność 
duszy. Cenię bardzo pokorę, kryję przed duszą wiele łask, którymi 
ją  obdarzam, ale jeżeli moje Serce zapragnie aktów wdzięczności 
pokornej, odsłaniam duszy przynajmniej cząstkę tego dobra, jakie  
w niej działam, by razem z Matką Najświętszą nuciła ku chwale 
Bożej wdzięczne Magnificat.

[177] Posłuchaj i zapisz to dla dobra dusz. W żadnym udziela
niu się Boga na zewnątrz, tj. poza nieskończony obręb życia Trójcy 
Przenajświętszej, nie oddaje się Bóg tak stworzeniu ja k  w Komu
nii św. Bóg tak je st zajęty duszą, która się zbliża do ołtarza dla
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przyjęcia Najświętszej Eucharystii, że zdaje się zapominać o ca
łym wszechświecie, ho ma dokonać największego cudu wszechmo
cy, miłości i miłosierdzia. Jezus w białej Hostii cichy i milczący 
-  ale równocześnie ja k  przepastnych dokonywa tajemnic. Ojciec 
przedwieczny otwiera swoje lono, przyjmuje do swego wnętrza 
swoje stworzenie i daje mu własnego Syna, Boga równego sobie, 
wyrażenie swojej istoty. Syn Boga żywego przenika tę duszę, żyje 
w niej, a dusza w Nim i razem z Nim w Ojcu. Ojciec obejmuje Sło
wo Odwieczne nieskończoną miłością, a z Nim razem taką samą 
miłością obejmuje duszę, żyjącą w Jezusie, z Nim zespoloną tak, że 
tworzą jedno, z  zachowaniem odrębności osób. Jezus karmi wła
snym Ciałem, poi własną Krwią. To przebywanie duszy w Bogu 
je s t aktem tak niepojętym i tak wielkim -  choćby dokonał się on 
tylko raz w życiu —że między Bogiem a duszą zawiązuje się niejako 
Boskie pokrewieństwo. Do pełnego szczęścia duszy brakuje już tyl
ko jasnego widzenia Boga, którego posiada w swym wnętrzu. Bóg 
żyje duchowo przez laskę poświęcającą przez cały dzień w duszy, 
ale w Komunii ,vw. oddaje się je j więcej, oddaje się je j bardziej 
wewnętrznie, wlewa się w nią niejako. Dusza staje się najmilszą 
przyjaciółką Bożą.

Niech dusze dokładają wszelkich starań na [178] przygotowa
nie się do tej uczty niebiańskiej. Ona powinna być centrum, do
okoła którego ma się obracać całe życie duszy. Z  niczym Komunia 
św. porównać się nie da. Jest ona pokarmem, to prawda, ale ta
kim, który duszę wchłania w siebie, by ją  przemienić, przeistoczyć 
w siebie. Dla dusz maleńkich może posłużyć za porównanie kar
mienie niemowlęcia mlekiem matki, a/e i to porównanie je st za 
słabe, bo któraż matka karmi dziecię własną krwią, gdy je  tuli do 
piersi? Tak dusza przez Komunię św. żyje w Bogu ja k  dziecię w ło
nie matki przed przyjściem na świat. Bóg kształtuje duszę w sobie, 
na swoje podobieństwo, żywi ją  sobą, napełnia sobą. Teraz rozu
miesz, moje dziecię, dlaczego Bóg tak bardzo kocha dusze, które
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przyjmują Komunię św. ? Zapytaj się matki, dlaczego kocha swoje 
niemowlę. Zapytaj się matki, dlaczego ona gotowa [jest] skoczyć 
w ogień i w wodę dla ratowania swego dziecka; dlaczego poświę
ca mu bezsenne noce i wszystkie siły swego życia. Bóg napełnia 
duszę Boskim życiem.

Dziecino, Ja mam prawo domagać się miłości, a dusza, której
-  jako nicości -  nic się nie należy, przez to zjednoczenie z Bogiem 
nabiera niejako prawa, by ją  Bóg kochał, ja k  kocha siebie samego
-  i Bóg to czyni, obejmuje duszę w uścisku swojej miłości. Sły
szałaś niegdyś moje słowa: Miłością wieczną umiłowałem cię'2. 
Posłuchaj dzisiaj silniejszego akcentu -  [179] miłością Boską, 
nieskończoną umiłowałem cię i dlatego oddałem ci się cały. Mo
je dziecię -  Ja każdą duszę, która Mnie darzy miłością, kocham 
miłością nieskończoną i gdyby tylko dusza pozostała Mi wierna, 
dałbym je j odczuć tę miłość bez granic.

To, co ci dzisiaj powiedziałem o Komunii św., powiedziałem  
dla dobra dusz; dla rozbudzenia w ich sercach wiary, że je  bardzo 
kocham, że większych dowodów miłości -  Ja Bóg -  dać nie mo
głem nad Komunię św. Będą dusze, które pomyślą, że daję więcej 
duszom, które obdarzam laskami nadzwyczajnymi. Nie, to nie jest 
więcej. Jedna Komunia św. to więcej niż wszystkie zachwyty, bo 
w nich nie udziela się Jezus aż w ten sposób, by duszę karmiI wła
snym Ciałem, by ją  poił własną Krwią. Nikomu krzywdy nie robię. 
Niech dusze przychodzą, niech czerpią -  krynica otwarta, zdrój 
dostępny, skarbiec napełniony. A Ja nie tylko brać pozwalam, ale 
zachęcam -przyjdźcie do Mnie wszyscy po życie, ochłodę, po mi
łość. Przynieście tylko serca czyste, Ja napełnię, ubogacę, wzmoc
nię je. Jeżeli nie odczujecie całego ogromu szczęścia, jakim  was 
napełniam, odnajdziecie je  w całości w niebie.
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81

Czy wiesz, co się Bogu w duszy podoba, dlaczego tak lgnie do 
niej? Oto Jego własne podobieństwo. Stworzył człowieka na po
dobieństwo swojel)' i tak się rozmiło[ 1 80]wć// w  tym własnym po
dobieństwie swoim, utrwalonym w człowieku, że sam zapragnął 
stać się podobny człowiekowi i dlatego w miłości niepojętej stał 
się człowiekiem. Bóg-człowiek i ludzie -  dzieci Boże -  to jedna 
wielka rodzina Boża, a każdy z członków tej rodziny [jest] tak ko
chany, ja k  gdyby był tylko sam z Bogiem samym. Bóg jest miłością, 
wszystko w Bogu je st miłością.

Bóg dlatego dal ludziom przykazanie miłości, bo pragnie, by 
dzieci w Jego rodzinie kochały się wzajemnie jedną -  Bożą -  mi
łością. I znowu, moja Leonio, chcę przez ciebie wskazać duszom 
niemowlęctwo duchowe w ujęciu miłości wzajemnej. Czyś widzia
ła kiedy, by małe niemowlęta nienawidziły się nawzajem, by się 
mordowały, obrzucały obelgami? To niepodobna. U niemowlęcia 
nie ma zazdrości, zemsty, niechęci. Ono jest istotą kochającą. Je
żeli się nie staniecie jako dziatki, nie wnijdziecie do Królestwa 
Niebieskiegol)4. Trzeba mieć serce wolne od wszelkiej niechęci do 
bliźniego, ja k  wolne od niej są serca dzieci, a wówczas dopiero 
przyjdzie do was Królestwo Boże i wy wnijdziecie do królestwa 
obiecanego maluczkim.

A jeżeli chodzi o doskonałość, o świętość duszy, to znowu w mi
łości bliźniego możecie szukać wzoru u Niemowlęcia Jezus. Nie 
szuka Ono wyniesienia się nad innych, by błyszczeć, a przez to 
wzbudzić może [181] zazdrość u dusz słabych. Jezus kryje się moż
liwie najbardziej, obiera miejsce ostatnie, rodzi się w stajni by
dlęcej. Któż Mu zazdrości? A gdyby wam dano zaglądnąć do Jego 
Bożego Serca, ujrzelibyście w Nim te same uczucia miłości, do

93 Por. Rdz 1, 27.
1,4 Por. Mt 18,2.
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broci, przebaczenia, jakim  dal upust w czasie swojej apostolskiej 
działalności, gdy leczył chorych, wskrzeszał umarłych, gdy brał 
w obronę grzeszników — On, nieskończona Świętość, by im okazać 
litość i przebaczenie.

Miłość Ojca przedwiecznego i miłość wszystkich łudzi i każde
go z osobna były treścią mojego życia niemowlęcego, były treścią 
mojego ofiarnego niemowlęctwa. Przyjdźcie do Mnie, uczcie się 
ode Mnie doskonalej miłości bliźniego, uczcie się składać z siebie 
ofiarę tak cicho, by nawet nikt nie wiedział, że ofiara coś kosztuje. 
Liczcie się ustępować przed gniewem drugich, gdy chwała Boża 
tego wymaga, uczcie się jednakowej miłości zarówno dla prostacz
ków, jak dla mędrców, miejcie dla wszystkich błogosławieństwo 
w swym sercu, życzliwe słowo na ustach, łagodność w spojrzeniu.

Kryjcie także w sobie dary Boże wyjątkowe, by nie obudzać 
zazdrości u dusz słabych. Do jakiego stopnia ukrył się Jezus- 
-niemowlę? Był Bogiem, a któż wiedział o tym? Niepokalana Mat
ka, święty Józef, Mędrcy, garstka pastuszków. Ale i oni mieli o tym 
objawienie od Boga, który chciał uwielbić swego Syna, ale ma
leńki Jezus nikomu nie [ 182] rozpowiadał, kim jest, aż przyszła 
godzina Jego, godzina, w której miał objawić Ojca95, by rozbudzić 
w sercach ludzkich miłość ku Niemu.

O, jak szczęśliwa je st dusza żyjąca w takim niemowlęcym ukry
ciu; nikt się nią nie zajmuje, tylko ci, którym zlecona została troska
0 to. Trzeba się starać przejść cicho i niepostrzeżenie przez życie, 
chyba że komu z góry dano osobne zlecenie, by dla chwały Bożej 
dokonać na ziemi czynów wielkich. Wam, moje dusze najmniejsze, 
wystarczy cicha ofiara. Tylko niech ona będzie nieustanna.

Do jednego oceanu płyną wody gwałtownego, górskiego potoku
1 cicho, spokojnie płynącej rzeki. Które wody więcej pożytku przy
noszą? Obydwie mogą być z korzyścią użyte. -  Pierwsza może być
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użyta do poruszania kół rozpędo wych w maszynach, do poruszania 
kół młyńskich, które mają zetrzeć ziarno na mąkę. Woda spokojnie 
płynąca w szerokich korytach może przenosić statki obładowane 
towarem — a to droga tańsza niż lądowa.

Moja Leonio, dusze, które oddane są życiu apostolskiemu, pracy 
nad zbawieniem dusz, muszą nieraz być takim górskim potokiem, 
muszą użyć siły wprost mocarnej, by odrzucać plewy zla; dobrze 
czynią, jeżeli ich źródło bije wysoko w Bogu, jeżeli od Niego czer
pią silę rozpędową. Gdyby chcieli z szumem płynąć tylko dlatego,
| 183] by zwrócić na siebie uwagę, mogą -  co prawda -  skierować 
na siebie wzrok przechodniów, ale łatwo mogą jednym nieostroż
nym wezbraniem uczynić więcej szkody niż pożytku. Toteż powinni 
czuwać nad tym, by rozpowiadać tylko chwałę Bożą, nie swoją, 
a przy tym zawsze mają patrzeć na swój własny cel i na drożynę, 
którą mają przepłynąć we własnym korycie.

Dusze, których życie płynie na podobieństwo wód -  rzek spokoj
nych -  niech nie pragną być potokami; niech spełniają cicho swo
je  obowiązki, służąc każdemu, kto ich zechce użyć, kryjąc w głębi
nach każdy kamień przeciwności bez szemrania i bez skargi. Jeden 
cel mając przed sobą -  dopłynięcie do oceanu i uniesienie z sobą 
tych, którzy się powierzyli ich prądowi. W oceanie miłości razem 
zatoną wody potoku górskiego i rzeki spokojnej, by rozpowiadać 
chwałę Najwyższego.

82

W czasie Mszy św. ukazał mi Pan Jezus szeroką polanę, na 
której rozrzucone były małe i duże czarne krzyże. U brzegów tej 
polany rozciągała się lawina ognia niby jezioro ogniste. Wśród tej 
lawiny były jakieś postacie, których nie widziałam z twarzy -  były 
w niej całkiem zatopione. Po ramiona w ogniu ujrzałam zanurzo
nego jakiegoś kapłana w ornacie, o siwych, pokręconych włosach, 
i kilka sióstr [184] naszego zgromadzenia, ale zarówno ksiądz, jak
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i siostry odwróceni byli twarzą gdzieś na północ i nie ujrzałam ich. 
Ponad tymi płomieniami zwisała szala. Jakiś głos mówił mi: Szalę 
tę w rękach trzyma Bóg. Jest ona zdolna przenieść w niebo dusze 
zanurzone w tym ogniu, ale dusze same zniżyć je j sobie nie mogą, 
bo są cale w ogniu. Szala ta zniża się jednak z łatwością, jeżeli 
się rzuci na nią coś wartościowego z góry, a mogą to uczynić ci, 
którzy jeszcze żyją na ziemi.

Zauważyłam, że szala zniżała się z lekkością, gdy padł na 
nią jakiś drobny pieniążek, a wokoło tej szali zapanowała miła 
jasność. Zapytałam Pana Jezusa, co trzeba rzucać na szalę, by 
ratować dusze. Jezus odpowiedział: Modlitwę, post, jałmużnę, 
a przede wszystkim moją Krew ofiarowaną na ołtarzu. Błagałam 
Pana Jezusa, by przyjął i moją krew, by choć jedną iskierkę tego 
ognia ugasić; pragnęłam z Nim razem zawisnąć na krzyżu -  a ra
czej pragnęłam, by Jezusa zdjąć z krzyża, a sama na nim zawisnąć. 
Pan Jezus wyciągnął do mnie jedną rękę, a ja  z radością podałam 
Mu swoją dłoń, by mnie pociągnął do krzyża. Pan Jezus robił mi 
wielkie nadzieje na przyszłość. Czułam, że mnie wysłucha i cier
pieć mi wiele pozwoli — może to będzie krzyż...

83

Sprawiłaś dziś radość mojemu Sercu tym, że ufałaś Mi, pomimo 
że [ 185] nie dałem ci poznać, że będziesz wysłuchana. Szczególnie 
zaś ujęłaś sobie moje Serce tym, że Mi dziękowałaś ju ż  za łaskę, 
o którą prosiłaś, chociaż je j nie otrzymałaś jeszcze. To była ufność 
heroiczna. Ja tak lubię tego rodzaju heroizm. Niekiedy on je st rów
noznaczny z męczeństwem. Wspinaj się na te szczyty, mała moja 
siostrzyczko. Dziecko tuli się do matki, nawet gdy ona zdaje się 
być rozgniewana, obojętna i głucha na jego pragnienia i wołania. 
Jeżeli matka zauważy, że ono nikogo poza nią nie szuka, że do 
niej ustawicznie kieruje swój wzrok zalany Izami, matka wzruszo
na wytrwałością dziecka bierze go na ręce i darzy pieszczotami.
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Z daleko większą troskliwością czyni to Jezus, gdy Mu dusza ufa 
wbrew nadziei nawet.

Czy się nie zachwycasz myślą o następnej wiośnie, o wiecznym 
maju ju ż  u stóp Matki Niepokalanej? W moich ogrodach zbierać 
ju ż  będziesz kwiaty według upodobania Królowej niebios i rzucać 
je  będziesz pod  Jej stopy. Mój Ojciec niebieski także bardzo lubi 
kwiaty, ale szczególnie ma upodobanie w tych, które się z  ziemi do 
nieba przynosi. Umieszcza się je  w niebie, we flakonach napełnio
nych żywym zdrojem, i ju ż  przez wieczność całą nie zwiędną. Wiesz 
dobrze, co mam na myśli. Zbieraj skrzętnie te kwiaty w dniach, 
które ci jeszcze do życia pozostają, byś ich mogła [ 186] dużo Ojcu 
zanieść.

Leonio, wiele z tych rzeczy, które tobie przedstawiam, posłuży 
dla dobra ogółu dusz. Niektóre z nich mają zastosowanie dla zgro
madzeń zakonnych w ogóle, dla waszego w szczególności. Jeżeli 
z  jakiegoś zgromadzenia wybieram sobie duszę, by ją  napełnić ła
skami, a zwłaszcza przez nią przemówić do innych, zawsze mam 
na celu nie tylko dobro danej jednostki, ale i całego zgromadze
nia. Chcę przez tę duszę zaznaczyć ju ż  to moje upodobanie w pra
cach danego zgromadzenia, ju ż  też chcę zachęcić do gorliwości, 
do samoreformy poszczególnych jednostek, a przez nie -  całego 
zgromadzenia. W każdym wypadku takie wybranie je st błogosła
wieństwem Bożym.

84

[18 IV 1936 r.] Upłynęło 10 lat od twoich obłóczyn. Pamiętasz, 
co w dzień twoich obłóczyn powiedziałaś siostrze wikariuszce, gdy 
cię przywitała imieniem matki Leony?96 Odpowiedziałaś jej: „Ja

96 Matka Leona Jankiewicz (1839-1914) -  długoletnia przełożona generalna 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. Kierowała zgromadzeniem od 1865 r. 
aż do swej śmierci. Zmarła w opinii świętości 31 X 1914 r. Pamięć o niej i kult 
w zgromadzeniu były bardzo żywe, zwłaszcza za czasów jej następczyni -  m. Ele-
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będę małą Leońcią, bo matkę Leonę ju ż  mamy. W Karmelu je st 
wielka Teresa i mala Terenia; u służebniczek je st wielka matka Le
ona, a ja  chcę być maleńką Leońcią”. Mówiłaś to bez głębszego 
zastanowienia, a jednak powiedziałaś to z mojego natchnienia. Ja 
zapisałem to zdanie w Sercu swoim i ju ż  [187] wówczas nakreśli
łem dla ciebie najmniejszą drogę niemowlęctwa duchowego, choć 
tv rwałaś się do rzeczy wielkich, wzdychałaś za chwilą, kiedy bę
dzie ci dane podjąć [się] dla chwały Bożej wielkich rzeczy. Twoja 
wielkość -  w maleńkości. Dzisiaj ju ż  się dobrze rozumiemy. Do 
widzenia -  pozostań małą Leońcią.

Szaleje burza w twej duszy -  nie trwóż się. Po burzy następuje 
piękna pogoda. Ja sam będę siłą twoją w walkach, tylko Mi ufaj, 
i to bez granic.

Prosiłaś Mnie o cierpienie. Zapewne nie myślałaś, że wybio
rę najboleśniejsze -  cierpienia duchowe. Znoś je  z poddaniem się 
i cierpliwością.

Dobrze, że się zajmiesz pracą w cierpieniach wewnętrznych. 
Stawiasz przez to zaporę pokusom nieufności, z którymi szatan 
chce się zbliżyć do ciebie. Przysyłaj Mi wśród pracy akty miłości. 
Osoby na świecie tak czynią. Przesyłają sobie podarki, choćby nie 
bardzo daleka przestrzeń je  dzieliła, jako dowód pamięci.

W czasie 40-godzinnego nabożeństwa Pan Jezus ukazał się 
mojej duszy. Wyglądał, jakby miał rozchyloną klatkę piersiową, 
choć rozstąpienia kości nie widać było, bo otaczała je przedziwna, 
niebiańska jasność. Pośrodku -  w miejscu, gdzie się znajduje serce 
-jaśn ia ła  Hostia, nieco większa niż taka, jaką ma kapłan w cza
sie Mszy św. Hostia promieniowała również [188] nieziemskim 
blaskiem. Jezus zapraszał mnie: Zbliż się, przyjmij Mnie w Komu
nii św. Ale ja  odpowiedziałam: Jezu, ja nie mogę przyjąć Konui-

onory Jankiewicz (zob. s. 532), pełniącej obowiązki przełożonej generalnej w latach 
1918-1948.
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nii św. w takiej jasności -  ja  nie mogę. A Pan Jezus powiedział: 
Rozumiesz Mnie, moje dziecię, dlaczego ukrywam się w Hostii, 
dlaczego nie odkrywam blasków majestatu swego? Nikt nie ośmie
liłby się przyjąć Mnie, a Ja tak bardzo tego pragnę. Mara wystar
czy moim dzieciom, w niebie będzie czas na jasnowidzenie. Wiarę 
nagrodzę sowicie. Pan Jezus zbliżył się następnie do mnie i podał 
mi zwyczajną, małą Hostię, dając mi poznać, że w Komunii du
chowej przychodzi do mnie jak i w sakramentalnej, bez pomocy 
kapłana -  sam.

85

Przez tydzień nic nie pisałam. Nieufnie odnosiłam się do gło
su wewnętrznego, bo pozostając wśród oschłości i cierpień we
wnętrznych, bałam się wpływu ducha ciemności.

Po tygodniu Jezus mnie przynagla: Pisz, chociaż pozostajesz 
w oschlościach, bo to, co mówię do ciebie, ma być nie tylko dla 
twojej pociechy, ale także dla dobra dusz. Mówię ci nieraz o tym, 
co dotyczy życia zakonnego w waszym zgromadzeniu i w innych. 
Mówię o tym, co zawarte je s t w regule i co siostry ju ż  znają. Ale 
czynię to dlatego, by im dać poznać, że Ja regułę każdego zgroma
dzenia znam, że ją  szanuję. Uzależniam rozdawnictwo swoich łask 
od je j wypełnienia, od wierności w je j  zachowaniu. [189] Mówię 
ci niekiedy o tym, co przełożeni na rekolekcjach przypominają. 
A czynię to dlatego, by zaznaczyć, że wolę przełożonych i troskę
0 dobro dusz znam i cenię bardzo, i do posłuszeństwa przełożonym  
przywiązuję wiele łask. Chcę także przez to przypomnieć, że reguła
1 polecenia przełożonych mają wejść w życie codzienne, że siostry 
mają wypisać niejako na sercu swoim to, co zapisane je st w regu
le. Powinnaś więc pisać, bo jesteś moją sekretarką ja k  siostra Be
ri i gna91. Cóż byś powiedziała o sekretarzu, który by pisał wówczas,

97 Benigna Konsolata Ferrero. -  Zob. s. 107, przypis 57.
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gdy mu to sprzyja, a w przeciwnym wypadku nie? Czemu wątpisz? 
Mój Jezu, bo mi czasem przychodzi na myśl, że to nic Ty przema
wiasz do duszy -  że to niepodobna, by Bóg pochylał się nad taką 
podłością, by sobie wybierał taką nicość, taką obrzydliwość, jaką 
ja  jestem. Na świecie nie słyszałam o takim wypadku, by ktoś ma
jąc do wyboru piękne, posażne i kochające osoby, wybrał brzydką, 
niezgrabną, okrytą łachmanami, a przy tym niewierną. -  Leonio, 
Bóg nie postępuje ja k  człowiek. Bóg głębiej patrzy niż człowiek9*.

Mój Jezu -  powiedziałam jeszcze -  właśnie to Twoje spojrzenie 
w głąb mojej przeszłości i obecnych niewierności nasuwa mi oba
wy, czy mógłbyś wybraniem darzyć taką duszę, przecież Cię tak 
[ 190] obrażałam. Leonio -  mówi Jezus łagodnie -  Bóg je s t dobry. 
Bóg przebacza i chwalę swoją znajduje w ubogacaniu największej 
słabości. Jeżeli siostra zakonna dostanie do zakładu dwoje dzieci 
-  jedno ładne, schludnie ubrane, rumiane, uśmiechnięte, a drugie 
zaniedbane, w łachmanach, pełne robactwa, wymizerowane -  ja k  
sądzisz -  którym się zajmie z większą pieczołowitością? A jeżeli 
po jakimś czasie to dziecię odzyska zdrowie, siły, piękność -  czyż 
się nim nie chlubi, czy go nie ukazuje tym, którzy je  znali przed
tem? Powiadam ci, większą chlubę przynosi wychowawczyni to 
drugie dziecię, bo więcej włożyła w nie troski, i gdyby nad nim nie 
czuwała, umarłoby niezawodnie. Tak ci je s t i w mojej pracy nad  
duszami. Wszystkich nagrodzę według zasługi, ale wybrania mo
jego nie uzależniam od zasług, wybieram nieraz największą nędzę 
i chlubię się nią. Czy ci to nie wystarczy, moja droga, by się nie 
martwić tym, co zrobię z  twymi niedoskonałościami? Już pisz i nie 
zasklepiaj się w sobie.

Kiedy idziesz ulicą, powinnaś być tak skupiona, ja k  kiedy od
chodzisz od Stołu Pańskiego. Ja żyję w twej duszy i wówczas, gdy 
idziesz gwarną ulicą i tak samo powinnaś być we Mnie wpatrzona,
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tak samo powinnaś Mnie w duszy uwielbiać. Zachowując skrom
ność oczu na [ 191 ] ulicy, uchronisz się od wielu roztargnień w czasie 
modlitwy. Powiedz to siostrom twoim, że pójdę w ich towarzystwie 
przez ulicę, gdy one zachowywać będą skupienie i skromność oczu. 
Oblubienicy Chrystusowej przystoi majestat skromności i niewy
muszonego skupienia, nosi bowiem w sobie wielką godność.

86

[Maj 1936 r.] Niepokalana. -  Czy Ją kochasz, moja siostrzycz
ko? Musisz Matce Najświętszej sprawić jakąś specjalną przyjem
ność w Jej miesiącu maju. Proś spowiednika o pozwolenie na 
umartwienie, o którym ci ju ż  mówiłem. Jeżeli otrzymasz pozwole
nie, zaniesiesz przed Jej ołtarze miły Jej Sercu kwiat umartwienia. 
Jeżeli nie otrzymasz pozwolenia, oddasz Jej kwiat posłuszeństwa. 
Maryja przyjmie je  z równą miłością.

Niepokalana -  Ona je st Matką twoją, cieszy się, że przyjdziesz 
niedługo do nieba. Gdybyś wiedziała, ja k  Ja kocham moją Mat
kę Niepokalaną -  ja k  pragnę, by moje oblubienice sprawiały Jej 
przyjemność. Dowody miłości Jej okazywane przyjmuję, jakby  
Mnie samemu były oddane. Ja sam rozbudzam w sercach dzie
cięcą miłość do Matki Najświętszej. Z  mojej woli stało się, że naj
piękniejszy w roku miesiąc maj poświęcony je s t Jej czci. Dla Niej 
kanzony59 pieśni, dla Niej zieleń i kwiaty. Wszystko Jej rzucam 
pod stopy, bo Ona piękniejsza niż całe Jeruzalem niebieskie, Ona 
czystsza, doskonalsza. Niepokalana -  Ona cię tak bardzo kocha, 
z  taką troskli\\92]wością czuwa nad tobą. Oddaj się Jej na prze- 
padle. Ona je st tuż przy tobie, oddaj Jej pokłon najgłębszy i kochaj 
Ją bardzo.

Czy przypominasz sobie swoje pragnienia z dzieciństwa? Pra
gnęłaś, by Mi w twym sercu było tak dobrze ja k  w żłóbku betłe-

Kanzona (kancona) -  krótka kompozycja o śpiewnym charakterze.
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jemskim. Otóż lepiej Mi w sercu twoim niż w żłóbku, bo tam było 
zimno i twardo, a serce twoje delikatne w miłości dla Mnie, toteż 
zanurzam się w nim cały, ja k  niemowlę zanurza się w puchu po
duszki. Ja się topię w sercu twoim. Popatrz -  i na moment ujrzałam 
Jezusa w Hostii, tulącego się do mojej duszy -  cały się mieszczę 
w twej duszy, ja k  cały kryję się w Hostii, a nawet w każdej je j  czą
steczce. Najchętniej przestaję w tobie, jako maleńkie niemowlę, bo 
czuwam nad sercem mojej oblubienicy -  oblubienicy Niemowlęcia 
Jezus. Trzymam to serce oburącz i przytulam do swego Serca.

Moje dziecię, boisz się przyjąć porównania, które uczyniłem, 
mówiąc o Komunii św., że dusza przez nią zanurzona je st w Bogu, 
ja k  dziecię w łonie matki, i że ta dusza tak żyje przez Boga i Bo
giem ja k  dziecię przez matkę i nią100. A jednak Ja tego nie cofnę, co 
powiedziałem. Wytłumaczę ci tylko różnicę, jaka  zachodzi w tym, 
że Bóg nie udziela się duszy przez rodzenie, ale przez karmienie 
je j Boską swoją istotą, Boskim życiem, własnym Synem, który je st 
Bogiem współistotnym Ojcu. Wiele je s t tajemnic, [193] których nie 
rozumiesz, a jednak chcę, byś je  przyjęła od twego Jezusa.

87

Czekałem na ciebie -  powiedział Jezus, gdy weszłam do ko
ścioła. Przyjdź do mego Serca, czekałem dziś od rana na duszę, 
której mógłbym otworzyć swoje Serce, wynurzyć się przed nią. 
Bezmiar miłości -  czy ty wiesz, co to znaczy? To znaczy kochać bez 
miary, bez ograniczeń. Ja tak kocham. Co by ci się robiło, gdyby ci 
w piersi zamiast serca ogień włożono? Ludzką siłą nie zniosłabyś 
tego, robiłabyś tak ja k  człowiek, który się benzyną oblał i podpa
lił. W miejscu ustać nie może, gotów skoczyć nawet w mętną toń, 
byle ulgę znaleźć. Leonio, wprowadź Mnie do dusz -  byle w nich 
nie było grzechu ciężkiego. Chcę wstępować do dusz, choćby one

100 Por. Dz. I 178.



180 Dziennik duchowy

były obarczone całym stosem niedoskonałości -  a choćby nawet 
grzechów powszednich, chociaż on bardzo rani moje Serce; chcę 
wejść, choćby te dusze były taką mętną tonią, z  której nie mógłbym 
czerpać napoju, ale zadowolony będę, jeżeli wezmę te dusze w p o 
siadanie, choćby dla znalezienia ulgi w palącym Mnie pragnieniu 
zjednoczenia z duszami. Mnie i sobie czynią krzywdę dusze, które 
są letnie, obojętne -  nie chcą być poza Chrystusem, a nie czynią 
nic, by być z Nim. O, niech usłyszą głos tęsknego mojego wołania, 
niech przyjdą, niech Mi oddadzą swe serce. W zamian oddam im 
siebie, a więc coś więcej niż [ 194] świat cały. Gdyby ludzie mieli 
więcej wiary, a nade wszystko więcej miłości, nie byłoby człowie
ka, który by nie pragnął codziennie komunikować -  a ju ż  w ża
den sposób nie przeżyłby niedzieli bez tej Uczty Eucharystycznej. 
O, ja k  bardzo pragnę, by wróciły pierwsze czasy chrześcijaństwa, 
kiedy Komunię św. przyjmowano codziennie. Dajcie Mi więcej do
brze wychowanej młodzieży, a dam wam więcej dobrych kapła
nów, którzy odrodzą świat, niosąc Komunię św. i słowo moje na 
pokarm dusz.

88

Chcę, abyś w tym roku podwójną ukochała Mnie miłością; 
byś Mi wynagradzała za przeszłość swoją zdwojoną gorliwością. 
Chcę, byś za wszystkie twoje nieumartwienia w jedzeniu, umar
twiała się teraz aż do całkowitego powstrzymania się od pokarmu, 
jeżeli otrzymasz na to pozwolenie. Za wszelkie ustępstwa na ko
rzyść wygód ciała podejmuj umartwienia zewnętrzne. Za wszelką 
lekkość ducha chcę wyjątkowego skupienia, zwłaszcza skromności 
oczu. Za wszystkie przewinienia popełnione mową chcę milczenia 
niemowlęcego. Niech cię uznają za niezdolną do niczego. Za jak i
kolwiek objaw miłości własnej żądam pokory, starcia się w prochu 
własnej nicości. Za wszelkie zwroty na siebie samą -  zapomnienia 
o sobie. [Wynagradzaj Mi] za zaniedbania w modlitwie -  życiem

ZeszyU 181

modlitwy; za każdy odruch własnej woli -  zaprzepaszczaniem je j  
w mojej woli, objawionej ci przez [ 195] regułę, przełożonych, spo
wiednika, przez Ducha Świętego w natchnieniach łaski -  te jednak  
masz [p]oddać pod  kontrolę spowiednika, by cię nie oszukał zły 
duch.

Leonio, za twoje przewinienia złożyłem Ojcu zadośćuczynienie 
sam, ale od ciebie chcę zadośćuczynienia miłości. Potrzeba Mi 
twojej ofiary, cierpienia; potrzeba Mi dowodów wyrzeczenia się 
siebie zupełnego, a do tego można dojść, gdy się bardzo kocha.

89

Co zaniesiesz Ojcu przedwiecznemu do nieba, gdy cię tam we
zmę? Ciebie, mój Jezu -  odpowiedziałam. A ja k  Mnie Ojcu przed
stawisz? A jeżeli zapyta, jak  Mnie znalazłaś, to co odpowiesz? Od
powiem Ojcu: Najukochańszy mój Ojcze niebieski -  oddaję Ci 
Boskiego Syna Twego, który jest moim Oblubieńcem. Kocham 
Go ponad wszystko, ale wiem, że Jezus i tak będzie moim i że 
z Nim razem żyć będę w Tobie na wieki. A jeżeli zapyta, jak zna
lazłam Jezusa, odpowiem, że to raczej Jezus mnie znalazł; że On 
aż na ziemię przyszedł mnie szukać, ale się ukrył, więc Go szuka
łam i znalazłam Go w Kościele. Znalazłam Go w tabernakulum, 
u kratek konfesjonału, w cichych łzach żalu i miłości. -  Znalazłaś 
Mnie jeszcze, moje dziecię, na rękach Matki mojej Niepokalanej. 
Nie zapomnij tego powiedzieć Ojcu. Matka Najświętsza zawsze cię 
bardzo kochała. Wszystkie łaski, jakich ci udzieliłem, wybłagała 
dla ciebie Maryja. Wykorzystała Maryja moje całkowite [ 196] uza
leżnienie się od Niej w niemowlęctwie i jako  Niemowlę, którym 
rozporządzała, oddała ci za Oblubieńca twej duszy. Pamiętasz? -  
na kolanach Matki byłem, kiedy ci założyłem pierścień na palec'0'. 
Maryja podała ci Mnie w Pierwszej Komunii św.; Maryja wiodła

101 Nawiązanie do zaślubin duchowych 18 XII 1935 r. — Por. Dz. I 142.
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cię jaku sudaliskę102 do Jezusa; Ona przyprowadziła cię do furty 
klasztornej, podała sukienkę zakonną; Ona odebrała twoje śluby 
i zaniosła przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Powiesz więc Oj
cu: Znalazłam Jezusa -  przez Maryję -  w tabernakulum, u kratek 
konfesjonału, w cichych łzach żalu i miłości, znalazłam Go w sa
motności, w zdlużonej modlitwie, w bliźnich moich, w których wi
działam żyjącego Jezusa; znalazłam Go we własnej duszy, dokąd 
się schronił, gdzie zamieszkał tak, że mogłam powiedzieć: Żyję już 
nie ja , ale żyje we mnie Chrystusl03.

Najgłębszą odpowiedź dasz Ojcu z przeżyć obecnych. Znajdu
jesz Mnie na łonie Ojca niebieskiego, a Ojciec żyje w tobie i ty 
żyjesz w Ojcu, który jest moim mieszkaniem wiekuistym. W niebie 
nie tylko będziesz oglądać Ojca w jasnym widzeniu, ale będziesz 
z Nim rozmawiać poufnie, ja k  dziecię. Święci w niebie są dziećmi 
światłości, są dziećmi Miłości, a ta Miłość udziela się im usta
wicznie. Mój Jezu -  zapytałam -  czyja Ci się nie [ 197] sprzykrzę 
przez całą wieczność? Nie, moje dziecię -  sprzykrzyć sobie coś to 
znaczy przestać kochać, a Ja cię zawsze kochać będę na wieki, ja k  
kocham od wieków.

90

Niemowlęctwo duchowe wymaga bardzo wielkiej ofiary i zapar
cia [się] samego siebie. To ju ż  prawie graniczy z unicestwieniem. 
Słowo unicestwienie trudne je s t do zrozumienia dla istot, które 
czują w sobie energię życia, zdolność do działania, do tworzenia -  
do życia poniekąd niezależnego w rozumieniu ludzkim. Mało ludzi 
zastanawia się nad słowem unicestwienie. Nawet nie wiedzą, co 
ono znaczy, ja k  je  zrealizować. Niemowlęctwo duchowe ma im to 
ułatwić. Tu unicestwienie je st niejako ucieleśnione, uzmysłowione.

102 Od 1917 r. do chwili wstąpienia do zakonu s. Leonia była członkinią Sodalicj i 
Mariańskiej Dziewcząt w Starej Wsi.

103 Por. Ga 2, 20.
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Można mu się z bliska przyjrzeć, można je  nawet pokochać, bo ono 
w swej prostocie [jest] tak czarujące. Człowiek jest nicością, ale 
przez zapominanie o Bogu, o świętości życia, o jego przeznaczeniu 
jakże bardzo wyrasta [w swoim mniemaniu] ponad tę nicość, jak  
chciałby być czymś zupełnie niezależnym. Tymczasem Bóg żąda 
unicestwienia, a bardziej po ludzku powiedziane znaczy to: Bóg 
żąda zmniejszenia siebie aż do rozmiarów niemowlęctwa, które 

jak już wyżej powiedziałem — graniczy z unicestwieniem. Uni
cestwić swoje ja, by na jego miejscu zakrółowało Ja Jezusowe, 
a uczynić to dobrowolnie i ze świadomością, to kosztuje ofiary. 
Stać się niemowlęciem w rozumieniu własnym i nie chcieć być za 
coś uwa[ 19S]żanym od drugich -  to też kosztuje ofiary. Ale trzeba 
dawać, dawać tak długo, aż się odda wszystko; trzeba zejść aż na 
dno, aż do samego źródła i to źródło oddać, by się unicestwić przed  
Bogiem. Niemowlęctwo duchowe ma ułatwić to unicestwienie, 
a właściwie jego zrozumienie, dla dusz pragnących doskonałości, 
a w tych [duszach], które ju ż  wejdą na tę drogę [unicestwienia] ma 
je zrealizować tak, by zamarło wszystko, a pozostał Jezus sam.

Ogólny plan drożyny niemowlęctwa duchowego ju ż  je st rzuco
ny. Znajdą się dusze kochające, które wejdą w jego istotę, obja
śnią -  i myśl Jezusa nie zginie. Tobie, której tę drożynę objawiłem, 
przypomnę ją  jeszcze w chwilach, gdy zażądam ofiary. Dzisiaj na 
jedno zwrócę uwagę. Dziecino moja, nie myśl o przeszłości -  po
wierz ją zupełnie miłosierdziu Bożemu; nie myśl o przyszłości -  
powierz ją  całkowicie dobroci Bożej. Czyż niemowlę myśli o tym? 
Jedno zadanie masz do spełnienia — kochać Jezusa coraz więcej 
i coraz goręcej. Nie myśl o przeszłości, by się nici martwić. Wolno 
ci płakać przy Sercu twojego Jezusa, wolno żałować z miłości, ale 
wiedz, że miłość własna może się wśliznąć nawet do najświętszych 
uczuć. Nie przywiązuj do niczego swojego serca, jedynie do miło
ści Jezusowej. Oddaj się pod kierownictwo Ducha Świętego. Jeżeli 
rozbudzi w twoim sercu żal, nie tłum go, ale nie zacieśniaj twojego
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serca -  nie przestawaj w takich chwilach [ 199] powtarzać Jezuso
wi, że Go kochasz.

Posłuchaj, nic a nic nie zdoła umniejszyć mojej miłości wzglą
dem ciebie, choćby cię świat cały potępił i odepchnął. Zawsze cię 
kochałem, nawet wówczas, gdy błądziłaś, bo przecież ci już raz 
powiedziałem, że w twoich grzechach złości nie było. Gdy dziec
ko zabłąka się, ale bez złej woli, matka nie odtrąca go od siebie. 
Choćby nawet nogę złamało -  na ręce zabierze, zaniesie do domu, 
czuwa nad nim i nie szczędzi kosztów, by dziecko całkiem przyszło 
do zdrowia. Ja tak postępuję. A nawet moja dobroć dalej sięga. 
Bo kiedy matka ziemska -  widząc, że dziecko, upominane, robi jej 
na złość i umyślnie idzie w niebezpieczeństwo, by dokuczyć mat
ce, chwyta za nóż, by go pchnąć w je j  serce -  wyrzeka sięm  tego 
dziecka, choć ból ściska je j serce, Ja się nie wyrzekam, choć Mnie 
niejeden raz dusza przebije. Ale ilekroć popełni grzech ciężki -  
choćby ich popełniła tysiące -  nie wyrzekam się. Stoję przed duszą 
zraniony, zmiażdżony -  i błagam. Ja -  Bóg -  błagam o nawróce
nie. Jeżeli dusza usłyszy mój ję k  błagalny i zdepcze go, powie, że 
woli potępienie niż uniżenie się przede Mną -  czy uwierzysz -  Ja 
i wówczas nie odstępuję natychmiast. Daję czas do namysłu, daję 
wyrzuty sumienia, czynię wszystko, co w mojej mocy, byle tylko 
zdobyć tę duszę z powrotem. Ostateczny wyrok potępienia wyda
je  na siebie dusza sama, Ja go tylko potwierdzam. Pomyśl zatem, 
co Ja czynię dla nawrócenia jednej duszy -  a czynię to z  miłości. 
Skoro więc zdobędę [200] jakąś duszę, trzymam ją  przy sobie ja
ko zdobycz miłości i nic Mnie nie zdoła od niej oderwać, nawet 
największe schorzenia. Co się z trudem zdobywa, więcej się ceni, 
a Mnie jedna dusza kosztowała trud Kalwarii ze wszystkimi katu
szami. Złóż twój ból miłości tu, w moim Sercu, i kochaj Mnie miło
ścią ufną a serdeczną — wylaną dla Mnie aż do rozrzutności.

104 Opuszczono wyraz „matka”, znajdujący się w oryginale przed słowem „wy
rzeka się”.
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Z a całą przeszłość twoją żądam miłości, a jeżeli zażądałem 
ofiar jako zadośćuczynienia, uczyniłem to dlatego, by cię móc na
gradzać, by się móc pochlubić przed Ojcem niebieskim, że moja 
najmniejsza dziecina zdolna je st do każdej ofiary, jakiej od niej 
zażądam. Nie myśl o przyszłości. Nie myśl o tym, co cię spotkać 
może. Jest ktoś, kto obmyślił wszystko, który wybrał dla ciebie 
aniołów i ludzi, którzy się tobą zaopiekują. Jest ktoś, kto odmie
rzył dla ciebie pokusy i łaski, trudności i pomoce -  a uczynił to 
z miłości. Czy odgadujesz twojego Jezusa? Niemowlę nie troszczy 
się o jutro, spokojnie i ufnie powierza się kochającej je  matce. Nie 
chcę przez to powiedzieć, by ludzie zaniedbywali swoje obowiązki 
i nie troszczyli się o wyżywienie osób ich pieczy powierzonych -  to 
byłoby spaczenie myśli Bożej. Chodzi o to, by duszom wskazać 
sposób, w jak i to czynić mają, co je st ich obowiązkiem. Nie czynić 
tego ze szkodą [201 ] duszy, zapomnieniem o rzeczy najważniej
szej, o sprawie uświęcenia duszy; czynić zabiegi, ale spokojnie, 
ze wzrokiem utkwionym w niebo, z ufnością, że Bóg -  najlepszy 
Ojciec -  więcej myśli o swoich dzieciach, niż one same to potra
fią. Im dusza więcej myśli o Bogu, o tym, by Mu radość sprawiać 
świętym życiem, tym więcej Bóg myśli o tej duszy, by je j dostarczyć 
wszystkich środków potrzebnych do życia. Czasem doświadcza, 
ale czyni to dlatego, by móc wynagrodzić dziecięce zaufanie.

Tak samo ma się rzecz z życiem wewnętrznym. Dlaczego się 
przerzucać z drożyny jednej na drugą? Czyż to szamotanie na wie
le się przyda? -  Błagać Boga o poznanie własnej drogi i ufać, że 
wskaże, że nią poprowadzi, że na niej znajdzie dusza uświęcenie. 
Niech całym twoim staraniem będzie miłość Boża, wzrost usta
wiczny w tej miłości, zapomnienie o sobie, unicestwienie siebie.

91

Nade wszystko od dusz maleńkich domagam się ufności. Pra
gnę, by Mi zaufały, by Mi wszystko powierzyły -  swoje kłopoty
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i troski, radości i nadzieje. Czyż sama nie postępowałaś tak w do
mu wobec matki? Jeżeli czegoś nie umiałaś zrobić sama, biegłaś 
do matki z myślą -  mamusia to umie. Jeżeli coś popsułaś, byłaś 
przekonana, [żej mamusia to naprawi. O, ja k  Ja lubię tego rodzaju 
zaufanie. Jeżeli dusza zna swoją [202] nicość, musi sobie na każ
dym niemal kroku powiedzieć -  nic nie umiem, niezdolna jestem  
do wykonania jakiegokolwiek dobra -  tylko niemowlęciem jestem, 
w którym tkwią energie życia, ale musi być ktoś, kto by dopomagał 
do rozwoju tego życia. Największą radość sprawia Mi dusza, jeżeli 
w takich chwilach naocznego poznania swej bezradności ufa, że 
Jezus to zrobi, bo umie, bo może, bo mnie kocha, więc uczyni to dla 
mnie. On chce to uczynić, bo je s t dobry, chce wspierać nędzę, bo 
jest możny. Takie ślepe zaufanie Jezusowi podbija Jego Serce, bo 
zaufania zawieść nie może. A więc złóż całą twoją ufność w Panu 
Jezusie. Niech ci się nic nie wydaje niemożliwe do osiągnięcia, bo 
Pan Jezus wszystko może.

Niech żadna dusza nie mówi, że coś je st dla niej niemożliwe, że 
to było tylko dla świętych. Czy święci własną mocą zdobyli cnotę, 
czy własną mocą stali się świętymi? To Jezus w nich działał, a czy
nił to dlatego, bo Mu działać pozwolili, bo nie ufając sobie, ufali 
Jezusowi. To je s t tajemnica działania Bożego w duszy, to je st se
kret świętości. Wiesz, moja droga, że Ja pragnę, by wszyscy ludzie 
byli świętymi. Nie zabraknie Mi łask, by nimi móc obdarzać każdą 
duszęprzeobficie, i Kościołowi memu nie zabraknie [203] dla nich 
ołtarzy, byleby tylko ludzie chcieli Mi ufać, byleby współdziałali 
z łaską. Dlatego sekret świętości zdradzam, oznajmiam go ludziom 
przez duszę, która wierzy słowom moim.
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Kto pierwszy złożył za Mnie swoje życie w ofierze? Kto pierw
szy za Mnie krew przelał? Niemowlęta -  owe niewiniątka betle
jemskie. Nie stało się to jedynie wskutek okrucieństwa Heroda.
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Ojciec przedwieczny chciał swemu Synowi-niemowlęciu dać ojia- 
rę z istot najmniejszych, z istot Jego wieku i to ofiarę krwawą, by 
zaznaczyć, że wyniszczenie Jezusa w wieku niemowlęcym równało 
się męczeństwu i że dla naśladowania tego niemowlęctwa potrze
ba ze strony duszy ofiary równej męczeństwu, a Niemowlę Jezus 
zasługuje na to, by Mu tego rodzaju ojiary składać.

Wówczas, gdy słyszałem jęki konających niewiniątek, myśla
łem o tobie Leonio, której miałem ukazać drogę niemowlęctwa, 
i o tym zastępie dusz, które wejść na nią miały. Nie przypadkiem 
się to stało, że ty pierwsza w waszym zgromadzeniu zaciągnęłaś 
się w szeregi „Dusz-Ofiar” i że przez ciebie rozpowszechnia się 
ten święty pobór w szeregi ofiar w zgromadzeniu105. Ja to sprawi
łem, bo chciałem w tobie powtórzyć dzieje mego niemowlęctwa. 
Pierwszej ofiary ze zgromadzenia zażądałem od duszy kroczącej 
drogą niemowlęctwa.

[204] Posłuchaj, niewiniątka nie wiedziały, dla kogo składają 
ofiarę z  życia; nie szły na ofiarę dobrowolnie, bo były niezdol
ne do tego. W chwili ich śmierci jednak objawiłem im siebie oraz 
wzniosłość ich ofiary. A kiedy po śmierci krzyżowej wstąjyiłem do 
otchłani, pierwsi rodzice wysłali na moje przywitanie owe niewi
niątka, jako najmłodsze swoje potomstwo, które złożyło dla Mnie 
w ojierze pierwociny swego życia, swoją krew. Tę krew, przelaną 
w męczeństwie, rzucały one do stóp moich jako kwiaty niewinności 
i miłości. Mile przyjąłem ten hołd i zapragnąłem powiększyć zastę
py maleńkich dusz ofiarnych.

Dziecino, w niemowlęctwie duchowym można stać się mę
czennikiem, a to w sposób doskonalszy, niż to stało się udziałem 
niewiniątek, bo dobrowolnie, ze świadomością ofiary i wynisz

105 Jest to nawiązanie do zaciągnięcia się s. Leonii do III zastępu „Dusz-Ofiar” 
w ramach Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa (zob. 
s. 260, przypis 6). Praktykę tę Służebnica Boża szerzyła potem w swoim zgromadze
niu. -  Por. L. 21.
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czenia siebie. Ty znajdziesz męczeństwo w płomieniach miłości 
i w ofiarach, jakich zażądam od ciebie.

Otrzymałam od spowiednika pozwolenie na pewne umartwie
nie, którego Jezus ode mnie żądał. Duszę moją napełniła nieziem
ska i niedająca się opisać radość. Jezus maleńki tulił się do mojej 
duszy, a obejmując ją, rzekł: Tyś ju ż  cała moja, ju ż  wszystka do 
Mnie należysz. Choćbyś Mi ju ż  nawet nie złożyła tej ofiary, byłbym 
zadowolony, bo wi\205]dzialem, ja k  wielkodusznie na nią się zgo
dziłaś, ja k  wytrwale o nią prosiłaś, gdy ci spowiednik początkowo 
odmówił. Już nie będę miał przeszkody w obsypywaniu cię swoimi 
łaskami, bo ją  usunęłaś, podejmując umartwienie dla ciebie naj
trudniejsze.
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Leonio, wstąpisz ze Mną do nieba. Wstąpisz tam duchowo, by 
móc kiedyś wstąpić istotnie. Przygotuj na to twoje serce. Pozosta
waj w skupieniu duszy, poświęć więcej czasu na modlitwę -  a resz
ty spodziewam się od twojej miłości względem Mnie.

W czasie Mszy św. łzy tęsknoty za Jezusem popłynęły mi 
z oczu. Pan Jezus, litując się nad moją słabością która bez Nie
go żyć nie może, ukazał mi się pełen miłości, spoglądał na mnie 
łagodnie. Między Jezusem a mną była srebrna trumna. Pan Jezus 
powiedział: Już tylko trumna nas dzieli, a raczej ju ż  tylko trumny 
potrzeba, by się połączyć zjednoczeniem niebiańskim. Mój Jezu, 
błagałam, pozwól mi złożyć moją skorupę ziemską w trumnie, by 
móc najściślej połączyć się z Tobą. Wpierw jednak błagam o cier
pienia, bo cóż skruszy tego Goliata?106 Zwycięży go Goliat silniej
szy -  zwycięży go miłość, która trawiąc duszę, strawi i ziemską je j  
powłokę.

106 Goliat: w Biblii wojownik filistyński olbrzymiego wzrostu, pokonany przez 
Dawida. -  Por. 1 Sm 17, 1 i n.
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Ujrzałam przed Komunią św. Serce Boże otwarte, a z rany pły
nęła obficie [206] Krew najświętsza do mojego serca. Uczułam 
w sobie siłę, moc zdolną do podjęcia największych trudności po 
wzmocnieniu mnie tą Krwią najświętszą. Kiedy już byłam przed 
samymi balaskami, Jezus ukazał się w całym blasku swej piękno
ści. Mój Jezu -  powiedziałam -  ja  się zbliżam do Ciebie, bo wiem, 
że pragniesz, bym Cię przyjęła do mojej duszy, i wiem, że mi się 
oddasz w Hostii. Istotnie, zasłonił się Pan Jezus Hostią i mogłam 
Go przyjąć w Komunii św.

Leonio moja, Ja się stanę świętością niemowłątek. Nie one 
uświęcą siebie, ale Ja je  uświęcę, a raczej -  ja k  powiedziałem -  
stanę się ich świętością. Dokonam tego, gdy Mi nie będą stawiały 
oporu. Niemowlę ludzkie nie opiera się matce. Pozwala je j  robić 
ze sobą, co chce. Trzeba, by dusza w dobrowolnym niemowlęctwie 
duchowym wyrzuciła ze serca wszelkie opieranie się działaniu ła
ski. Niech nie stawia żadnego oporu; niech pozwala lasce uczynić 
z niej, co chce, a łaska dokona uświęcenia.

Moja droga dziecino, odwagi i uf ności. Trzeba ci wejść wprzed- 
śmiertelny bój; że jesteś maleńka, rozłożyłem go na raty. Najwięk
szą część boju Ja dokonam, ale trzeba i tobie ścierać utarczki bole
sne. Odejmę ci pociechy duchowe, jakich kosztujesz w obcowaniu 
ze Mną. To będzie cierpienie najboleśniejsze dla ciebie, ufaj jed 
nak [207] i nie przestawaj notować tego, co mówić będę do ciebie. 
Podróżny, któremu spieszno do celu, idzie nawet nocą, choć ciem
ność wokoło. Myśl o tym, że droga ju ż  niedługa, dodaje mu ochoty, 
by iść i nie ustawać. Gdy dotrze do portu, spocznie spokojny. Tak 
się tobą zajmuję, jakbym ju ż  nikogo nie miał na świecie. Spieszno 
Mi dokonać dzieła, które zamierzyłem. Pomóż Mi, dziecino mojego 
upodobania, wyrzekając się wszelkiej czynności własnej, wyrzeka
ją c  się siebie.

Życie wespół ze Mną nie skończy się z chwilą odejścia twego 
z ziemi. Przeciwnie, najwspanialsza jego część odbędzie się w nie
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bie. Wespół ze Mną kochać będziesz Ojca przedwiecznego i wszyst
kie Jego dzieci, które wypełnią królestwo Jego chwały. Największą 
twoją radością będzie widok dusz, którym dopomogłaś do zbawie
nia, a raczej które Jezus zbawił przez ciebie. Dla kapłanów może 
to ju ż  na ziemi być źródłem wielkiej pociechy, że zapełniają nie
bo duszami, nad którymi pracują. Koronę ich chwały ozdobię tylu 
gwiazdami, ile dusz Mi pozyskali. Osobną chwalę dam im nadto 
za pracę nad tymi duszami, które chcieli pozyskać i nie szczędzili 
wysiłków, by je  dla Mnie pozyskać, a które -  nie słuchając ich gło
su -  pomimo wszystko poszły na potępienie. Razem ze Mną będą 
oni [208] sędziami tych dusz.

94

Umrzeć sobie. Moja dziecino, jeszcze niezupełnie umarłaś so
bie. Czemu dzisiaj płakałaś, gdy cierpienie oschłości wewnętrznej 
zajęło całą twoją duszę? Mój Jezu, dlatego że już tylko parę minut 
dzieliło nas od Komunii św., a ja byłam tak zimna, tak oschła -  
więc płakałam z żalu, że nie będę Cię mieć czym przyjąć. A Ja 
-  rzekł Jezus -  dostrzegłem w twym rozżaleniu odrobinę szuka
nia siebie. Trzeba, byś sobie zupełnie umarła. Zamieraj nawet ta
kim uczuciom ja k  pragnienie sprawiania radości Jezusowi, jeżeli 
w nim kryłoby się nieco zadowolenia z siebie. Trzeba sobie zupeł
nie i całkowicie umrzeć, by żyć życiem Jezusa.

Moja oblubienico, Ja nie przestanę żądać ofiar od ciebie. Trze
ba ci w tym czasie, który ci jeszcze pozostaje do życia, deptać po  
grudzie. Nic dziwnego, że natura się wzdryga, że czuje wstręt do 
tego rodzaju umartwienia. Ja się obchodzę z  tobą ja k  z dzieckiem, 
nie żądam naraz wszystkiego, ale kropla po kropli, żeby się doko
nało w tobie uduchowienie natury. Za jedną, wielkodusznie złożo
ną ofiarę, żądam dwu innych. Wiedz, że czyniąc to, wyświadczam 
ci laskę. Jakże bardzo czuje się szczęśliwy kmiotek, gdy pan możny 
albo jakiś wielki dostojnik poprosi go o jakąś drobną przysługę.
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Całe [209] lata pamięta, chętnie o tym rozmawia, a nawet wspo
mnienie tego sprawia mu radość. Tak ty cieszyć się powinnaś, 
ilekroć zażądam od ciebie ofiary. Nie trzeba, byś na ziemi o tym 
rozmawiała. Lepiej się ukryć ze skarbem, który tak możnemu Kró
lowi masz doręczyć, ale Mnie składaj ofiary radośnie. Ludzie na 
świecie prawią107 sobie grzeczności, oświadczają, że czynią coś 
z przyjemnością, a ten, który ich przysługę przyjmuje, czuje się 
zadowolony, że nie doznał odmowy i że nie sprawił zbyt wiele trosk 
dawcy. Czyń i ty tak, moja pociecho.

Chcę, byś w ogrodzie twojej duszy pielęgnowała takie kwiaty, 
które owoc rodzą. Jestem głodnym  tych twoich owoców. Pomyśl, 
teraz Matka Najświętsza oddała Mnie tobie na wychowanie nie
jako. W twojej duszy zależny jestem  od ciebie. Ja Bóg -  od ciebie 
nicości. Tym żyć będę w twojej duszy, co Mi z siebie dasz. Im wię
cej dasz Mi miłości, tym więcej róść będę w tobie aż do pełności 
wieku, w jakim  Ojciec niebieski pragnie Mnie widzieć w tobie. Je
stem bardzo wymagający w twojej duszy. Jeżeli ktoś przychodzi 
na mieszkanie do jakiegoś właściciela i skromną tylko wymierza 
zapłatę, nic dziwnego, gdy skromne tylko ma w zamian utrzyma
nie, ale jeżeli płaci bardzo drogo, aż do rozrzutności, ma prawo 
domagać się nawet wygód.

Leonio, żeby móc działać w duszy, [210] wystarcza Mi je j dobra 
woła. Ale jeżeli jakiejś duszy daję dużo łask i zapowiadam jej, że 
nie kładę zamku -  każę je j  czerpać, ile chce -  mam prawo żądać 
wiele. Nie przestanę się domagać ofiar od ciebie. Coraz to nowych 
i nowych żądać będę. Będę u ciebie maleńkim dziecięciem, które 
dostawszy od matki pełną garść łakoci, prosi o jeszcze. Moja dzie
cino, Ja mam komu oddawać to, co otrzymam od ciebie. Posłu
chaj, są dusze głodne, trzeba je  nakarmić, choćby twoim głodem

107 Prawią -  tu w znaczeniu: świadczą.
108 Jestem głodny -  tu w znaczeniu: pragnę.
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płynącym z umartwienia. Mój Jezu -  powiedziałam -  ja  nie jestem 
głodna, czymże nakarmisz te dusze? Nie jesteś głodna -  rzekł Je
zus -  bo Ja stałem się pokarmem twoim, ale niechbym się usunął 
na moment, znikłaby ta siła, która cię podtrzymuje. To, z  czego 
się wyniszczasz dla Mnie, Ja zabieram, ale miejsca pustego nie 
zostawiam, zapełniam je sobą. Tym więcej będzie Mnie w tobie, im 
mniej będzie ciebie w tobie.

95

Owocem naszego życia wespół ma być pozyskanie dla nieba 
całego zastępu dusz. Ja, Jezus ukrzyżowany, wyniszczam się całko
wicie dla dusz, aż do stania się Chlebem —pokarmem. I ty masz się 
wyniszczyć całkowicie dła Mnie, a przeze Mnie dla dusz, bo ja k  ci 

ju ż  powiedziałem, im więcej Mi dasz z  siebie, tym więcej będę miał 
do rozdzielenia pomiędzy [211] dusze. Mojemu Kościołowi, który 
czerpie ze skarbów mego Serca, potrzeba także ofiar składanych 
przez jego dzieci, nie dlatego, by w Sercu moim było skarbów za 
mało, ale dlatego, że Ja chcę zaznaczyć moją żywotność w Koście
le, w członkach mego Ciała Mistycznego. To, co one dają z siebie, 
dają w moje imię, dają przeze Mnie i w zjednoczeniu ze Mną. Ja to 
uważam za swoją własność. Moje z waszego czerpię i wam daję -  
daję Matce-Kościołowi, by mogła obdzielić swoje dzieci. Leonio, 
dopomóż Mi do wyżywienia dzieci Kościoła. Zapalaj ciągle pło
mień miłości w twoim sercu. Dorzucaj stale nowe paliwo ofiary, 
bym w tym ogniu mógł przygotować pożywną strawę dla dusz. Do 
tego celu mają służyć moje poufne rozmowy z tobą. Słowa moje 
mają być pokarmem.

Prosiłaś Mnie o ogień, który by palił twoje serce. Słyszałem te 
modlitwy i ju ż  je  wysłuchałem. Pamiętasz tę chwilę, kiedy z mego 
Serca wylewałem Krew do twego? Nie zanotowałaś wówczas tego. 
Otóż w Krwi mojej je st ukryty ogień miłości, który ma objąć całe 
twoje jestestwo.
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[9 V 1936 r.] W sobotę, 9 V, w czasie majowego nabożeństwa, 
Pan Jezus dał mi przeżyć chwilę niebiańską, której każde wspo
mnienie napełnia duszę wciąż odradzającą się błogością i spoko
jem. Od lewej strony ołtarza zstąpiła z obłoków Matka Najświęt
sza, położyła na skroniach mojego spowiednika109 wieniec z zie
leni, a w prawą rękę [włożyła] coś w rodzaju palmy. Potem ujęła 
w swoje [212] przecudnie piękne, jaśniejące dziwną białością dło
nie jego głowę, przytuliła do siebie i powiedziała: Synu -J a m  na 
zawsze Matką twoją. Potem wzięła lewą rękę ojca w swoją prawą 
dłoń, a wyciągając nieco swoją prawą rękę, wsparła ją  na obłokach 
i powiedziała: Popatrz, ja k  blisko przeze Mnie do nieba. U skraju 
niebios widniał żywopłot świeży, zielony, ścięty równiutko, nie 
było go tylko w miejscu, gdzie stała Matka Najświętsza. Na żywo
płocie stało wśród jasności Dzieciątko Jezus. Maryja, zwracając 
się do spowiednika, powiedziała: I Dzieciątko Jezus trzeba wziąć 
do nieba. Nie brała Go jednak sama, ale czekała, aż Go ojciec 
weźmie.

Zapytałam się Pana Jezusa, czy mam to zapisać -  odpowie
dział: Chciałbym, zapytasz się jednak spowiednika i uczynisz, ja k  
ci każe, bo Ja zawsze moją wolę uzależniam od jego — tam, gdzie 
idzie o kierownictwo twojej duszy.

Następnego dnia, kiedy znowu [Jezus] zaczął przemawiać do 
duszy, zapytałam Go, dlaczego ukazał mi mojego ojca duchow
nego obdarzonego taką miłością Matki Najświętszej. Bo Mi jest 
miły -  odpowiedział Jezus -  chciałem także umocnić serce jego  
pociechą na cierpienia, jakie go czekają. A dlaczego, mój Jezu — 
zapytałam jeszcze -  uka[213]załeś to mnie, a nie ojcu bezpośred
nio. Jeszcze nie czas — odpowiedział Pan Jezus.

109 Chodzi o ks. Kazimierza Schmelzera. -  Zob. s. 475.
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Święci słyszą każdy akt prośby zasyłanej przez nicli do Boga, 
choćby równocześnie płynęła z milionów serc -  a to dlatego, że 
żyją w Bogu, a Bóg jest wszędzie obecny, oni zaś są w Nim.

97

Pan Jezus żądał ode mnie pewnego umartwienia. W głębi du
szy zgodziłam się na nie, ale postanowiłam nie mówić o tym spo
wiednikowi, nie prosić o pozwolenie z obawy, by pozwolenia nie 
dostać, bo czułam się za słaba duchowo, by móc podejmować tego 
rodzaju umartwienia. Skoro jednak zrobiłam takie postanowie
nie, Pan Jezus przeszył mnie swoim spojrzeniem do głębi duszy 
i rzekł: Ja dla ciebie nie zawahałem się podjąć żadnej ofiary, tyle 
dla ciebie cierpiałem, a ty postanawiasz, że prosić o pozwolenie 
nie będziesz? Próbujesz się znowu ze Mną targować? Zasłaniasz 
się słabością. Dopóki będę cię przekonywać, że Ja jestem  silą two
ją . Przeprosiłam natychmiast Pana Jezusa, odwołałam postano
wienie, a Pan Jezus już naprzód napełnił radością moją duszę.

I cóż, moja mała ofiaro -  czy pragniesz, bym cię zdjął z krzyża 
cierpień wewnętrznych, do którego cię przybiłem? Mój Jezu, ja 
niczego nie pragnę, jak tylko spełnienia się nade mną najświęt
szej woli Twojej. Ty wiesz, że kocham cierpienie, [214] lecz ponad 
wszystko kocham Ciebie, Twoją wolę. I Ja kocham twoją wolę, 
bo ona przez zjednoczenie ze Mną staje się jedną z moją wolą. Le
onio, kiedy dusza dojdzie do zjednoczenia z Bogiem, Bóg staje się 
je j  życiem. Nie ma dla duszy większego szczęścia nad zjednoczenie 
z Jezusem, toteż osiągnięcie tego stopnia doskonałości, w którym 
Bóg obdarza duszę najczulszą przyjaźnią, powinno być najgoręt
szym pragnieniem duszy, przedmiotem ustawicznych zabiegów 
i trosk każdej chwili życia. Pomyśl, jak ludzie na świecie żyjący 
zabiegają o przyjaźń osób, na których im zależy. Warto cierpieć, 
warto kochać, by posiąść przyjaźń zjednoczenia z Jezusem. Słowo 
„zjednoczenie ” zawiera w sobie myśl, że trzeba się stać „jedno ”
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z Jezusem, przede wszystkim przez zaprzepaszczenie110 swojej woli 
w Jego woli, przez oddanie Mu całej swojej istoty tak, by nie zna
lazł w niej żadnego oporu -  w niczym. Trzeba, by dusza na każde 
„chcę” Jezusowe odpowiadała swoim „chcę", i to natychmiast. 
Przysłuchiwałaś się nieraz, jak  echo odpowiadało twym. pieśniom, 
nawoływaniom. Echo niezdolne jest wydać głosu samo z siebie, 
powtarza to, co mu przyniosą fale powietrza. Dziecino, bądź takim 
[215] moim echem. Odtwarzaj w swoim życiu życie Jezusa. Niech 
z twego serca do mego płyną tylko fale miłości ofiarnej, a wówczas 
z mojego Serca popłyną ku tobie tylko fale miłości jednoczącej. Ty 
będziesz moim echem, Ja będę twoim — tam u Ojca mego. Każdy 
twój szept, każde drgnienie twego serca odtworzę wiernie wobec 
nieba całego. Uważaj, by nie było w twym życiu nic takiego, co by 
Ojca zasmucić miało. Niech echo twego życia stanie się dla Ojca 
muzyką; niech Mu będzie pieśnią dźwięczącą na melodię Jezuso
wą. Gdy będziesz w niebie, nie będzie ju ż  echa, bo stać będziesz 
nie wobec gór wysokich, lecz w nich żyć będziesz jako cząstka nie
skończoności.

Daj się pochłonąć Jezusowi, daj się pochłonąć płomieniom mi
łości. Miłość przemieni cię całkowicie. Ty ju ż  nie możesz żyć dla 
siebie. Nie wolno ci zostawić najmniejszej nawet cząstki dla siebie 
-  tyś Jezusowa.
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[20 V 1936 r.] Moja dziecino, jutro je st uroczystość mego Wnie
bowstąpienia. Czy jesteś gotowa? Niedługo będziemy obchodzić 
twoje wejście do nieba, twój wzlot do ojczyzny. Ale posłuchaj i na
pisz. Jezus pragnie teraz zstąpienia z nieba, a wstąpienia do dusz, 
by w nich niebo założyć. Tak, moja droga -  moim niebem je s t każ
da dusza w stanie łaski poświęcającej. Ile razy dusza przyjmuje

110 Zaprzepaszczenie -  tu w znaczeniu: całkowite powierzenie, utożsamienie.
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Mnie w Komunii św., tyle razy odnawiam w niej triumf mego wnie
bowstąpienia. Anio[2\6]lowie spoglądają w zdumieniu, na jakie  
gody wybiera się ich Król, a On wstępuje do dusz prostych, czy
stych, do dusz maleńkich i tak je  tuli do siebie, tak się nimi cieszy, 
jak  gdyby one stanowiły cale Jego niebo. Szczęśliwa dusza, która 
za życia wchodzi w niebo Bożego Serca — Ono zawsze otwarte, ża
den klucznik bram nie strzeże, je s t tylko ogrodzenie, cierniowe co 
prawda, ale dla duszy umartwionej ciernie są radością.

Myśl moja odbiegła w niebo, za Jezusem, ale się zatrzymała 
przed zasłoną tajemnicy: w jaki sposób miliardy stworzeń ukryją 
się w Bogu tak, by wszystkie czuły się blisko Niego. Pan Jezus 
przyszedł mi z pomocą. Popatrz na słońce -  mówił. Komu bra
kuje jego promieni? Temu, kto sam się przed nim kryje. Im ktoś 
jest bliżej równika, tym silniejszemu działaniu słońca podlega. Tak 
jest i w życiu wewnętrznym, które na ziemi je s t niebem duszy. Nie 
zawsze od ludzi zależy żyć w krajach gorących -  warunki życia za
pędzają ich i w lodowate kraje podbiegunowe. W życiu wewnętrz
nym dusza może zawsze zbliżać się do Słońca Miłości i żyć w Nim. 
A teraz pomyśl. Gdyby to słońce, które płonie na firmamencie, siłą 
swoją pociągnęło do siebie wszystkie stworzenia żyjące na ziemi 
i gdyby [217] je  pogrążyło w swych żarach -  ja k  sądzisz -  czy 
byłoby takie stworzenie, które nie czułoby tego ognia, które nie 
czułoby się w nim pogrążone? Oto słabiutki obraz życia w Bogu. 
Bóg wszystkich niepojętą siłą miłości wchłania w siebie, wszyscy 
są w Nim ukryci z Chrystusem, wszyscy czują się w Bogu.

Dusza dążąca do zjednoczenia z Bogiem powinna najusilniej 
zwalczać wszelki nawet cień zmysłowości. Ja się pochylam nad  
duszą najbardziej nawet zbrukaną, by ją  oczyścić, uświęcić i nie 
zrażam się długim nawet czekaniem, byle tylko duszę pociągnąć 
w moc miłości. Skoro jednak jakąś duszę doprowadzę do poujałej 
przyjaźni z  sobą, natenczas nie znoszę u niej nic, co tchnie własną 
wygodą w rzeczy najdrobniejszej nawet. Nie będzie zgody między
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Oblubieńcem i oblubienicą, jeżeli zapragnie czegoś dla siebie. 
Godności oblubienicy je j nie pozbawię, ale będę rzucać iskry pło
mienne, będę palić wszystko, co Mi się nie podoba — stąd je j cier
pienie. Czyż nie lepiej nie obarczać się paliwem? Jeżeli na świecie 
pragnie ktoś pozyskać sobie jakąś osobę, na której [mu]'" zależy, 
zdaje się nie widzieć je j braków, ale skoro ją  pozyska, staje się wy
magający, ma prawo do tego. Zresztą, czyni to dla dobra obojga. 
Tak i Ja postępuję. Zawsze uwzględniam słabość ludzką, ale im 
ściślej chcę duszę zjednoczyć z sobą, tym bardziej staję się wyma
gający, ale czynię to z miłością, dla dobra wspólnego. [218] Moje 
oblubienice, ogołacajcie się z siebie samych, umierajcie sobie, by 
żyć Jezusowi.
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Światło, którego Ja ci udzielam, i to, które odbierasz od kie
rownika twej duszy, to są dwa promienie, które rozświecają drogę 
twego życia wewnętrznego. Obydwa z jednego Źródła pochodzą. 
Dusza twojego spowiednika je st jakby soczewką, w której Ja sku
piam moje Boskie światło. Ale to jest soczewka o podwójnym wklę
śnięciu. W jednym skupiam światło, które ma dotrzeć do twej duszy 
[od spowiednika], a przez drugie ma przejść światło, którego tobie 
użyczam, by [spowiednik] je  przejrzał swą władzą kapłańską, by 
do odebrania go odpowiednio nastawił twoją duszę. Światło od
bierane przez duszę może mieć charakter widzenia prawdy Bożej 
dopiero po przejściu przez taką soczewkę, przez mojego kapłana.

Mój kapłan -  czy ty wiesz, co to znaczy? To znaczy wybrany od 
wieków spośród ludzkości, to znaczy oddzielony od świata, wyho
dowany w moim Sercu, wypieszczony na moich rękach -  mój słu
ga, mój brat. Mój kapłan to najmilsza cząstka mego dziedzictwa, 
to moja przednia straż razem ze Mną idąca na podbój dusz, a pod

111 Zaimek [mu] wstawiono w miejsce użytego przez s. Leonię słowa ,je j” .



198 Dziennik duchowy

bicie jednej znaczy więcej niż zdobycie światów. [219] Najmilszym 
wezwaniem dla sług moich ołtarzy będzie w wieczności nazwa: Tu 
es sacerdos in aeternum"2. Nic z tą godnością w porównanie iść 
nie może. Módl się dużo za kapłanów i za tych, którzy w tym roku 
mają przyjąć święcenia. Ofiaruj za nich post. Przygotuję dla nich 
wielkie rzeczy.

Serce moje przepełnione je st skarbami mądrości i miłości. Kie
dy ptaszyna zgłodzona usiądzie na stosie kłosów zbóż, nie odlatuje 
po uszczknięciu jednego ziarna, chyba spłoszona, inaczej - pragnie 
zaspokoić głód. Szatan usiłuje wszystkimi namowami i mamidłami 
spłoszyć duszę, gdy ona czerpie z mojego Serca. Nic ci szatan nie 
zrobi, bo to strach na wróble, któremu one nawet na głowie i na 
biczu usiądą. Jezus nie tylko czerpać pozwala, ale sam hojnie roz
sypuje skarby mądrości i miłości -  przybywajcie, a czerpajcie"3.

Co by robili ludzie, gdyby tak ogłoszono jeden dzień w ciągu 
roku, w którym pozwolono by czerpać ze skarbca tyle, He kto mo
że? Zapewne odłożono by zabawy, tańce, rozrywki, byłe tylko móc 
kilka razy wrócić po owo rozdzielane dobro, które ma być kapita
łem służącym do utrzymania siebie i rodziny przez cały następny 
rok. Leonio, życie na ziemi -  to jeden dzień; wieczność -  to niekoń
czący się rok, [220] warto porzucić wszystko, co niekonieczne, by 
nagromadzić kapitał na życie wieczne.
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Oblubienico moja, czy ty się starasz o to, by stać się [do] Mnie 
podobną? Popatrz na moje oblicze. Na moment Pan Jezus ukazał 
mi swe oblicze. Popatrz, ja k  na nim rozlany je st majestat cierpie
nia z majestatem dobroci, słodyczy, łagodności. Ucz się ode Mnie 
tej słodyczy. Wpatruj się we Mnie, uwielbiaj moje oblicze. Jesteś

ll2„Jesteś kapłanem na wieki”.
113 „...przybywajcie, a czerpajcie...” -  zwrot z pieśni ku czci Najświętszego Serca

Pana Jezusa: „Każda żyjąca dusza...” .
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moim niemowlęciem, ale cię nie minie nic, czego żądam od dusz 
bohaterskich. W ukrytych przed wzrokiem niepowołanych ofiarach 
musisz okazać moc duszy. Tę moc czerpiesz ze Mnie. Ja wyniszczy
łem się dla ciebie, by ci dać siłę, byś była bohaterką w małeńkości. 
Tylko w takim znaczeniu nakreśliłem drogę niemowlęctwa ducho
wego. Jest to ukrycie prawdziwej wielkości.

Dziecino, gdy kwiat więdnie, wystarczy wstawić go do wody, by 
znowu energie życia rozeszły się do wszystkich komórek i tkanek, 
kwiat znowu nabiera siły i świeżości. Zapisz to dla tych dusz, które 
się oddają zbyt czynnemu życiu, rozpraszającemu. Niech się stara
ją zapuścić korzenie życia wewnętrznego w glebę pokory, bo tam 
zawsze Jezus przebywa, gdzie żyje duch pokory. A w Sercu Jezusa 
biją ożywcze zdroje, dające moc i życie duszy.

[221 ] Nie lękaj się niczego, gdy Jezus je st z tobą. Gdy ci się 
jakaś ofiara wydaje za wielka, myśl, że ją  składać masz tylko przez 
chwilę. Gdy ta chwila minie, przenieś ją  na chwilę następną. Może 
to już ostatni krok na szczyt Kalwarii. Jeżeli się przejdzie drogę 
krzyżową, nie trzeba się lękać wejść na krzyż. Biada zgromadzeniu, 
gdyby Mi zaprzestało składać ofiary. Twoje umartwienia wywołują 
u wielu dusz bunt przeciwko tobie. Zechcą cię za nie potępić, ale 
będzie to glos małoduszności -  mało też dokona.

Trzeba iść za prądem natchnień Ducha Świętego. Trzeba Mu 
pozwolić unieść się -  temu Wietrzykowi, który cicho, lecz potęż
nie wiedzie dusze w krainy Boże. Duch tchnie, kędy chce114. Jeżeli 
dusza nie stawia oporu, będzie zawsze na tym punkcie, gdzie ją  
w danej chwili zawiodło tchnienie Ducha Świętego. Jeżeli żeglarz 
zboczy z prostej drogi, musi później dołożyć sił i czasu, by wrócić 
na właściwy tor Jest to praca bezużyteczna. Niech się dusze wy
strzegają takich dowolnych zboczeń -  opóźniają bowiem dotarcie 
do celu. W życiu wewnętrznym nie jest to rzeczą obojętną, czy się
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wcześniej czy później osiągnie dobro nieskończone, jeżeli się j e  ju ż  
pozna i ma się świadomość swej współpracy z łaską. [222] Pan 
Bóg je s t cierpliwy i długo czekający -  lata całe czeka na nawróce
nie jednej duszy, niczym się nie zraża. Ale jeżeli chodzi o świętość 
duszy -  tam nie znosi Jezus marudzenia“5. Uwzględnia słabość, 
ale zestawia ją  z udzielaną przez siebie mocą i chce, by dusza szła 
bez ociągania się. To nie je s t rzeczą łatwą -  Jezus o tym wie, ale 
On sam wieńczyć będzie bohaterstwo.

Zegar twego życia idzie przyspieszonym tempem. Nie trzeba go 
jednak zwalniać, bo w przeszłości niemało było opóźnień"6. Pra
gnę, byśmy zdążyli na czas przeznaczony. Nie odpoczywaj -  walcz 
do ostatka.
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[21 V 1936 r.] W uroczystość Wniebowstąpienia Pan Jezus 
uczynił mnie uczestniczką tej chwili. Byłam razem z apostołami 
na górze, z której Pan Jezus wzniósł się do nieba. Zbawiciel spo
glądał z miłością na apostołów, błogosławił im, długo spoglądał na 
nich, wznosząc się do góry.

A ja -  nie wiem jakim sposobem -  wznosiłam się z Nim razem, 
aż razem z Jezusem znalazłam się w niebie. Pan Jezus był pełen 
chwały, blasku, majestatu -  a jednak w postawie klęczącej zło
żył hołd Ojcu niebieskiemu. A potem rzekł: Ojcze, uwiełbij Mnie 
chwałą, jaką  miałem u Ciebie pierwej, niż się świat stał"1. Ojciec 
przedwieczny z miłością niewypowiedzianą powiedział: Synem 
moim jesteś -  Jam Cię [223] dziś zrodził przed jutrzenką. Jam Cię 
z łona wyprowadził -  siądź po prawicy mojejm . Pan Jezus powstał

115 Po wyrazie „marudzenia” opuszczone zostało słowo „duszy” dwukrotnie wy
stępujące w tym zdaniu w tekście oryginalnym.

116 To samo pisze s. Leonia w liście do s. E. Dulskiej z 24 V 1936 r. (L. 88).
117 Por. J 17, 5.
118 Por. Ps 2, 7; 110, 1.
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z klęczek, prawą ręką wskazał na ziemię i rzekł: Ojcze, Ja teraz 
tak jak do Ciebie należę, jako Twój Syn, tak należę do ludzkości, 
jako je j  brat. 1 w tej chwili z Serca Pana Jezusa wytiysnął cały 
pęk promieni, które zdawały mi się być naczyniami krwionośnymi 
promiennymi, sięgającymi aż do ziemi, do serc apostołów, a przez 
nich do wszystkich żywych członków Kościoła. Ojciec niebieski 
rzekł jeszcze: Tobie oddana je st wszystka władza na niebie i zie
m i"9; Tobie oddany [jest] rząd dusz i sąd nad nimi'2". Tak byłam 
przejęta chwałą Jezusa, że zapomniałam nawet prosić Go o to, by 
mi pozwolił już tam zostać.
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Raz, w czasie majowego nabożeństwa, uczułam żywo obec
ność Matki Najświętszej w ołtarzu -  ponad tabernakulum, ale nie 
mogłam Jej dojrzeć. Zdawała mi się być więcej duchem, otoczo
nym jakąś tajemniczą zasłoną. Matka Najświętsza stała na kilku- 
schodowym wzniesieniu z białego, lśniącego marmuru. 1 uż przy 
Niej, po prawej stronie, klęczał ks. Radca121, po lewej, również tuż 
przy Matce Najświętszej -  mój spowiednik122, a na dole obydwaj 
księża. Na schodkach klęczały dzieci zapatrzone w Matkę Bożą 
i młodzież. [224] Maryja powiedziała z czułością: Chcę tu pozo
stać. Mam upodobanie w pracach tych kapłanów. Potem podała 
mojemu spowiednikowi Dzieciątko Jezus, by Je zaniósł dzieciom 
i młodzieży, a sama wzniosła ręce tak, jak ks. biskup podnosi je 
nad przystępującymi do bierzmowania, i znowu powtórzyła: Chcę 
tu pozostać. Byłam tym zakłopotana, toteż myślałam zmartwiona,

119 Por. Mt 28, 18.
12" Por. J 5, 22 i n.
121 Nie zidentyfikowano tego kapłana. Informator Kościoła Katolickiego w Pol

sce za lata 1936-37 podaje trzech księży proboszczów konsultorów przy Kurii Ar
chidiecezji Gnieźnieńsko-Poznańskiej: ks. radca Bolesław Kaźmierski, ks. radca 
Stanisław Michalski, ks. radca Teodor Taczak.

122 Ks. Kazimierz Schmelzer.
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co ja  z tym zrobię. Sądziłam, że może Matka Najświętsza chce, 
bym taki obraz namalowała, a ja malować nie umiem. Na moje 
zakłopotanie Matka Najświętsza powiedziała: Ty nic nie zrobisz 
- powiesz o tym spowiednikowi, zapiszesz, jeżeli ci każe, i nie bę
dziesz myśleć o tym, ale Ja chcę tu pozostać.

Moja dziecino, działanie Ducha Świętego w duszach jest bar
dzo delikatne. Dusze, które chcą, by Duch Święty w nich działał, 
powinny odnosić się do Ducha Świętego z największą delikatno
ścią, z głęboką pokorą i miłością. Najlepiej uczyni dusza, jeżeli 
z dziecięcym zaufaniem powierzy się Matce Najświętszej. Ona je s t 
Oblubienicą Ducha Świętego. Ona może wszystko dla duszy wy
prosić. Duch Święty nie może niczego duszy odmówić, jeżeli za 
nią wstawia się Maryja. Na Jej prośby kruszy wszelkie przeszkody 
w życiu wewnętrznym, jeżeli zajdzie [225] tego potrzeba. Oddaj 
się więc Matce Niepokalanej, by cię powierzyć mogła Duchowi 
Świętemu.
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Czy przyglądałaś się kiedy kółeczkom w zegarku? Tyle ich tam 
jest, a każde ma swoje przeznaczenie. Tak i w życiu wewnętrznym. 
Naczelne władze duszy -  to główne sprężyny, a wszystkie przejawy 
ich życia, to jakby obroty kółeczek. Zegarek wówczas tylko oddaje 
usługę, gdy idzie zgodnie ze słońcem. Tak i dusza, która nie chce 
żyć w zgodzie z  Bogiem, je s t nieużyteczną maszynerią. Ach, gdy
by uznała swój błąd, gdyby przyszła do Mnie po ratunek, byłaby 
uratowana. Gorzej się dzieje, gdy sam dopraszam się, jako naj
większej łaski, by Mi działać pozwoliła, a ona odtrąca moją rękę, 
gardzi Mną, a czyni to nie dlatego, że żądam wynagrodzenia, ale 
przez upór, bo nie chce nic mieć do czynienia z Jezusem.

O, moja najmilsza dziecino, Ja potrafię naprawić nawet to, co 
inni uważająjuż za czerep bezużyteczny. Jednego tylko chcę -  uzna
nia błędu i swobody działania. Czyż praca może być wykończona,
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gdy ktoś jedną ręką naprawia, a drugą psuje? Trzeba zgodności, 
a przynajmniej je j pragnienia. Mnie są potrzebne dusze ludzkie, 
bo pragnę nimi zapełnić niebo. Ja mam nadmiar szczęścia, pra
gnę się nim podzielić, by uszczęśliwiać, nasycać, wzbogacać. Ach, 
komu Ja dam to, co wypływa z mego Serca -  to dobro bez [226] 
końca? Ono [jest] zrodzone w mym Sercu dla ludzi, moich braci, 
moich dzieci. Dla wszystkich starczy, byle zechcieli przyjmować. 
Matka czuje ból w swoim sercu, gdy chce dziecko obdarzyć, a ono 
lekkomyślnie odtrąca je j rękę, drwi z matki i odbiega od niej. To 
samo Ja przeżywam, w stopniu daleko większym, bo moje dary są 
bezcenne.

Moje dzieci, przyjdźcie. Ja na was czekam, zapraszam. Co wię
cej, Ja do was przychodzę, ale tak obarczony darami miłości, że 
dusza, która te dary przyjmuje, ulgę Mi przynosi. Nikt ode Mnie 
nie odejdzie z  próżnymi rękami, nikt nie dozna zawodu. Nikt dotąd 
nie żałował, że prawdziwie ukochał Jezusa.

Dusze, które odstępują ode Mnie, nie były Mi całkowicie od
dane -  to dusze judaszowskie, które w jednej ręce chciały trzymać 
mieszek własnego zadowolenia, a drugą chciały się trzymać kraju 
mojej szaty, ale również dlatego tylko, by ją  móc wziąć dla siebie, 
gdy się do tego nadarzy sposobność. Biada takim judaszom, jak  
ich ojcu Iskariocie. Mój Jezu, ale gdyby Cię przeprosili -  pewna 
jestem -  że przebaczyłbyś im. Wszak i Judasza nazwałeś przyja
cielem, chcąc go pociągnąć ku sobie. Tak, moja Leonio, ale oni 
nie chcą korzystać z mojej dobroci. Tego rodzaju dusze powinnaś 
szczególnie popierać swoimi modłami, po winnaś wyniszczać się za 
nich, by [227] im zjednywać miłosierdzie.
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Zabiorę cię do nieba wówczas, gdy przez umartwienie dojdziesz 
do tego, czego ju ż  dawno żądałem od ciebie, tj. uduchowienia twe
go ciała. W niebie ciało będzie mieć udział w chwale i szczęściu
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duszy, ale by było zdolne zażywać takich rozkoszy, musi przejść 
przez próbę ogniową. Ja sam przeprowadzam przez nią. Taki cel 
mają choroby, którymi doświadczam ukochanych moich; do tego 
celu ma służyć praca łub umartwienie. Gdybyś była nie podjęła 
dla Mnie dobrowolnie umartwień fizycznych, byłbym cię doświad
czał cierpieniem z chorób płynącym. Uprzedziłaś Mnie.

Nie trzeba gasić w sercu radości, jeżeli Ja ją daję. Źle postąpi
łaby dusza, która pod pozorem własnej niegodności nie chciałaby 
przyjąć radości Bożej. Byłaby wówczas podobna do osoby zapro
szonej na ucztę, posadzonej na miejscu zaszczytnym, ale odsuwa
jącej napój nawet wówczas, gdy gospodarz sam usługuje, nalega 
i prosi, by piła. Radość Boża -  to rzeżwiący duszę napój. Gdy go 
Bóg podaje, trzeba go przyjąć z pokorą i wdzięcznością, ale rów
nocześnie trzeba być gotowym złożyć z niego [w] każdej chwili 
ofiarę, jeżeli Bóg tego zażąda. Nad wszystkie rozkosze i słodycze 
wewnętrzne powinna dusza przenosić wolę Bożą.

Leonio, żądam od ciebie całkowitego ukrycia się w Bogu. 
Niemowlę jest bezpieczniejsze, gdy się ukrywa. Ukrycie [228] 
się w Bogu wiedzie do zjednoczenia z Nim. Ukryj w Bogu twoje 
umartwienia, pragnienia, nadzieje. Ukryj w Nim całą twoją duszę. 
Ukryj się w Bogu tak, ja k  Bóg się ukrył w tobie. Bóg ukrył w tobie 
cały swój majestat, ty w Nim ukryj całą twoją nicość. Bóg ukrył 
w tobie całą swoją świętość, ty w Nim ukryj całą twoją grzeszność, 
ubóstwo i nędzę. Stworzenia tylko w Bogu powinny cię znaleźć, 
ale i ty sama tylko w Bogu szukać się powinnaś. Ptak bez powie
trza, ryba bez wody -  żyć nie może. Twoja dusza potrzebuje także 
takiego środowiska -  a je st nim tył ko Bóg. Bóg będzie cię głębiej 
zanurzał w sobie, w miarę ja k  ty będziesz się starała ukryć w Nim. 
W domu Ojca mego jest mieszkania wiele'23. Tym domem dla duszy 

je st Bóg sam. Dusza może przez wierność łasce wchodzić coraz

123 Por. i 14, 2.
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głębiej w istotę Bóstwa. Im głębiej zajdzie, tym pełniejsze będzie 
jej szczęście, tym większy udział będzie mieć w życiu Boskim, tym 
więcej chwały przysporzy Bogu. Kto jest maleńki, głębiej skryć się 
może. Umniejszaj się coraz więcej -  nic na tym nie stracisz.

Posłuchaj, dwa są rodzaje bezkrwawego męczeństwa: Jedno -  
to gdy dusza z poddaniem się woli Bożej i z miłością przyjmuje 
z ręki Bożej wszystko, co ten Ojciec najlepszy zsyła, [229] zarówno 
wielkie cierpienia, jak i drobne doświadczenia; jest w tym wielka 
doskonałość -  dusze idące tą drogą otrzymają palmę męczeństwa. 
Drugi rodzaj męczeństwa bezkrwawego — to dobrowolne zaofia
rowanie się Bogu na cierpienia i doświadczenia Boże, połączone 
z dobrowolnym umartwieniem. Duszy, która kroczy tą drogą, po
trzeba dużo męstwa i wytrwałości. Trzeba, by w chwilach krytycz
nych przypominała sobie owych męczenników zanurzonych w lo
dzie. Wieniec nagrody tuż nad ich głową —ju ż  tylko chwila próby.

Leonio, złożyłaś ślub czynienia tego, co doskonalsze'24. Slub 
ten zapisany je st w moim Sercu. Wszystko, co czynisz w imię tego 
ślubu, ma w moich oczach wartość męczeństwa. Jeszcze chwilę..., 
a w następnej ju ż  będziesz w moim Sercu na wieki.
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Raz ujrzałam dwóch bardzo pięknych aniołów, obydwaj trzy
mali płonące pochodnie. Błagałam ich, by przyszli rozpalić mnie 
ogniem miłości Bożej, lecz oni wskazali mi na Serce Pana Jezusa 
i Matki Najświętszej i znikli.

Innym razem, kiedy cała czułam się zatopiona w Trójcy Prze
najświętszej, czułam, jak Ojciec niebieski dotknął mojego serca 
i w tej chwili z mojego serca wytrysnął płomień krwawy. Trwało to 
tylko moment, lecz później czułam ból w okolicy serca. Nie mia
łam wyjaśnienia, co to miało znaczyć — czułam się szczęśliwa.

124 Być może ten właśnie ślub złożyła s. Leonia 2 I 1936 r. (por. L. 45), choć nie 
jest to pewne -  brakuje dokładniejszych informacji.
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[230] Spowiednik zakazał mi pewnych umartwień, poddałam 
się z całym posłuszeństwem i spokojem duszy. Pan Jezus objął 
moją duszę i powiedział: Oddam ci nagrodę za pragnienie umar
twienia równą samemu umartwieniu. A nadto osobno wynagrodzę 
cię za posłuszeństwo. Innym razem znów się odezwał: Spowiednik 
zakazał ci umartwień z mojego natchnienia. Trzeba, moje dziecię, 
dać Mi miejsce działania, a ty je  całe wypełniłaś umartwieniem. 
Dotąd dawałaś Mi ty. Czas, bym zaczął Ja dawać.

[31 V 1936 r.] W uroczystość Zielonych Świątek, po Komunii 
św. Pan Jezus odezwał się: Moje dziecię, już ci w niebie zgotowa
łem miejsce. Już niedługo będziesz ze Mną. Było w tym powie
dzeniu coś takiego, co napełniło duszę tęsknotą po brzegi, szczę
ściem i łzami. Przez godzinę nie mogłam powstrzymać obfitych 
łez, z trudem tłumiąc łkanie. Wkrótce znowu oschłość zapanowała 
w duszy, przez co wygnanie jeszcze dotkliwiej dało się odczuć.

W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu Trójca Przenaj
świętsza dała mi znowu odczuć swoją obecność w mojej duszy, 
a raczej mnie pogrążyła w sobie. Równocześnie zaś w Trójcy 
Przenajświętszej dawał się słyszeć głos: Włączenie człowieka 
w życie Trójcy Przenajświętszej przez przyjęcie [231] go do nieba 
jest aktem nieskończenie wielkim i chwalebnym. Jest to coś więcej 
niż przyjęcie za dziecię przybrane, ja k  to ma miejsce w rodzinach 
na ziemi. Jest to jakby zaszczepienie latorośli na szczepie i odtąd 
stanowią jedno życie. Leonio, tak Bóg-Trójca Przenajświętsza 
wszczepia w swe jestestwo człowieka w akcie przyjęcia go do nie
ba. Wprawdzie ju ż  na ziemi, przez łaskę poświęcającą, dusza je s t  
wszczepiona w Mistyczne Ciało Pana Jezusa, żyje Jego życiem, ale 
w niebie dzieje się to w tak niepojęty sposób, że dusza ju ż  nie może 
żyć samodzielnym życiem, żyje Bogiem, stanowiąc z Nim jedno. 
Rozumiesz teraz, dlaczego Bóg tak oczyszcza duszę przed śmier
cią, dlaczego druzgocze wszelkie upodobania, wszelkie pociągi 
natury, pomimo nieraz jęku duszy i je j  łamania się. Bóg dokonuje
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obecnie w tobie takiego oczyszczenia, bo cię chce wkrótce wszcze
pić w siebie, chce cię ubóstwić.

Jesteś moim pasożytem -  powiedział mi raz Pan Jezus -  żyjesz 
moim życiem, moją Krwią, Boskimi i ożywczymi je j sokami. Ciesz 
się tym, bo Ojciec niebieski lubi takich pasożytów, nie tylko ich nie 
wyrywa, ale im stwarza warunki wzrostu, a Ja -  moja dziecino -  
Ja sam się kryję, a moich pasożytów przyozdabiam, wysuwam ich 
nieraz na widok publiczny, by zwabiły innych, [232] by przyrosły, 
przylgnęły do Mnie, by żyły moim życiem. Ja znajduję w tym swoją 
chwałę.
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Raz, kiedy w czasie Mszy św. modliłam się za kapłanów, Pan 
Jezus pokazał mi przedziwny widok. Bardzo wielka ilość kapłanów 
podtrzymywała dużą monstrancję. W pewnej chwili monstrancja 
sama zaczęła się podnosić w górę, unosząc ze sobą ręce kapłanów. 
I tak unosiła się trzykrotnie w górę i w bok w kształcie krzyża. Do
tąd zajęta byłam tym wianuszkiem kapłanów. Teraz, zaciekawio
na, jaką siłą podnosi się ta duża monstrancja, popatrzyłam w górę, 
a to Pan Jezus, w naturalnej, dużej wielkości, spoglądał przez ma
lutkie okienko, gdzie umieszczają Hostię św. Rękę miał wznie
sioną jak do błogosławieństwa, a za każdym wzniesieniem ręki 
podnosiła się cała monstrancja. Zapragnęłam koniecznie dotknąć 
tej monstrancji, w której stał Jezus żywy, prawdziwy. 1 oto naraz 
wszyscy kapłani odwrócili jedną rękę, jedną tylko podtrzymując 
monstrancję, a tę drugą podali mnie, ale nie byłam to już ja  sama, 
ale ludzkość cała. Dane mi było zrozumieć, że przez pośrednictwo 
kapłanów my wszyscy dotykamy najświętszych tajemnic.

Powierzałam się Panu Jezusowi, prosząc Go, by mnie ukrył 
w swoim Bożym Sercu. A Jezus odchylił swe Serce pełne najświęt
szej Krwi. Powierzchnia Jej była spokojna, [233] ale wewnątrz 
działo się coś takiego, jak w rozpalonym ognisku -  zdawało się
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wszystko gotować czy palić. Kilkakrotnie wydobył się płomień 
nad ową spokojną powierzchnią i lekko dotykał mego serca.

W czasie konsekracji, w chwili gdy kapłan wymawiał słowa 
przeistoczenia, ujrzałam, jak za każdym jego słowem125, ale ja 
koś raz tylko z ust jego wydobył się obłok, pełen niepojętej siły 
i wnikał w białą Hostię, a równocześnie głos wewnętrzny mówił 
słowa, których głębi nie rozumiałam: Słowo, które wymawia ka
płan, nie je s t jego własnością, ale tego obłoku, który z niego wy
chodzi i wnika w chleb, który przestaje ju ż  być chlebem, a staje 
się słowem wypowiedzianym przez kapłana. Duszę moją napełniło 
zdumienie, podziw, ale równocześnie świadomość, że gdyby nie 
wiara w przeistoczenie, nic bym z tego nie rozumiała.
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Pan Jezus w przedziwny sposób pociąga mnie do Bożego Serca 
swego. W tym Sercu -  w człowieczeństwie Pana Jezusa -  prze
bywa cała Trójca Przenajświętsza, a Jej majestat staje się przez 
Jezusa bliższy duszy. Kiedy tak Pan Jezus duszę moją pogrążył 
w Trójcy Przenajświętszej, naraz nastąpiło coś jakby rozdarcie czy 
rozchylenie się jasnych, tajemniczych obłoków. A wśród obłoków, 
pełne niebiańskiej piękności, Dzieciątko Jezus spoczywało przy 
Matce Najświętszej. Głos wewnętrzny mówił: Bóg -  Trójca Prze
najświętsza, tonąc od  [234] wieków we własnym szczęściu, pieści
ła niejako w swej myśli tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Roz
koszowała się Jego widokiem tak, że mając ustawiczne widzenie 
Boskiego Trynitarnego Jestestwa, upajała się równocześnie wizją 
Niemowlęcia Jezus, Jego przeczystej Matki i tych, którzy przez Je
zusa i Maryję do Niego przyjść mieli.

Ojciec niebieski przytulił mnie do siebie. Z całkowitym zapo
mnieniem o wszystkim trwałam przez pół godziny w Nim. Odsła

125 W tym miejscu brakuje ciągu myśli.
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niał przede mną tajemnicę rodzenia Słowa Odwiecznego -  Boga 
równego Ojcu i Miłość ich jednoczącą. Dał mi głębiej zrozumieć 
słowa: „miłością odwieczną umiłowałem cię”126. Nie umiem jed
nak opisać tego przeżycia. Ono pozostanie tajemnicą. Zdaje mi 
się, że zakosztowałam wieczności, i to w samym ognisku Bóstwa. 
Nie wiem, co będzie więcej w niebie. Dotąd duszę mam pełną po 
brzegi. Gdy się zbliżała chwila Komunii św., a ja  nadal trwałam 
w Bóstwie, w Trójcy Przenajświętszej, Słowo, które dotąd prze
bywało w Ojcu w jasności niepojętej, jako jedno z Nim, przyję
ło na siebie ludzką postać i jako Bóg-człowiek zbliżyłfo] się do 
mnie. Pociągnął mnie [Jezus] do swego Serca i ja  się zgubiłam 
w Nim, stanowiąc z Nim jedno. O tajemnico niepojęta, o Miłości, 
która nad taką pochylasz się grzesznicą, bądź uwielbiona każdym 
drgnieniem mego serca, wszystkim, co mam i czym jestem...
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[235] Leonio, moja ukochana wybranko, zajedź na głębię. Do
tąd walczyłaś u brzegów, zmagając się z trudnościami i przeciwno
ściami. Zajedź teraz na głębię, gdzie toń spokojna. Odpocznij przy 
moim Sercu, łm bliżej tamtego brzegu, tym więcej dam ci zakoszto
wać spokoju. Chcę cię zaaklimatyzować z krainą niekończącej się 
szczęśliwości. Fale wód miłosierdzia Bożego przepływają przez 
twoją duszę, a w ich nurtach kąpie się słońce Miłości odwiecznej.

Pełna upojenia i szczęścia odezwałam się do Jezusa: Mój Jezu, 
moja łódka dopływa na głębię, ale to dlatego, że nią kieruje ręka 
Piotra -  Ojca Świętego. Weź, Jezu, ster w swoje dłonie i kieruj je 
go łodzią sam. Ja to czynię -  powiedział Pan Jezus. Ani na chwilę 
nie puszczam jego wiosła. On trzyma ster w swej dłoni, a moja 
dłoń przytrzymuje jego rękę. Jak matka, kiedy uczy swoje maleń
stwo pisać, trzyma jego rączkę w swojej dłoni i więcej sama niż

126 Por. Jr 31, 3.



210 Dziennik duchowy

dziecko pisze, tak Ja czynię. Jeżeli jestem  wśród ludzi na świecie, 
to przede wszystkim jestem przy Ojcu Świętym -  nie tylko w nim, 
ale i przy nim. Nigdy nie zostawiam go samego, nawet w jego życiu 
prywatnym.

Błagałam jeszcze Pana Jezusa o świętość życia dla kapłanów, 
o to, by nie było pomiędzy nimi ani jednego niegodnego, a Pan 
Jezus powiedział: Teraz jeszcze to wszystko zakryte przed  [236] 
oczyma twymi. Wśród dwunastu znalazł się jeden zdrajca. Módl 
się wiele za kapłanów, składaj za nich ofiary, na jakie masz pozwo
lenie. Mam wielu świętych kapłanów, zobaczysz, ale już z nieba, 
jakich serajów mam wśród tych, których znasz. Podziękuj za to 
mojemu Sercu.
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Miałam pozwolenie na pewne umartwienie, ale okoliczności 
tak się złożyły, że go spełnić nie mogłam. Bałam się samowolnie 
uczynić to w innym dniu, a spowiednika nie było, by zasięgnąć 
rady. Kiedy zakłopotana stanęłam wobec Pana Jezusa, rzekł z mi
łością: To Ja pokrzyżowałem tak plany. Ja nastręczyłem trudności, 
Ja zażądałem ofiary, a zadowoliłem się intencją. Służ mojemu Ser
cu w swobodzie serca, nie myśl o tym, co przeszkodziło dopełnić 
ofiary.

Podziękuj Bogu za to, że stworzył prątki gruźlicy -  one oddadzą 
ci przysługę. Ja sprawię, że nie zarazisz sióstr ani ojca duchowne
go. On Mi je st potrzebny w przeprowadzeniu ciebie do wieczności. 
On cię tam ju ż  prowadzi, co krok zbliżasz się naprzód.

Przestawałaś z  Ojcem niebieskim w najściślejszym z Nim zjed
noczeniu. Tego rodzaju przeżycia będą teraz częstsze niż słyszenie 
mego głosu, bo ja k  ci ju ż  powiedziałem, one są przygotowaniem 
twej duszy do życia w Bogu, w jasnym widzeniu Jego Boskiego 
[237] majestatu. Nakreśl, tak ja k  umiesz, jeden moment takiego 
przestawania z Ojcem.
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Dobrze, mój Jezu -  powiedziałam. Tylko moment skreślę. 
Reszta pozostanie tajemnicą, bo w języku ludzkim nie ma słów na 
wyrażenie tego, co się przeżywa przy Ojcu. Dusza wznosi się po
nad siebie samą. Nie czuje swego ciała, nie czuje nawet działania 
swoich władz, rozumu czy woli -  cała zatonęła w wysokości bez 
szczytów, w nieskończoności, którą się czuła pochłonięta, prze
niknięta, owładnięta. Duszę napełniało uszczęśliwiające upojenie 
miłości niepomnej na siebie, skoro Bóg tak jest nieskończenie 
szczęśliwy, tak niepojęty.
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Moja Leonio, przygotowuję dla ciebie krzyż. Czy jesteś gotowa 
wyciągnąć nań swoje ramiona? Tak, mój Najmilszy -  odpowie
działam. Popatrz, jakim  uszczęśliwieniem darzy krzyż. Spojrzałam. 
Jakaś postać ukrzyżowana spoglądała na mnie, a oczy jej były peł
ne blasku, pełne żaru i takiego piękna, a takiej szczęśliwości, że 
mimo woli wyrwało mi się z duszy wołanie: Warto być ukrzyżo
wanym -  Jezu, pozwól mi wejść na ten krzyż. Jezus szepnął: Inny 
dla ciebie przygotowuję.

Tak lubię każdy akt upokorzenia duszy, że za każdym razem, 
ilekroć czyni go dusza, przytulam ją  do swego Serca, pogrążam  
głębiej w sobie, przyozdabiam nowym [238] blaskiem chwały. 
Sprawiasz Mi radość upokorzeniami. Gdyby dusze znały cenę 
upokorzeń, toby się pomiędzy nimi wytworzyła święta emulacja'21. 
Tak ubiegałyby się o upokorzenia, jak  ludzie światowi ubiegają 
się o honory, zaszczyty, urzędy. Owszem, daleko skrzętniej by to 
czyniły, bo to wszystko są dobra przemijające, a tamto niespożyte, 
wieczne. Każdy akt upokorzenia to jakby nowe pociągnięcie pędz
la na tle duszy, a moja Boska moc utrwala na wieczne czasy ten 
rys, tak miły memu Boskiemu Sercu.

127 Emulacja -  współzawodnictwo.
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W parze z upokorzeniem powinno zawsze iść umartwienie, które 
rzeźbi duszę na modłę Bożą. I wśród rzeźb wybór jest wielki. Może 
to być proste tylko obciosanie głazu, także trudno odpoznaćm , co 
ów głaz oznacza, ale może być również tak precyzyjne wykończe
nie, że dowodzi smaku estetycznego i wielkich uzdolnień artysty. 
Dziecino moja, bądź zawsze gotowa do złożenia Mi ofiar, jakich  
tylko miłość moja zażąda od ciebie. Wyrzec się siebie we wszyst
kim, zrezygnować z przyjemności niewinnej i dozwolonej, z której 
jednak można złożyć ofiarę, potrafi tylko dusza wspaniałomyślna, 
której życie umieraniem ustawicznym się staje. Ja nie mogę być 
obojętny na tego rodzaju śmierć sobie. Za każdym takim aktem 
konania przyspieszam niejako bicie mego Serca, by obficiej [239] 
wlewać życie w duszę, by ją  posilać sobą, własną moją Krwią.
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[7 VI 1936 r.] W uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w czasie 
wieczornego nabożeństwa, zdawało mi się, że ołtarz cały zmienił 
się w niebo. Nie wiem, jak się to stało. Zauważyłam tylko jakieś 
złociste wzniesienia, jakby tron, ale tak różny od tego wszystkie
go, co kiedykolwiek widziałam -  po bokach wznosiły się lekkie 
kolumny, również złociste, pełne bogatych ozdób. Spoza tych 
kolumn, gdzieś z nieskończoności, zaczęły się wysuwać postacie 
świętych. Rozpoznałam wśród nich św. Teresę wielką, małą Tere
nię, św. Klarę, matkę Leonę129 i siostrę, którą znałam z nowicjatu, 
a która zmarła przed kilku laty. Na jej widok nasunęła mi się myśl 
-  to siostra Nikodema130 wśród świętych? Spojrzałam na nią, a ona 
pełna niebiańskiego zachwytu wzniosła wzrok ku górze. Powio

128 „Odpoznać” u s. Leonii znaczy: rozpoznać.
129 M. Leona Jankiewicz. -  Zob. s. 174, przypis 96.
130 S. Maria Nikodema Smółka (1904-1933) wstąpiła do zgromadzenia sióstr 

służebniczek w 1926 r. Pracowała na kilku placówkach w kuchni i gospodarstwie. 
Cechowało ją  skupienie i rozmodlenie. Zmarła w Starej Wsi 23 XII 1933 r. -  Kudryk 
I 244-245. '
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dłam oczy za jej wzrokiem i zobaczyłam anioła przecudnej pięk
ności, który się spuszczał z obłoków z cichym poselstwem, że się 
zbliża Trzykroć Święty. Wszyscy niebianie pogrążyli się w ado
racji, a ja się tak pogrążyłam we własnej maleńkości i niegod- 
ności, że już i wzroku duszy nie podniosłam, by spojrzeć na ów 
tron, gdzie miał zasiąść Trzykroć Święty. Czułam obecność Trójcy 
Przenajświętszej, spokój nadziemski zalewał mi duszę, a przede 
wszystkim miłość i [240] adoracja Ojca Przedwiecznego, Syna 
Bożego i Ducha Przenajświętszego.

Tyś zgubiona dla stworzeń, dlatego Trójca Przenajświętsza ob
rała cię sobie za przedmiot swego upodobania. Od każdej z  trzech 
Osób Boskich otrzymasz pomnożenie miłości, ale zarazem wzrost 
cierpienia. Bóg za pomocą cierpień wewnętrznych potraf i dokonać 
tego, co dokonuje przez choroby. Jednym aktem cierpienia miłości 
możesz wynagrodzić mojemu Sercu za oziębłość i obojętność tysią
ca dusz. Tęsknotę za Bogiem Ja sam roznieciłem w sercu twoim. 
Znoś z miłością ten ból trawiący. On tak dobrze ukryty, a zawsze 
pragnęłaś cierpień ukrytych. Miłość własna nie znajduje w nim 
tego zadowolenia, jakie może znaleźć w chorobach, kiedy sobie 
uświadamia, że cierpi bardzo. Żyj miłością mojej woli, by kiedyś 
przejść w niebo na je j skinienie.

112

Tobie, moja oblubienico, daję odczuwać moją obecność nie 
tylko w głębi duszy, ale i tuż przy tobie; ale wiedz, że w taki sam 
sposób jestem obecny przy każdej z twoich sióstr, choć nie w tak 
odczuwalny sposób.

Kiedy się modlicie wspólnie, staję pośród was ja k  ojciec wśród 
dzieci; spoglądam na was z miłością; notuję w Sercu moim każdy 
wasz ruch, każdy wysiłek, każdy akt miłości. Czy pojmujesz ogrom 
mej miłości? -  troski względem was? Jestem na wasze usługi [w] 
każdej [241] chwili.
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Miłość je s t siłą, która potrafi uwięzić Wszechmocnego w duszy. 
Miłość utożsamia poniekąd duszę z Umiłowanym. Miłość dokonu

je  zjednoczenia duszy z Bogiem, ale staje się to dopiero wówczas, 
gdy dusza nie czyni żadnych zastrzeżeń. Dopóki chce dla siebie, 
czy dla stworzeń zostawić bodaj cząstkę swojego serca, będzie 
w niej tkwił kolec świadomości -  nie kocham Boga, ja k  [On] tego 
żąda ode mnie. Nie trzeba Panu Jezusowi spłacać daniny miło
ści ratami. Trzeba Mu ją  dać wspaniałomyślnie od razu, a wów
czas i dusza znajduje od razu pokój i zadowolenie serca, i Jezus 
czuje się również uszczęśliwiony. Odnosi się to zwłaszcza do dusz 
kroczących drogą doskonałości. Od dusz początkujących wyma
ga Jezus przynajmniej tego, co się zgadza z Jego wolą zawartą 
w przykazaniach. Niebo je s t krainą miłości. Wchodzą tam tylko 
dusze, które przenika miłość; miłość czysta, wolna od przymieszki 
miłości własnej.

Do miłości doskonałej dochodzi się przez ojiarę, zaparcie się 
siebie, zapomnienie o sobie i przez [jak] najczęstsze wzbudzanie 
aktów miłości. Kryj się najczęściej w Sercu moim, bo Ono je st sied
liskiem miłości. Tul się w objęcia Matki Niepokalanej, a Ona do
prowadzi cię do wyżyn miłości.
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[12 VI 1936 r.] Na drugi dzień po uroczystości Bożego Ciała 
klęczałam przed Najświętszym Sakramentem przez 3 kwadranse 
w zupełnej oschłości, w opuszczeniu ducha, w cierpie[242]niu, 
którego wytłumaczyć nie umiem. Już miałam odejść od balasek 
do sióstr, tymczasem zatrzymała mnie jakaś siła, zdawało mi się, 
że choćbym chciała, odejść bym nie mogła. Jezus ukazał mi swo
je Serce otoczone cierniem utworzonym z Jego naczyń krwiono
śnych. Ściskały one Serce Boże tak silnie, że ten ból i mnie się 
udzielił. Głośne łkanie wyrwało się z mojej duszy, do oczu napły
nęły łzy. Zdawało mi się, że mi serce kamienieje z bólu. Trwało
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to nie dłużej nad minutę. Wróciłam spokojnie do sióstr, ale Jezus 
przyszedł tam ze mną i mówił: Z każdą duszą łączy Mnie osobny, 
żywy węzeł. Jest to jakby osobne naczynie krwionośne, za pomo
cą którego dopływa moja Krew, a z nią Boskie życie, które duszę 
ożywia. Każda dusza ma w moim Sercu osobne źródło do niej na
leżące, może zeń czerpać, ile chce. Skoro jednak dusza popełnia 
grzech ciężki, zrywa się to naczynie krwionośne, przerywa się ży
wy organ mego Mistycznego Ciała, a to sprawia memu Sercu ból 
równy konaniu. To naczynie krwionośne wraca do Mnie, oplata Mi 
Serce, ściska je  ja k  cierń kolący. Popatrz, ile tych kolców, ja k  one 
boleśnie ranią Mi Serce. Moja dziecino, każdy organizm zraniony 
cierpi. Im boleśniejsza rana, tym sroższy ból, a każdy grzech ciężki 
zadaje Mi ból śmiertelny. Ratuj Mnie od tych ciosów [243] śmier
telnych, módl się za nich [za grzeszników], kochaj Mnie, ofiaruj 
Mi za nich twoje cierpienia.

I znowu na moment ukazał mi Pan Jezus swoje Serce jak po
przednio, wśród żywych cierni, których końce były jakby dopie
ro co przecięte naczynia krwionośne, z których sączyła się Krew. 
Duszę moją napełniało pragnienie, by tą Krwią zraszać i ożywiać 
dusze umarłe dla życia Bożego. Czułam jednak całkowitą swoją 
nieudolność, błagałam więc Jezusa, by kapłanom podał tę Krew, 
by oni ożywiali dusze w grzechu zostające.

Pan Jezus powiedział mi na to: Ojciec Święty i złączeni z  nim 
biskupi i kapłani to najmilsza moja cząstka. Popatrz, najbliżej mo
jego Serca, z  jednej Jego strony, je st Matka moja Niepokalana -  
Matka Serca Jezusowego, z  drugiej -  Piotr; wiesz, co to znaczy. 
Jak w organizmie ciała ludzkiego, im dalej od serca znajdują się 
naczynia krwionośne, tym są cieńsze, mniej krwi zawierają w so
bie -  są to ju ż  naczyńka włosowate, [tak] w żywym organizmie 
mego Mistycznego Ciała, na obwodzie, znajdują się dusze letnie 
i oziębłe, które nie zrywają ze Mną ostatecznie, ale oddalają się 
coraz bardziej od źródła, prawie usychają. Wystarczy lekkie ude-
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rżenie pokusy, by przerwać łączność ze Mną, tym bardziej że te 
dusze gwałtem wyrywają się, by szukać przyjemności i rozrywek 
z dala ode Mnie. Pozostań blisko Serca mego, bo tu najobficiej 
bije źródło miłosierdzia i miłości, [244] życia i świętości.

114

Przed uroczystością Bożego Ciała131 Pan Jezus zapytał mnie, 
czy się zgadzam na to, by za życia przejść czyściec, a nie będę 
w nim po śmierci. Pytam się o twoją zgodę -  mówił Jezus -  dlate
go, że jeszcze jesteś na ziemi, żyjesz. Po śmierci dusza ju ż  nie ma 
możności wyboru. Duszę moją napełniało pragnienie cierpienia. 
Powiedziałam jednak Panu Jezusowi, że ja najpierw chcę zasię
gnąć rady u spowiednika, poprosić go o pozwolenie, błogosła
wieństwo i modlitwę, bo jestem bardzo słaba i nie ufam własnej 
wytrwałości. Pan Jezus powiedział: Dobrze, ale nie czekaj powro
tu spowiednika. Napisz mu o tym. I dodał jeszcze, że mój czyściec 
będzie krótkotrwały, ale bardzo bolesny.

W czasie nieszporów Pan Jezus szepnął: Przychodź codziennie 
przez oktawę [Bożego Ciała] nieco wcześniej. Moje Serce czeka 
na ciebie. Przychodź je  pocieszać, dotrzymywać Mu towarzystwa, 
a Ja dotrzymam towarzystwa tobie.

Jedna z sióstr przyszła do mnie i z dziecięcą szczerością opo
wiadała mi o swoim życiu z Panem Jezusem, o odczuwaniu Jego 
obecności tuż przy niej. W chwili, kiedy ona to mówiła, Pan Jezus 
stanął tuż przy nas, położył swe dłonie na mojej i jej głowie i po
błogosławił nas obydwie.

Innym razem, kiedy przed udaniem się na spoczynek Pan Je
zus kreślił [245] znak krzyża nad moją głową, ja poprosiłam: Mój 
Jezu, i ojcu duchownemu pobłogosław. Pan Jezus natychmiast

131 Boże Ciało w 1936 r. wypadało w dniu 11 czerwca.
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zwrócił się w zachodnią stronę i w powietrzu nakreślił z majesta
tem znak krzyża.

Pan Jezus jest dziwnie dobry, zajmuje się nawet drobiazgami 
mojego życia i prawie życzenia spełnia. W czasie modlitw wie
czornych dał mi uczuć swoją obecność tuż przy mnie, tak że nie 
mogłam wątpić o Jego fizycznej, że się tak wyrażę, obecności. 
Kładłam się na spoczynek, Pan Jezus stał przy mnie. Wynurzałam 
przed Nim najserdeczniejsze uczucia mojego serca, ale powiedzia
łam, że ja  mam obecnie zakaz wszelkiego czuwania, by mi po
zwolił zasnąć. Zasnęłam natychmiast. W taki sposób okazuje się 
dobroć Jego na każdym kroku.

Ukochana oblubienico mojej miłości. W tym czasie, kiedy ty 
żyjesz i oddychasz miłością mojego Serca, żyje w Kościele wiele 
dusz, które będą chlubą Kościoła, chwałą mojego Serca. Ja dałem 
im natchnienie, żeby się modliły za pewną maleńką duszę, i one to 
czynią. Ja za ciebie przyjąłem te modlitwy -  wiele łask im zawdzię
czasz. Mód! się i ty za dusze wybrane, bo one nieraz w bardzo 
trudnych żyją warunkach.

115

Ty więcej należysz do wieczności niż do otoczenia. Bądź wierna 
[246] moim wymaganiom.

Czy odpoznajesz132 twojego Jezusa w cichych dotknięciach mi
łości, w tajemnych Jego szeptach? To Ja jestem. Za każdym aktem 
twojej miłości powstaje nowy węzeł między Mną i tobą, każdy zbli
ża Mnie do ciebie. Ja na każdym akcie wyciskam własną pieczęć, 
pieczęć mojego Serca i mojego imienia i tej pieczęci nikt ju ż  nie 
złamie; nikt, prócz ciebie, nie ma na to siły. A ciebie umacnia Duch 
Święty, byś nie spadła z wyżyn miłości, a umniejsza -  niemowlęc
two, byś się nie wzbiła na szpice pychy. Ty żyjesz w Sercu moim

132 Rozpoznajesz.
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tak, ja k  Ja żyję w twoim. Któż Mnie dostrzeże w sercu twoim? Chy
ba oko wiary. A ciebie kto dostrzega w Sercu moim? Wszystkowi- 
dzące oko mojej miłości. Jeżeli są chwile oschłości i cierpienia, 
w których nie odczuwasz tak żywo mojej obecności, ty wierzysz 
w nią i nie tracisz świadomości, że żyję w tobie. Ja także mam stale 
świadomość twojej obecności we Mnie, ale ilekroć wzbudzasz akt 
gorącej miłości, czy też składasz Mi ofiarę -  co je st jednoznaczne 
z miłością -  dajesz Mi odczuć żywo i radośnie swoją obecność 
we Mnie. Ty w sercu twoim dajesz Mi prawo do posiadania całe
go twego jestestwa. Ja nie robię również zastrzeżeń -  cały jestem  
twój, kocham cię. Ja tobie wystarczam, serce twoje, [247] tonąc 
w moim, nie pragnie ani łaknie, bo ma w sobie wszystko. A jednak  
polecasz Mi świat cały jako coś, co ma wypełnić jeszcze pragnie
nia twojej duszy. I  Ja w sercu twoim nie pragnę ani łaknę, bo Mi 
oddałaś całąjego miłość, ale każda dusza i świat cały również leży 
Mi na Sercu i powierzam go tobie. Moja mała siostrzyczko, ofiaruj 
się za drugich, pozwól Mi zmiażdżyć ciebie za drugich. Sprawy 
moje niech będą twoimi, ja k  Ja jestem  twoim, a ty moją na wieki 
na mocy związku miłości.
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[14 VI 1936 r.] W niedzielę, w oktawie Bożego Ciała, przeży
wałam oschłość. Dusza moja w niczym nie mogła znaleźć odpo
czynku -  przy tym trawiła mnie tęsknota za Bogiem. Zaczęłam 
pojmować cierpienia dusz czyśćcowych. W czasie modlitw wie
czornych duszę napełnił ból, jakbym całkowicie była odrzucona 
od Boga. Łzy i głośne łkanie nie pozwoliły mi wymawiać słów 
modlitwy. W takim samym usposobieniu przyjęłam na drugi dzień 
rano Komunię św. Ból duszy i poczucie własnej grzeszności na
sunęły mi myśl -  a może ja  „sąd sobie jem i piję”133. Głos we

133 Por. I Kor 11,29.
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wnętrzny odezwał się: Tak, jesz sobie sąd przebaczenia, miłości, 
miłosierdzia, świętości i życia. Sąd wydał Ojciec niebieski, da
ją c  ci miano córki swego upodobania, [248] skoro z Jego Synem 
przez Komunię św. stanowisz jedno. Sąd wydal Jezus, nazywając 
cię oblubienicą swoją, sprawiającą Mu rozkosz przez zjednoczenie 
z Nim, bo rozkoszą Jego je st z  synami ludzkimi przebywać134. Sąd  
wydał Duch Święty, biorąc na świadectwo Matkę Słowa Wcielo
nego, był to sąd miłości. Według wyroku tego sądu skazana jesteś 
na życie miłości i na cierpienie miłości. Słowa te przenikały moją 
duszę do głębi, czułam się szczęśliwa, a równocześnie cierpiałam. 
Wiem, że za Jezusa w Hostii oddałabym [w] każdej chwili życie, 
bo kocham Go ponad wszystko. Zaprzysięgłam Mu raz jeszcze 
miłość i oddanie się całkowite.

W czasie modlitw wieczornych -  po dniu spędzonym w oschło
ści -  naraz napełniło duszę nadprzyrodzone skupienie. Jezus 
wzniósł mi duszę wysoko, ponad błękity, i ukazał mi procesję 
w niebie. Przesuwały się w majestatycznym pochodzie postacie 
papieży w tiarach na głowach, biskupów, kapłanów, a pośrodku 
nich szła Królowa aniołów, tuż za Panem Jezusem, który miał na 
głowie potrójną koronę. Cała Jego postać pełna była królewskiej, 
a raczej Boskiej godności. Nikt mi nie dawał objaśnień, dokąd po
dążał ten monarszy pochód. Myślałam, że to tylko dla świętych 
było urządzone, dla nagrodzenia ich [249] za udział w procesjach 
na ziemi.

Cierpienie wewnętrzne ustawicznie się wzmaga. Nawet po Ko
munii św. nie odczuwam ani na chwilę -  nawet promyka radości. 
Każda chwila wiekiem się staje. Wszystko Jezus zabrał. Zostawił 
tylko poczucie win, niegodności i podłości mojej. Czasem zdaje 
mi się, że cierpię więcej niż dusze czyśćcowe, bo one mają na
dzieję, że cierpienia ich się skończą, a mnie i ta nadzieja odpłynęła
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z duszy. Pali mnie ogień tęsknoty za Bogiem i ogień wstydu na 
widok tego plugastwa, jakie odkrywam w moich grzechach. Zdaje 
mi się, że jestem przedmiotem odrzucenia i wstrętu dla Boga. Ach, 
Boże mój -  nie patrz na wstrętną nagość moich grzechów; ach -  
nie słuchaj takiej prośby, popatrz w jej głębię, by ją  pokryć miło
sierdziem swoim i pięknością swoją. Dziecko Twoje owrzodziałe 
i schorzałe -  ulituj się Ojcze nad nim, wszak jesteś wszechmocny 
i miłosierny. Niech ogień cierpienia pali, aż zniszczy wszystko, co 
się Tobie nie podoba, by została tylko miłość ofiarna.

117

Poproś spowiednika, by ci pozwolił trzy dni w tygodniu wstrzy
mać się całkowicie od przyjmowania posiłku na uwielbienie Trój
cy Przenajświętszej -  na uproszenie łask potrzebnych kapłanom. 
Poniedziałek poświęć Ojcu niebieskiemu i błagaj Go, by rodził 
w duszach kapłanów swego Syna, by ich kształtował [250] na wzór 
odwiecznego Arcykapłana, by urabiał z nich drugich Chrystusów. 
We czwartek wstrzymaj się od przyjęcia pokarmów na uwielbienie 
Jezusa, który w tym dniu zostawił swe Ciało na pokarm dusz. Bła
gaj Słowo Odwieczne, by kapłani godnie i z największą miłością 
sprawowali Najświętszą Ofiarę i rozdawali duszom Chleb Anio
łów. Na uwielbienie Ducha Świętego poświęć sobotę, by razem 
z Niepokalaną Jego Oblubienicą Maryją zjednywać dla kapłanów 
najobfitsze dary Ducha Świętego, Jego światło i pomoc w głosze
niu kazań i kierowaniu duszami. Powiedz spowiednikowi, że mo
ją  wolę uzależniam od jego pozwolenia i że nie polecam ci tego 
w form ie nakazu, ale życzenia uzależnionego od jego uznania.

Cierpienia duchowe, tęsknota za Panem Jezusem wyrwały mi 
znowu z duszy strumienie łez i skargę bolesną. Powiedziałam Pa
nu Jezusowi, że jeżeli ten stan dłużej potrwa, zabije mnie tęsknota 
za Nim. Jezus raczył odezwać się. Dziecino moja, Ja ci łaskę wy
świadczam, przeprowadzając cię przez czyściec cierpienia. Nie-
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mowłęta nie cierpią w czyśćcu. Chcę i dla mojego niemowlęcia 
łaski -  jakim  [tyj jesteś -  uczynić ten przywilej. Wiesz jednak, że 
miłość je s t bardzo wymagająca, muszę na ziemi wyniszczyć w tobie 
wszystko, [251 ] co mogłoby stanowić materiał ognia czyśćcowego. 
Wiem, że cierpisz, ale nierównie więcej cierpiałabyś w czyśćcu. 
Popatrz, moje dziecię, Ja sam chłodzę ogień wokoło ciebie -  w ser
cu go tylko rozpalam, bo chcę przez ciebie być kochany miłością 
płomienną.

118

Zaczęłam odprawiać drogę krzyżową, ale nie odeszłam od 
pierwszej stacji. Po tylu dniach tęsknoty Jezus ukazał się duszy -  
spokojny, cichy, łagodny, skrępowany [tak], jak stał przed sądem 
Piłata; wzgardzony od wszystkich. A jednak dusza moja ukorzyła 
się przed Nim, wyznając Jego Bóstwo, majestat królewski, świę
tość, a zarazem powitała Go radośnie jako swego Pana i Boga; tu
liła się do Niego jak do Ojca i Oblubieńca, całując więzy, którymi 
był skrępowany Trwałam tak długo u stóp Jezusa i zdaje mi się, że 
Pan Jezus był zadowolony, że zapomniał o Piłacie, widząc przed 
sobą kochające Go dziecię.

Trwałam w oschłej adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan 
Jezus wezwał mnie do odprawiania drogi krzyżowej. Pójdź -  mó
wił Pan Jezus -  napij się ze zdrojów mojej męki. Nie sprzeciwia się 
to drodze niemowlęctwa -  owszem, pogłębia je. Już ci mówiłem 
o tym, że w niemowlęctwie miałem ustawicznie przed oczyma moją 
mękę bolesną. Niemowlęctwo było streszczeniem mej męki. I  dusza 
[252] -  niemowlę łaski, towarzyszka mego niemowlęctwa -  musi 
zrozumieć, w miarę udzielonej je j łaski, tajemnicę krzyża. Tylko 
w krzyżu umartwienia i zaparcia się siebie może być zrozumiana 
tajemnica życia wewnętrznego na drodze niemowlęctwa. Wąska 
to drożyna, ale maleńcy nie potrzebują szerokich i przestronnych 
dróg. Pójdź, napij się z  kielicha twojego Zbawcy -  Jezusa.
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Poszłam, ale jak poprzedniego dnia, Pan Jezus znowu się ukazał 
przy pierwszej stacji. Pociągnął mnie w swoje objęcia, w przepaść 
Bóstwa swego. Pojąć nie mogłam tej tajemnicy. Majestat Boski, 
przed którym upada wszelkie stworzenie, Świętość nieskończona 
-  Bóg -  stoi skrępowany jak niewolnik, cichy, pokorny. Tonęłam 
w uwielbieniu i miłości. I pytałam, dlaczego Pan Jezus zezwolił 
na takie obchodzenie się z Nim. A On odpowiedział z dobrocią: 
Uczyniłem to z  miłości dla ciebie. Stojąc przed Piłatem, miałem 
przed oczyma twoją przy Mnie obecność w tej chwili. To było ju ż  
wówczas moją pociechą. Zniknął mi sprzed oczu świat, a nawet 
zdawało mi się, że i człowieczeństwo Pana Jezusa znika. Została 
tylko Jego postać świetlana, a w Jej głębi niezmierzone Bóstwo, 
któremu dusza uwielbienie i miłość tylko oddawać pragnie.

Przy piątej stacji Pan Jezus znowu się ukazał ze skrzywionym 
obliczem i rzekł: Leonio, ile razy dusza czysta [253] przyjmuje 
Mnie w Komunii św., odtwarzam w niej swe Boskie rysy w ten spo
sób, że tulę się do tej duszy; w je j czystości i miłości osuszam moją 
krew, pot i łzy; zostawiam ich ślady w tej duszy. I gdyby dusza 
wpatrywała się z  miłością w moje oblicze, odnajdywałaby je  za
wsze w sobie.

Przy ostatniej stacji, zamiast grobu, Pan Jezus ukazał mi krzyż, 
z którego było zdjęte Jego najświętsze ciało, a na krzyżu widniała 
duża, prawie cały krzyż obejmująca, cierniowa korona, włócznia 
(lanca), gwoździe. Pan Jezus szepnął: Narzędzia te czekają na mo
ją  oblubienicę. Czyściec twój znajdzie zakończenie tu -  na krzyżu.

119

Zdawało mi się, że Pan Jezus usunął z mojej duszy wszystko, 
co dotąd dawało mi nadzieję, że wkrótce weźmie mnie do nie
ba. W pierwszej chwili, kiedy to spostrzegłam, uśmiechnęłam się, 
myśląc, że Pan Jezus uczynił to dlatego, by potem niespodzianie 
spełnić moje nadzieje. W niespełna jednak dwie godziny później,
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kiedy się znalazłam wobec Pana Jezusa, zalałam się łzami, a z ser
ca wyrywały się bolesne skargi. Mój Jezu -  mówiłam wśród łkania
-  gdybyś Ty nie miał nic i nikogo, tylko jedyną istotę, którą byś 
kochał całym sercem, a ona kryłaby się przed Tobą i milczałaby, 
a nawet zabierałaby nadzieję, że wkrótce przyjdzie do Ciebie, czy- 
byś nie zapłakał, Najmilszy? Powtarzałam [254] Panu Jezusowi, 
co mi tylko miłość i tęsknota dyktowały, a Pan Jezus w końcu ode
zwał się: A kto wzbudził w twym sercu tę tęsknotę za Bogiem? Kto 
ci dał te łzy obfite? Niech ci to będzie promykiem nadziei, że myślę 
o tobie i o przeprowadzeniu cię do Ojca. W tęsknocie twej do Bo
ga kryje się główne cierpienie czyśćca. Dusze cierpiące w czyśćcu 
trawi ogień poczucia ich niegodności, by stanąć przed obliczem 
Bożym, i ogień tęsknoty za swoim Stwórcą. Pozwól, niech te pło
mienie oczyszczą i ciebie, niech wypalą wszelką niedoskonałość, 
bo Ja chcę twojej świętości. Chcę twego ubóstwa w duchu, dlatego 
ogołacam cię z ciebie samej -  z  pragnień, które mogłabyś nazwać 
swoimi, z uczuć, które sprawiałyby ci radość. Dla odpocznienia 
jednak zabiorę cię od czasu do czasu do błogosławionej przystani 
mego Serca, byś się napiła pokoju, nadziei i miłości.

Dusza, która modlitwą i ofiarą wspomaga kapłanów, staje się 
kapłanką w tym znaczeniu, że w niebie będzie mieć udział w tym 
osobliwym szczęściu i chwale, jakie przygotowałem od wieków dla 
sług moich ołtarzy.

Mówiłam raz do Ojca niebieskiego, kiedy mnie bliziutko przy
puścił do swego Serca: Mój Ojcze najukochańszy, gdy mi dasz 
Pana Jezusa, który jest wszystkim Twoim, jako Bóg równy To
bie, to cóż Ci zostanie, mój Ojcze? Twoje wszystko będzie mo
im wszystkim -  a Tobie co zostanie? Ojciec niebieski powiedział: 
[255] Zostanie Mi, pomimo dania tobie, Jezus -  moje wszystko
-  i Leonia, moje bardzo kochane nic, bo go ju ż  nie puszczę od sie
bie. Kiedy przyjmujesz Jezusa, przychodzisz aż tu, do mego łona, 
a Ja napełniam cię Jezusem, ale w sobie -  ucztę Boską w Bogu
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pożywasz. Bóg cię karmi Bogiem -  w tobie Bóg żyje. O, dziecino 
moja, Trójca Przenajświętsza z taką miłością na ciebie spogląda, 
gdy się karmisz Boskim Ciałem, ja k  matka, która z radością patrzy 
na swoje niemowlę, które sama karmi — i więcej jeszcze. Nie dziw 
się, gdy budzę w tobie odrazę do pokarmów ziemskich -  komu Bóg 
smakuje, ten w czym innym przyjemności nie znajduje.

120

Raz ukazał mi Jezus krzyż opleciony od podnóża aż do wierz
chołka wieńcem, ale wieniec był z płomieni. Cały krzyż zajęty 
był płomieniami, ale sam się nie palił. Jezus powiedział: Płomie
nie pałą to, co się na ołtarz ofiarny przyniesie, ale krzyż zostaje 
cały. Gdy wstąpisz ostatecznie na krzyż, by na nim umrzeć, pło
mienie obejmą cię całkowicie. Miłość płomienna wyniszczy cię do 
ostatka.

Znowu zaczęłam odprawiać drogę krzyżow ą- tym razem z taką 
niechęcią, z taką jakąś odrazą, że się aż fizycznie czułam osłabio
na pod wpływem walki, jaką sobie zadawałam, by móc przynaj
mniej na chwilę zatrzymać się przy każdej stacji. Zdawało mi się, 
że jest to pochód męczeństwa. Naraz, przy dzie[256]siątej stacji, 
znikła moja ociężałość. Nadprzyrodzone skupienie napełnia duszę 
i mimo woli wyrwało mi się z duszy pytanie, nad którym nigdy 
się nie zastanawiałam: Mój Jezu, dlaczego kaci zrywają suknię 
z Twego ciała? Jeżeli koniecznie chcieli Cię ukrzyżować, miałeś 
dłonie i stopy odkryte; dlaczego Ty na to zezwoliłeś? Pan Jezus 
powiedział: Dlatego, by ludzie poznali, ja k  bardzo ich kocham; 
by wówczas, gdy usta moje po skonaniu na krzyżu zamilkną, mó
wiły moje rany o tym, ja k  głęboka i szeroka je s t miłość moja dla 
stworzeń. Gdyby tylko rany rąk i nóg były odkryte, zapomnieliby 
ludzie o tym, że cierpiałem za nich na całym ciele tak, że od stopy 
nogi aż do wierzchołka głowy nie było u Mnie ani jednego miejsca 
zdrowego. Oprawcy, którzy Mnie biczowali, nie czynili tego dla

Zeszyt 1 225

zabawy tylko, ale dla pieniędzy, których się spodziewali od star
szyzny żydowskiej. Nadto byli podjudzani przez szatana, który ich 
doprowadzał do okrucieństwa. Widziałaś kiedy ubogiego, którego 
szaty były tak poszarpane, że za wiatru powiewem odsłaniało się 
ciało jego? Otóż tak było poszarpane moje najświętsze ciało, że 
poprzez strzępy skóry widać było kości. Ja zezwoliłem na to dla
tego, bo kocham ludzi i chciałem, by ludzie o tym wiedzieli. Ze
zwoliłem także na zdarcie mej sukni dlatego, bo chciałem ludziom 
oddać szatę, którą nosiłem, by [257] ziemia mogła nią przykryć 
nagość swoją. Nagość moja na krzyżu u nikogo dotąd nie budziła 
pokus -  dla wielu natomiast była wymownym kazaniem, choć bez 
słów. Łakomi i chciwcy tu znajdują naukę, czym jest nadmierne 
gromadzenie mienia. Ci, którzy idą drogą rad ewangelicznych, tu 
się nauczą, ja k  daleko mają posunąć ubóstwo i wyrzeczenie się 
siebie. Dusze, oddające się zmysłowości, znajdą upomnienie miło
ści. Moja dziecino, Ja uczyniłem wszystko, co mogłem, by ludziom 
zapewnić i ułatwić zbawienie. Oddałem wszystko, co miałem, by 
w końcu oddać siebie z miłości ku ludziom. Wzruszona byłam do 
głębi, bo Pan Jezus na chwilę odsłonił przede mną rany swego 
najświętszego ciała.

Przy ostatniej stacji serce moje napełnił odczuwalnie żar mi
łości. Jezus znowu odezwał się: Nie doznałabyś tego dotknięcia 
miłości, gdybyś się była zniechęciła i nie odprawiała drogi krzyżo
wej. Miłe Mi jest rozważanie mej męki. Wchodzę do serca twego, 
by w nim spocząć po trudach krzyżowych, ale niech to serce będzie 
dla Mnie ogrodem kwiatowym -  jest ono tym przez miłość. Dziś 
już do pustego i zimnego grobu serc nie chcę wchodzić, bo więcej 
nie umieram — śmierć już nie ma nade Mną panowanial ł\  Toteż 
[jeśli] w której [ś] duszy panuje groza śmierci, opuszczam ją, by iść 
pomiędzy żyjących i kochających.
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[258] W czasie nieszpornego nabożeństwa Ojciec niebieski po
zwolił mi ujrzeć swój majestat nieskończony -  po Jego prawicy 
był Pan Jezus, Bóg-człowiek, a z lewej strony Niepokalana Matka 
Jezusa. Matka Najświętsza uklękła przed majestatem Ojca i prosi
ła: Ojcze, pozwól przyjść do domu Twego mojemu dziecku, przyjmij 
je  do siebie. Ojciec najukochańszy popatrzył na mnie, przenikając 
mnie tym spojrzeniem do głębi, i zapytał: Czy je st ju ż  dostatecznie 
przygotowana? Czy je st ju ż  czysta? Matuchna Niepokalana popa
trzyła na mnie, a ja  nie wiedziałam, co powie Ojcu. Czułam się 
tak obrzydliwa duchowo i wstrętna; czułam, że dusza moja pełna 
jest plam niedoskonałości. Maryja jednak wzięła mnie w obronę. 
Ojcze -  rzekła -  zasługi Jezusa ją  ubogacą. Ja okryję ją  płasz
czem swej niewinności -  i rozpostarła swój płaszcz błękitny tak, że 
z nieba sięgnął aż do mnie, choć nie wiem, gdzie się znajdowałam, 
w jakiej przestrzeni. Po tym płaszczu Matki Bożej zbliżyłam się 
do Ojca, a stałam się tak maleńka jak jednoroczne niemowlę. Ze 
złożonymi rękami zbliżyłam się do Ojca, mówiąc, że kocham Go 
ponad wszystko i już przez wieczność całą kochać Go nie przesta
nę. Cieszyłam się chwałą Jego majestatu tak, że wyrazić tego nie 
potrafię. Ojciec ukrył mnie w swych objęciach, a potem pokazał 
mi niebian.

Ojcze najukochańszy -  powiedziałam -  [259] cieszę się ich 
chwałą, cieszę się chwałą, jaką oddają Tobie, i dzięki Ci składam 
najpokorniejsze za wszystkie łaski, jakimi ich obdarzyłeś. Oni sa
mi z siebie tej piękności nie mają -  to Twoje dzieło. W tej chwili 
uprzytomniłam sobie, że ja  właściwie jestem tu tylko na moment 
wezwana, że to chyba ekstaza, a ciało moje klęczy w kościele, 
choć mi się zdawało, że jestem w ciele przy Ojcu. Tęsknym wes
tchnieniem i cichą łzą przedstawiłam Ojcu pragnienie pozostania 
z Nim na zawsze, ale z równym poddaniem [się] -  na skinienie 
Ojca -  złączyłam się z ciałem, choć nie wiem, czy byłam od niego
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odłączona. Pamięć tego przeżycia jest pełna upojenia i szczęścia, 
tylko chwile oschłości sąjeszcze boleśniejsze, bo się już zakoszto
wało nieco ze szczęścia, jakim Ojciec niebieski darzy maleńkich.

Klęczałam wobec wystawionego w monstrancji Najświętsze
go Sakramentu, lecz zamiast Hostii widziałam płonące słońce. Po 
jakimś czasie z tego słońca zaczęły wybuchać promienie w takim 
tempie jak szybkość oddechu ludzkiego. A w każdym promieniu 
była mała Hostia -  w każdej obecny Pan Jezus. Zapytałam Pana 
Jezusa, jak to się dzieje, że On jest obecny w każdej Hostii. Pan 
Jezus zamiast odpowiedzieć, sprawił że siebie widziałam wokoło, 
jakby w tysiącach luster rozstawionych wokoło mnie. Co to się 
dzieje, żeś wszędzie odbita? -  powiedział Pan Jezus. -  Bo [260] 
lustra są rozstawione. Tak i Ja, moja oblubienico, jestem jeden  
w chwale mego Ojca niebieskiego, w każdej Hostii, w każdej je j 
cząstce odbijam się cały, jakby w rozstawionych wokoło lustrach, 
z tą różnicą, że lustra są martwe i ty widzisz w nich tylko swój ob
raz. Ja natomiast w każdej Hostii jestem żywy, bo jestem Życiem 
samym, żyję i życiem obdarzam tych, którzy Mnie godnie przyj
mują. Dając się na pokarm każdej duszy, nie przestaję jednak być 
obecny u Ojca -  to tajemnica. Każdej sekundy udzielam się du
szom. Czym je st oddech dla człowieka, tym dla Mnie udzielanie 
siebie ukochanym moim.

I znowu z tego słońca wydobywały się, jakby za każdym od
dechem, Hostie. Otoczyły to słońce wokoło, jak atmosfera otacza 
kulę ziemską. Jezus był w każdej cały i zapraszał dusze do przy
jęcia Go: Pójdźcie do Mnie -  wołał. Pójdźcie po życie. Pójdźcie 
na ucztę niebiańską. Pójdźcie do Ojca na wieczyste gody. Gdy się 
zbliżały dusze, by Go przyjąć, wnikał w nie cały. Ale od tej duszy, 
aż do Ojca -  w którego chwale żył Jezus -  widniał promień świe
tlany, jakby przezeń spływało do dusz życie. Nie było go tylko 
wówczas, gdy Go przyjmowały dusze w grzechu ciężkim -  tam 
była noc ciemna, luka.
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[ 1 ] 1936 r. Poznań1.
Pewnego razu zapytałam się Pana Jezusa: Dlaczego, mój Jezu, 

pociągasz moją duszę do tajemnic męki swojej i w niej tylko obec
nie dajesz mi odpoczynek? A pamiętasz -  powiedział Jezus -  co ci 
mówiłem? Przeżyjesz razem ze Mną raz jeszcze moje życie. Zaczę
liśmy od niemowlęctwa. Spodobało się teraz dobroci mojej dać ci 
udział w mojej męce. Chciałem także zmniejszyć cierpienia twoje
go czyśćca, bo czymże są twoje cierpienia wobec ogromu moich?

2 VII [1936 r.] W czasie drogi krzyżowej tak mnie Pan Jezus 
zajął sobą, że straciłam rachubę czasu. Szłam do piątej stacji, kie
dy usłyszałam dzwonienie na godzinę świętą. -  I co to będzie, mój 
Jezu? -  już tylko kwadrans do ósmej, a ja [2] jestem dopiero przy 
piątej stacji. To nic nie szkodzi -  powiedział Pan Jezus -  nie spiesz 
się. Wszyscy, którzy są w kościele, będą Mnie pocieszać w Ogrój
cu, a ciebie wyprowadziłem z ogrodu, byś Mi była pociechą na 
drodze kałwaryjskiej.

5 VII [ 1936 r.] Maleńka moja towarzyszko, pójdź ze Mną -  chcę 
cię mieć przy sobie. Nawet nie próbuj zająć czym innym twej duszy. 
Chcę cię zajmować moją męką; chcę, byś ze Mną cierpiała. Widok 
maleńkiej, kochającej Mnie duszy sprawia Mi radość w mej bole
snej męce. O mój Jezu -  powiedziałam -  na kogo Ty liczysz, jakiej 
pociechy możesz ode mnie oczekiwać? Leonio, gdy rodzice po[3] 
grążeni są w smutku, doznają radości na widok maleństw swoich, 
chociaż one nie są jeszcze zdolne podzielać trosk rodzicielskich.

Tego samego dnia wieczorem, w czasie wspólnych modlitw, 
czułam się tak bardzo przeniknięta moją niegodnością, że ani się

1 Rok i miejscowość napisane są ręką s. Leonii, ale ołówkiem. Również ołów
kiem, u dołu strony poprzedniej, tj. na odwrocie karty tytułowej zeszytu II, napisała 
s. Leonia: „Spowiednikiem i kierownikiem moim był Ks. Penitencjarz Kazimierz 
Schmelzer”.
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spostrzegłam, iż zamiast głośnych modlitw powtarzałam po cichu: 
jestem ziemią, błotem i gnojem. Tymczasem spostrzegłam, że Pan 
Jezus jest przy mnie. Z duszy wyrwała się bolesna prośba -  Jezu, 
nie zbliżaj się do mnie. Ale wbrew mojej prośbie Pan Jezus wycią
gnął do mnie swoje dłonie do ucałowania. Nie uczyniłam jednak 
tego. Jezu -  szepta[4]łam wśród łez -  ja nie mogę dotykać świę
tości nieskończonej. Pan Jezus chciał zapewne, bym przynajmniej 
patrzyła na Niego, bo z Jego oblicza spłynęły na mnie jasne pro
mienie, ale właśnie w ich blasku ujrzałam jeszcze wyraźniej moją 
brzydkość, toteż zasłoniłam twarz dłońmi, powtarzając -  ja nie 
mogę, mój Jezu, patrzeć na Ciebie, ja  nie chcę. Otocz się duszami 
czystymi, które masz wokoło, a mnie pozwól ukryć się w kąciku 
i opłakiwać me grzechy. Jezus zapytał -  a niebo? Nie chcę nieba -  
powiedziałam -  chcę czyśćca i cierpienia. Czułam w głębi duszy, 
żc choćby mi Pan Jezus otworzył niebo natychmiast, nie weszła- 
bym tam w takiej nędzy.

123

[5] 6 VII [1936 r.] Pan Jezus ukazał mi się skrępowany, w ma
jestacie cierpienia i spokoju. Ja jestem  Król królów2 -  rzekł 
a patrz, na rękach mam pęta niewolnika. Jestem Sędzią wieków, 
Sędzią dusz -  a Mnie sądzi Piłat. Jestem Prawdą, a tłum ogłasza 
Mnie za zbrodniarza, a Ja milczę... Moja dziecino, czy wiesz, dla
czego dobrowolnie poddałem się sądowi Piłata? Chciałem przez 
to upokorzenie wyjednać duszom laskę dobrej spowiedzi, a przez 
milczenie wynagrodzić Ojcu za fałszywe milczenie duszy w tym 
sakramencie. Dusze, które tają grzechy na spowiedzi, wybierają 
Barabasza -  szatana, a Jezusa krzyżują. Dusze natomiast, któ
re z pokorą i szczerością wyznają swoje przewinienia, zdejmują 
z moich dłoni krępujące Mnie [6] więzy. Ja zakładam je  na szyję tej

2 Por. Ap 19, 16.
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duszy, ju ż  nie ja k  pęta niewolnicze, lecz jako naszyjnik złoty, błysz
czący drogimi kamieniami. Dusza szczera mówi z Piłatem: Jezus 
jest niewinny; więcej, Jezus je s t tym, którego wybieram i kocham 
ponad wszystko. A Ja o takiej duszy po rozgrzeszeniu kapłańskim 
mówię również: Ja żadnej winy w niej nie znajduję3. Piłat, pomi
mo że uznał moją niewinność, skazał Mnie na ubiczowanie, a to 
pociągnęło za sobą cierniem ukoronowanie. Przyjąłem tę chłostę, 
by odpokutować karę należącą się duszom po odpuszczeniu grze
chów. Pokuta zadana przez kapłana jest poniekąd tym skazaniem 
duszy na chłostę, pomimo uznania je j [7] niewinności - je s t  to za
dośćuczynienie. Leonio, sakrament pokuty ustanowiłem z miłości, 
sam go udzielam przez kapłana. W konfesjonale kapłan nie je st 
sam. Ja jestem  z nim. Ja sądzę duszę sądem miłości i przebacze
nia. Mój kapłan na nikogo nie wyda wyroku potępienia, nikogo nie 
wyda na śmierć, ja k  to uczynił ze Mną Piłat, chyba że ktoś przy
nosi ze sobą złą wolę, potępia się sam. Ilekroć będziesz odprawiać 
drogę krzyżową, polecaj przy pierwszej stacji mojemu Sercu dusze 
przyjmujące sakrament pokuty, kapłanów, którym poleciłem sąd 
nad duszami. Przepraszaj Mnie za tych, którzy świętokradztwem 
zasmucają [8] moje Serce. Duszom, które będą to czynić, udzielę 
daru dobrej spowiedzi i pogłębiać w nich będę spokój duszy.

124

8 VII [1936 r.] Wieczorem w czasie wspólnych modlitw ukazał 
mi się Pan Jezus rozpięty, ale nie na krzyżu, lecz na zielonym, 
rozłożystym drzewie. Z głowy Jego i z całego najświętszego ciała 
spływała tak obficie krew, że ledwie dojrzeć mogłam Jezusa. Wi
dok ten takim bólem napełnił moją duszę, że kiedy siostry ukoń
czyły modlitwy i na mnie przyszła kolej odmawiania nowenny do 
Bożego Serca, słowa wymówić nie mogłam i dopiero do dłuższej 
chwili odmówiłam ją  z trudem, ledwie dosłyszalnym [9] głosem.

1 Por. J 18, 38.
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Jezus mówił w duszy: Leonio, to drzewo je s t tym, z którego zro
biono dla Mnie krzyż. Niejednokrotnie w mym życiu modliłem się 
w cieniu tego drzewa, obejmowałem je  i okrywałem pocałunkami 
jako mój ołtarz ofiarny, jako łoże mojej śmierci. Drzewo to, za
szczepione na opoce niewzruszonej, którą je s t Piotr, rozrosło się 
tak bujnie, że konarami swoimi obejmuje ju ż  cały świat. W jego  
cieniu mogą znaleźć pokrzepienie i ochłodę wszystkie dusze do
brej woli. Jego owocem i jego sokami mogą się karmić na żywot 
wieczny. Tym drogocennym owocem jest moje Ciało, które zawisło 
na drzewie krzyża; ożywczymi sokami moja Krew, którą na krzyżu 
[ 10] wylałem, nie tylko jako okup za grzechy świata, lecz także 

jako pokrzepiający napój dla dusz. Cząstki drzewa krzyżowego, 
które Kościół rozdziela całemu światu jako najcenniejszą relikwię, 
będą przed końcem świata zebrane przez moich aniołów i przenie
sione do nieba. Zasadzę to święte drzewo pośrodku raju wiekuistej 
szczęśliwości. Tam będą nasze — niekończące się nigdy — gody we
selne. Nie będzie to ju ż  drzewo wiadomości dobrego i złego4, lecz 
drzewo żywota. Drzewo to będzie tablicą pamiątkową dla tych, 
którzy w życiu składali w krzyżu swoje cierpienia. Imiona ich będą 
wyryte na drzewie krzyża i dusze dozna[ 11 | wać będą szczególniej
szej radości na widok swego imienia jaśniejącego chwalą. Żaden 
wódz, nagradzany na ziemi za swoje zasługi, nie doznał tyle ra
dości, ile tam zazna dusza na jedno wejrzenie na drzewo żywota. 
Pan Jezus dał mi na chwilę zobaczyć owe drzewo, a owe imiona 
błyszczały taką rozmaitością barw, że darmo siliłabym się na wy
szukanie słów czy porównań, by dać o tym pojęcie.
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9 VII [1936 r.] Czułam się ogołocona ze wszelkiego dobra. Ze 
smutkiem myślałam -  jak ja  mogę zbliżyć się do Komunii św.?

4 Por. Rdz 2, 9; 2, 17.
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Głos wewnętrzny szepnął: Komunia św. je st więcej sprawą Trójcy 
Przenajświętszej niż twoją, zostaw Bogu przygo[ 12]towanie.

10 VII [1936 r.] W czasie mojej męki doznawałem, obok gwał
townych cierpień fizycznych, wiele bólu i cierpień duchowych. 
Owszem, one przewyższały pierwsze. Każdy akt bólu fizycznego 
przyjmowałem jako zadośćuczynienie za osobny grzech czy ro
dzaj grzechów, a równocześnie duszę moją przygniatał, ja k  winna 
prasa, widok zniewagi wyrządzonej Bogu przez ten grzech. Kiedy 
brałem na swoje ramiona krzyż, a raczej gdy Mi go wtłaczano na 
ramiona, członki moje przeniknął tak gwałtowny ból, że gdyby nie 
wyższa siła, byłbym padł na ziemię.

Ty wiesz, jaki ból sprawia ucisk rany -  a moje ramiona były 
poszarpane ranami. I na takie żywe, ociekające jeszcze [13] krwią 
rany wtłoczono Mi ciężar krzyża. Był to nie tylko ciężar gatunkowy 
drzewa, ale i ciężar grzechów, za które krzyż podjąłem -  ich widok 
daleko boleśniejszym krzyżem przytłaczał Mi duszę. Kto przeży
wał wyrzuty sumienia po dopuszczeniu się choćby jednego grzechu 
ciężkiego, wie, jak  wielki je st jego ciężar. On przygniata duszę, 
spędza sen z powiek, z twarzy świeżość i uśmiech, z  serca radość 
i pokój. A Ja wszystkie tego rodzaju udręki przyjąłem do swojej 
duszy, a cierpiałem także za tych, którzy w zatwardziałości serca 
pędzili swoje życie, bo za ich grzechy trzeba było również złożyć 
zadośćuczynienie nieskończonemu Majestatowi.

Pan Jezus pozwolił mi widzieć w duchu, jak wyglądał w chwi
li, gdy brał [14] krzyż na swe ramiona. Widziałam, jak śmiertelna 
bladość pokryła Jego najświętsze oblicze, rumieniła ją  tylko krew 
spływająca spod cierni. Jezus drżał na całym ciele, drżała każda 
tkanka najświętszego ciała, a jednak Pan Jezus ruszył w swoją dro
gę kalwaryjską. Stąpał powoli, z trudem podnosząc nogi, pochylał 
się pod ciężarem krzyża coraz więcej, chwiał się tak, że mi się zda
wało, że upadnie za każdym krokiem. A jednak Jezus szedł i od
mawiał jakieś modlitwy. Dosłyszałam, jak mówił: Ojcze, wejrzyj
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na Serce Twego Syna, na chwałą i zadośćuczynienie, jakie Ci za 
grzeszników składa, a gdy oni udadzą się do miłosierdzia Twego, 
racz im łaskawie przebaczyć i odpuścić5. [ 15] Ojcze, zachowaj mój 
Kościół w świętości prawdy, a wszystkim jego wiernym dzieciom 
daj szczęście w Twej chwale, przez mękę i śmierć moją. Potem 
odmawiał Jezus modlitwy, których już nie dosłyszałam, bo głos 
Jego był coraz cichszy. Wreszcie wydał Jezus bolesny jęk i padł na 
ziemię, a na Jego barki powaliło się drzewo krzyża. Przez chwilę 
leżał Pan Jezus bez żadnego znaku życia, tylko spod cierni popły
nęła krew, bo drzewo krzyża jednym końcem uderzyło o ciernio
wą koronę. O, jakże pragnęłam przyjść Panu Jezusowi z pomocą, 
jak pragnęłam zdjąć z Niego krzyż. Serce moje pełne było bólu. 
Jezusa szarpnęli za sznury żołdacy, by powstał, a On z trudem 
podniósł się, a pierwsze Jego spojrzenie było na mnie skierowane, 
[16] jakby się chciał przekonać, czy jestem.

Moja Leonio -  odezwał się Jezus -  czy wiesz, co spowodowało 
mój pierwszy upadek? Oto widok pierwszych grzechów ciężkich. 
Gdybyś ty wiedziała, jak i to ból okropny ściska serce na widok 
dusz, które przed chwilą pięknością swoją podobne były aniołom, 
były mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej; jeszcze przed chwilą 
Ja byłem królem tych dusz, a oto naraz dusza z całą świadomością 
odwraca się od Boga, gardzi Jezusem, jednym silnym, złośliwym 
pchnięciem wytrąca ze swego serca Jezusa, a On pod wpływem 
tego uderzenia pada na ziemię, a przez to samo wejście, którym 
wytrącono Jezusa, wchodzi szatan. Jezus, doznawszy takiej wzgar
dy, nigdy nie wróciłby do tej duszy, gdyby nie miłość nieskończona, 
która każe Mu ratować wszelką nędzę, a nawet złość. Miłość każe 
Mu umrzeć, [17] by dusza żyła.

5 Fragment modlitwy odmawianej po Litanii do Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
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19 VII [ 1936 r.] Trwałam u stóp krzyża, błagając z bólem duszy 
o przebaczenie moich grzechów. Głos Ojca niebieskiego odezwał 
się: Przebaczam wszystkim, którzy Mnie o to błagają, w imię mego 
Syna ukrzyżowanego, spowitego bólem i cierpieniem; Syna, w któ
rym mam upodobanie. Jego życzenie wyrażone na krzyżu staje się 
u Mnie prawem. Zapisz, że chcę, by Mnie ludzkość błagała o prze
baczenie w imię ukrzyżowanego Jezusa.

20 VII [1936 r.] Przeżywałam bardzo bolesne opuszczenie du
szy. Pragnąc znaleźć podporę w przygniatającym cierpieniu duszy, 
zaczęłam rozważać Jezusowe: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 
opuścił?6 Zdawało mi się, że przez chwilę dał mi Pan Jezus prze
żyć Jego własne opuszczenie, a ono było wprost nie do wycierpie
nia dla człowieka. Czułam, że tylko Jezus utrzymywał moje siły. 
Ojciec niebieski mówił: Opuściłem Syna za to, że ludzkość uko
chał [18] miłością nieskończoną. Rozciągnął na krzyżu swoje ra
miona, bym nie dosięgnął ludzkości. Chciał ją  zastawić sobą, bym 
je j nie chłostał karą wiecznego opuszczenia, więc dałem je  prze
żyć umiłowanemu Synowi w całej grozie, w całej potędze uczucia 
opuszczenia wszystkich, którzy na opuszczenie zasługują. Synu, 
Jam Ciebie opuścił, boś Ty zawisł bezwładny, przygwożdżony -  na 
krzyżu wysoko do Mnie wzniesiony. A Ja zstąpiłem pod  ten czas na 
niziny, by podnieść w Twe rozpięte objęcia to, co upadło, co pełza 
po ziemi. Ja  -  razem z Tobą -  Twym opuszczeniem zbawiam świat. 
Synu, Ja razem z Tobą ludzkość caląprzy[\9]cisnę do ojcowskiego 
łona mego. Twoja chwała będzie opromieniona chwałą tych, za 
których cierpisz bolesne opuszczenie.

W tym samym dniu, kiedy odprawiałam drogę krzyżową i do
szłam do dziesiątej stacji, uczułam się w przedziwny sposób po
ciągnięta do Pana Jezusa. Równocześnie jednak otaczała mnie

6 Ps 22, 2; Mt 27, 46.
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ciemność duchowa. Spojrzałam na Pana Jezusa, a On wziął z rąk 
siepaczy suknię, którą z Niego zdarto, założył ją  na mnie. Głos 
tajemniczy odezwał się: Cóż to? -  głos Jakuba, a odzienie Eza- 
wa7. Głos czyjś inny, a szaty mego Syna? Ktokolwiek jesteś, przez 
tę szatę jesteś córką mojego upodobania. [20] Jesteś najmniejszą 
spośród rodzaju ludzkiego -  jako niemowlę -  ale otrzymaj moje 
błogosławieństwo przed innymi. Błogosławię ci na każdą chwilę 
życia. Zdawało mi się, że to był głos Ojca niebieskiego. Popatrzy
łam na Pana Jezusa, a On rzekł: Nie zdejmuj ju ż  nigdy tej szaty. 
Staniesz w niej wobec Ojca niebieskiego, przy moim boku, jako  
moja oblubienica.

Wspomnienie tego przeżycia napełnia mnie zawsze błogim na
maszczeniem łaski, a są chwile, w których nie tylko czuję na sobie 
tę szatę Jezusa, ale ją  widzę -  białą, powłóczystą i jest mi w niej 
bardzo dobrze.
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[21] W ostatnim tygodniu dałam Panu Jezusowi oczywisty do
wód, jak bardzo słaba jestem. Tak bardzo pragnęłam cierpienia, ty
lokrotnie błagałam o nie usilnie, a kiedy mnie Pan Jezus doświad
czył prawdziwym cierpieniem, okazałam, do czego jestem zdolna. 
Cierpienia moje wewnętrzne dochodziły niekiedy do najwyższego 
napięcia. Czułam się odarta z wszelkiego dobra duchowego, ze 
wszystkiego, co mogłabym nazwać życiem wewnętrznym. Poczu
cie niegodności i grzeszności wobec Boga było tak wielkie, że mi 
się aż nasuwała myśl o potępieniu wiecznym. Cierpieniem bardzo 
bolesnym było to, że znikła z mojej duszy nawet tęsknota [22] 
za Bogiem, natomiast nasuwały się myśli, że nie tęsknię za Bo
giem dlatego, że mi jest za dobrze na świecie. Tymczasem była to 
tylko ironia, bo poza Jezusem nic znajduję oparcia w niczym na

7 Por. Rdz 27, 22.
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świecie. W duszy mojej panowało jakieś dziwne umęczenie, ucisk 
niedający się określić. Raz, kiedy to umęczenie duszy dochodziło 
do najwyższego stopnia, z duszy mojej wyrwała się prośba: Jezu, 
skróć mój czyściec, bo nie wytrzymam dłużej. W tej chwili jednak 
przypomniały mi się prośby o cierpienia. Toteż pełna zawstydze
nia prosiłam Pana Jezusa, by nie słuchał tej ostatniej prośby, by mi 
pozwo[23]lił jeszcze dużo cierpieć na ziemi. Pan Jezus uwzględnił 
jednak moją słabość, przyszedł, przytulił do swego Serca i choć 
nic nie mówił, samą obecnością swoją umocnił mnie na dalsze 
cierpienia.

27 VII [1936 r.] Pan Jezus przyszedł, napełnił duszę moją szczę
ściem i radością, a potem rzekł: Dziecino, twój czyściec skończony. 
Jako dopełnienie czyśćca przyjąłem pokutę, jaką otrzymałaś przy 
ostatniej spowiedzi -  odprawienie drogi krzyżowej i ofiarowanie 
odpustu za siebie samą. Będziesz jeszcze wiele cierpieć, ale to ju ż  
pójdzie do skarbca Kościoła, na korzyść [24] dusz.

Pan Jezus dodał jeszcze: Powiedz spowiednikowi, żeby był spo
kojny, bo umartwienia nie przyczyniły się bynajmniej do podko
pania twojego zdrowia. Jest to ingerencja Boża, na którą nie ma 
lekarstwa na ziemi. Nie pomoże ci żadne lekarstwo ziemskie i ża
den lekarz nie zabroni Mi zabrać cię do siebie wówczas, gdy Mi 
się spodoba.
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28 VII [1936 r.] Pan Jezus przytulił mnie do swego S erca-czu 
łam się maleńką dzieciną, darzoną pieszczotami. Przez cały czas, 
kiedy przechodziłam cierpienia czyśćca, nigdy wobec Pana Jezusa 
nie czułam się dzieckiem małym, ale zawsze starym, wielkim [25] 
grzesznikiem. Zdawało mi się, że Pan Jezus czuje dla mnie wstręt 
i pogardę. Na całe szczęście nigdy mnie nie odtrącał od siebie, a ja, 
tonąc we łzach, powtarzałam Mu, że Go kocham ponad wszystko.
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Zdaje mi się, że przez te cierpienia nastąpiło w mojej duszy odro
dzenie duchowe i dlatego znowu jestem maleńką.

Dzisiaj, w czasie odmawiania Różańca, wzniosłam się duszą 
całą do Matuchny Niepokalanej. Znikły dla mnie przestrzenie. 
Klęczałam tuż przy Matce Bożej, wpatrując się w Jej przecudne 
oblicze. Oblicze to jednak było tak duchowe, że nie pamiętam i nie 
umiem [26] sobie odtworzyć rysów mojej Matki niebieskiej. Tkwi 
mi tylko w duszy widok Jej oczu promiennych, jaśniejących nie
pojętym blaskiem, wpatrzonych w Trójcę Przenajświętszą. Kiedy 
ja odmawiałam „Zdrowaś Maryjo”, Matuchna Boża powtarzała: 
Uczynił Mi wielkie rzeczy Ten, który możny jest, i święte imię Jego*. 
Natomiast kiedy ja odmawiałam „Chwała Ojcu”, Maryja odma
wiała je  również. Nie widziałam, by poruszała wargami, a jednak 
czułam, że Ona odmawia ten akt uwielbienia Trójcy Przenajświęt
szej. Po drugiej stronie Matki Najświętszej ujrzałam Pana Jezu
sa, który od czasu do czasu powtarzał: Bądź pozdrowiona, Matko 
moja, pełna łaski, [27] błogosławiona między niewiastami. Błogie 
chwile spędziłam przy Sercu Matki Niepokalanej, ale koniec był 
taki, że Różańca nie skończyłam, bo kościół zamykano, musiałam 
iść do domu. Idąc ulicą, myślałam, że niebo całe niosę w sercu 
swoim. W duszy nurtowało jedno pragnienie -  przypodobać się 
Panu Jezusowi, sprawić Mu czymś przyjemność, pozyskać sobie 
Jego względy. Zdawało mi się, że najwięcej radości sprawię Mu 
miłością i uniżeniem, toteż powtarzałam Mu raz po raz niemilkną
cą nigdy pieśń miłości.

Przy czytaniu duchownym [w książce] Tajemnica Słowa Wcie
lonego uderzyło mnie [28] zdanie, że Pan Jezus od pierwszej chwi
li swego wcielenia znał każdą duszę, jej winy, pokusy, pragnie
nia1'. Duszę moją napełniło uniesienie radości. Jezus zna już od

s Łk 1,49.
9 Por. ks. A. Żychliński, Tajemnica Słowa Wcielonego, Poznań 1935, 174. To 

samo pisze s. Leonia do ks. F. Chromika (L. 64).
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tak dawna moje pragnienie miłowania Go ponad wszystko. Jezus 
spełni moje pragnienia, bo On je sam w duszy rozbudził. Jezus zna 
moje pragnienie oglądania Go w niebie w jasnym widzeniu, zna 
moją tęsknotę za Nim. Jezus może wszystko. To uniesienie radości 
wypełniło mi już wszystkie chwile tego dnia aż do zaśnięcia.
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29 VII [1936 r.] Pierwszą moją myślą po przebudzeniu było: 
Jezus zna moje pragnienia miłowania Go. Co za ra[29]dość. Po 
południu, kiedy się znalazłam wobec Pana Jezusa, usłyszałam, jak 
mówił: Dziecino, Ja tęsknię za tobą, pragnę cię mieć w niebie. Nie 
mogłam pojąć tego, co Pan Jezus mówił. Że ja tęsknię za Nim, 
to rzecz jasna, bo któż by nie pragnął jak najprędzej połączyć się 
z Bogiem, który jest wszystkim sam w sobie i dla nas, ale dlaczego 
mógłby Pan Jezus za mną tęsknić, skoro ja jestem tylko nicością. 
Powiedziałam to Panu Jezusowi, a On powtórzył raz jeszcze, że 
tęskni za mną, tęskni bardzo, i dodał: Przyjęcie do nieba jednej du
szy je st tak wielką rozkoszą dla świętych i aniołów, a zarazem tak 
wielką chwałą dla Boga, że [30] gdybyś to pojęła, zrozumiałabyś 
moją tęsknotę za tobą. Matka cieszy się, gdy przychodzi na świat 
je j dziecię. Ale ta radość matki niczym je s t wobec radości Boga 
przyjmującego na swe łono dziecię przychodzące z ziemi.

Przy czwartej stacji drogi krzyżowej Pan Jezus przykuł moją 
duszę do siebie, jakby chciał odkryć przede mną uczucia, jakie 
nurtowały w Jego Sercu w chwili spotkania się z Najświętszą Jego 
Matką. Leonio -  mówił Jezus -  gdyby ciebie wydalono ze zgro
madzenia, posądzając cię o straszliwe zbrodnie, gdyby wśród szy
derstw i pośmiewiska prowadzono cię pod  eskortą na szubienicę, 
a ty byś ujrzała [31 ] wśród tłumów kochającą cię, omdlewającą 
z bólu matkę, co by się działo w sercu twoim? Miałabyś je j  do 
powiedzenia jedno zdanie -  matko, ja  cierpię niewinnie, jestem  wi
docznie ofiarą za drugich. Byłoby to osłodą je j cierpień, niemniej
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jednak cierpiałabyś zarówno sama, ja k  i matka. Pomyśl teraz, ile 
cierpiała moja Matka Niepokalana, gdy Mnie ujrzała obarczone
go krzyżem, z cierniową koroną na głowie, z twarzą zalaną potem  
i krwią. Słyszała moja Matka urągania i naśmiewania żołdactwa, 
złośliwe uwagi przechodniów, nienawistne szyderstwa Żydów. 
Wiedziała moja Matka, że jestem  niewinny, że jestem  ofiarą za 
ludzkość całą. Niemniej [32\ jednak nowy miecz boleści przeszył 
Jej Serce, gdy Mnie ujrzała w takim stanie poniżenia. Cierpienia 
mojej matki napełniły nowym bólem moje Serce. Równocześnie 
jednak doznałem ulgi w uczuciu radości na widok duszy tak pięk
nej, tak ubogaconej przez Trójcę Przenajświętszą. Z  Serca mojego 
wyrwał się okrzyk -  warto cierpieć, choćby tylko dla wysłużenia 
Jej samej tych cudów łaski, jakie wzbogaciły Jej duszę. Tak więc 
widok przeczystej Dziewicy na mojej drodze kałwaryjskiej przyno
sił Mi pokrzepienie, ale i wzmożenie cierpień w uczuciach synow
skich względem ukochanej i kochającej Mnie Matki.

Byłem bliski [33 J omdlenia i gdyby nie pomoc Cyrenejczyka, 
byłbym padł po owym spotkaniu się z Matką Niepokalaną. Mój 
Jezu -  zapytałam się -  a dlaczego Szymon Cyrenejczyk tak krótko 
niósł Twój krzyż, że znowu sam go wziąłeś na ramiona i powtór
nie upadłeś? Bo to był krzyż m ó j-  powiedział Jezus. Dla człowieka 
był on za ciężki. Szymon, ja k  każdy inny człowiek, mógł nieść tylko 
swój krzyż. Kiedy wziął na ramiona mój krzyż, podtrzymywałem  
go -  inaczej byłby upadł.

Mój Jezu -  zapytałam jeszcze -  czy otarcie Twojej najświętszej 
twarzy przez św. Weronikę nie przyniosło Ci żadnej ulgi, że upa
dłeś? Dziecino, Weronika oddała Mi taką [34] samą przysługę jak 
Cyrenejczyk, choć nie zdjęła z moich ramion krzyża. Uczyniła to, 
co niewiasta uczynić mogła. Ja zmierzyłem czyn je j wartością mi
łości, z jaką spieszyła, by Mi ulgę sprawić. Odbiłem na je j chuście 
swe Boskie oblicze, a w tym odbiciu wyszła ze Mnie Boska moja 
moc, udzielając się Weronice. Miłość moja odpłaca się zawsze,

Zeszyt II 243

kochającym sercom, miłosnym wyrażeniem swego podobieństwa. 
Każdy czyn miłości upodabnia duszę do Przedmiotu Ukochania. 
Zdawało mi się, że Pan Jezus ma w ręce pieczęć z monogramem 
przepojonym Jego Boską krwią — zamiast [35] tuszem. Przyciskał 
ją  do mojej duszy, a za każdym naciskiem odtwarzało się Jego 
Boskie oblicze.
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30 VII [1936 r.] Wczoraj, kiedy odprawiałam drogę krzyżową, 
Pan Jezus zatrzymał mnie dłużej przy stacji Jego spotkania się 
z Matką Niepokalaną, potem jeszcze odezwał się: Jutro powiem  
ci, jaki ból duchowy w szczególniejszy sposób przygniótł Mnie do 
ziemi w drugim upadku. Nie zwróciłam już uwagi na tę zapowiedź 
i nie myślałam o niej, widocznie jednak myślał Pan Jezus. Dzisiaj, 
kiedy znów poszłam na krzyżową drogę Jezusa, zaczęłam ją  od
prawiać z miłością, ale bez promyka światła z góry. Tymczasem 
przy siódmej stacji, skoro tylko doszłam do niej, [36] odzywa się 
w duszy głos: Weronika otarła moją twarz z krwi i potu. Tymcza
sem ju ż  po chwili krew i pot znów zalały moje oblicze i przesłoniły 
Mi oczy pod wpływem bólu, jak i napełnił Mą duszę. Widziałem 
obok Weroniki dusze, które zionęły nienawiścią do Mnie, a za ni
mi, w pochodzie wieków, ciągnęły się dusze im podobne -  dusze, 
które rzucały w moje oczy błoto zmysłowości, chcąc zasłonić się 
przed moim wzrokiem wszystko widzącym. Rzucały w moje oblicze 
kamienie złości i zasłonę pychy, a przede wszystkim wzgardy, która 
tak bardzo rani moje Serce. Błoto zmysłowości i zasłona pychy, 
którą rzucano Mi w oczy i na oblicze, sprawiły, że nie widziałem 
ju ż  nie [tylko] [37] ich dusz -  ja k  tego pragnęły -  ale [nawet] 
drogi, którą szedłem, dlatego padłem. Padłem obliczem do ziemi, 
bo się w niej tarzały biedne dusze, a Ja pragnąłem nieść im zba
wienie. Padłem ja k  robak twarzą do ziemi, bo ludzie, którzy są 
prochem i w proch się obrócą, chcieli wznieść się ponad nią przez
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swoją pychę, chcieli błyszczeć złudną wielkością. Szatan pychy 
chciał być równy Bogu -  do tego nakłania również uwiedzione du
sze ludzkie. Ja chciałem podać rękę upadającej ludzkości, dlatego 
padłem na ziemię, by ją  z niej podźwignąć. Zrównałem się niejako 
z nimi przez upadek, by ich zrównać z sobą przez podżwignięcie 
ich łaską. W pierwszym bolesnym upadku, ja k  [38] ci ju ż  mówiłem, 
największy ból sprawiał Mi widok pierwszych grzechów ciężkich, 
popełnianych nieraz ju ż  przez nieletnie dzieci z rozwiniętą przed
wcześnie świadomością. Tym razem przygniatał Mnie ciężar grze
chów młodości, widok więdnących kwiatów cnót, które w wiośnie 
życia pragnęły rozwinąć się najbujniej.

Zdawało mi się, że Jezus jest struchlały z bólu, a ja  bezradnie 
klęczałam przy Nim, powtarzając tylko: O Jezu, Jezu, Jezu. Z tym 
wezwaniem podeszłam do następnej stacji, a Jezus mówił znowu: 
Jestem źródłem wszelkiej pociechy. Każda inna pociecha, która 
nie płynie z  tego źródła najczystszego, je st mętna [39] i prawdzi
wego orzeźwienia nie daje. Pocieszam nie tylko niewiasty, które 
płaczą nad męką moją, ale każdego, kto do Mnie przychodzi, szu
kając ulgi w cierpieniu, pociechy w utrapieniu. Pociecha, którą 
Ja daję, je st spokojna, nasycająca, zaspokajająca wszelkie aspi
racje duszy; nie czuje się w niej czczości, jaka  zawsze kryje się na 
dnie pociech ziemskich. Ale wróćmy do mojej drogi kalwaryjskiej. 
Leonio, Ja wówczas pocieszałem płaczące niewiasty, a dziś od  
ciebie -  niewiasto -  pragnę pociechy.

Jezu -  wyszeptałam w duchu -  jakiej pociechy możesz się spo
dziewać ode mnie, do czegóż ja  jestem zdolna? Chyba do zasmu
cania Ciebie. [40] Lecz Jezus mówił dalej: Pocieszaj Mnie miło
ścią ofiarną, czystą, delikatną; miłością, która się nie cofa przed  
niczym -  gotowa na wszystko; idzie, gdzie Jezus każe; czyni, czego 
Jezus żąda. Pocieszaj Mnie dziecięcą, niezachwianą ufnością. Od 
ciebie przede wszystkim domagam się ufności, bo szatan usiłuje ją  
zachwiać w sercu twoim. Pomyśl, jaka byłaby przykrość dla rodzi
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ców, gdyby ich dziecię odnosiło się do nich z nieufnością wówczas, 
gdy zasiada pośród nich do jednego stołu, gdy każde z rodziców 
gotowe je st [w] każdej chwili spełniać życzenia maleństwa, jeże
li one tylko nie są szkodliwe dla życia dziecka? Jesteś przedmio
tem [41 ] upodobania Trójcy Przenajświętszej, która żyje w tobie. 
Jesteś przedmiotem Bożych zainteresowań. Bóg gotów spełniać 
nawet twoje życzenia, gdy Mu bardzo ufać będziesz. Ufaj, córko, 
sprawisz Mi tym pociechę. Pocieszaj Mnie, wynagradzając Mi za 
oziębłych i obojętnych katolików. Pocieszaj Mnie, modląc się dużo 
za Kościół i jego kapłanów. Pocieszaj Mnie przez dziękczynienie 
za łaski, jakie udzielam światu całemu, a zwłaszcza za te, których 
udzieliłem mojej Matce Niepokalanej i świętym w niebie. Pocie
szaj Mnie umartwieniem siebie we wszystkim od rana do wieczo
ra. Ja pragnę od ciebie tych ofiar maleńkich, ostatnich. Pocieszaj 
Mnie wreszcie uniżeniem [42] pokornym, lecz ufnym. Dotrzymuj 
Mi stale towarzystwa -  bądź moją pociechą.
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31 VII [1936 r.] Trwałam w adoracji Najświętszego Sakramen
tu. Czyniłam wszystko, co było w mojej mocy, by Pana Jezusa 
uwielbiać, by Go kochać i wynagradzać, a jednak Pan Jezus zda
wał się być niezadowolony, wzywał mnie na drogę krzyżową. Po
szłam, dokąd mnie wzywał Jezus, a On zatrzymał mnie dopiero 
przy dziewiątej stacji.

Moja Leonio -  mówił Jezus -  trzeci upadek był boleśniejszy od  
wszystkich innych. Fizycznie byłem ju ż  tak wyczerpany, że ustać 
na nogach nie mogłem. Z bólu, umęczenia i wycieńczenia drżała 
każda tkanka mego ciała. Krzyż, przygnia[43 \ tający ranę ramie
nia, sprawiaI Mi ból straszliwy. Byłem bliski konania -  a tę, jakby  
przedśmiertelną, agonię sprawił Mi widok pełen ohydy i grozy; 
widok grzechów popełnianych z całą świadomością i rozmysłem 
przez ludzi, od których spodziewałem się miłości, od ludzi, którzy
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poznali, czego Bóg od nich żąda. Iluż to ludzi z teologicznym wy
kształceniem odrywa się od Kościoła, pociągając za sobą tysiące 
dusz. Ja to przecierpiałem wówczas -  podobnie ja k  w Ogrójcu. 
Przecierpiałem na zimno obmyślane zbrodnie, tarzanie się w zmy
słowości łudzi pokrytych ju ż  nieraz siwizną, pochylających się nad  
grobem. By ich powstrzymać [44] od upadku w czeluście piekielne, 
Ja pochyliłem się ja k  robak w prochu; upadłem bezsilny na ziemię, 
która stała się dla Mnie jakby ogniem palącym. Byłem jakby mar
twy. Z  odrętwienia bólu ocknąłem się dopiero wówczas, gdy żołdak 
kopnął Mnie z całej siły w bok, blisko okolicy Serca. Poczułem 
dotknięcie stopy ludzkiej. Dotknięcie było brutalne, ale moje Serce 
żywiej zabiło, czując to dotknięcie. Niegdyś przy dotknięciu szat 
moich wychodziła ze Mnie moc -  a dziś dotyka Mnie stopa czło
wieka, dotyka tak silnie, że aż Serce zabiło gwałtowniej, a z duszy 
wyrwał się ję k  i pragnienie cierpienia, śmierci krzyżowej — byle 
145] ratować tych, którzy zetknęli się ze Mną, chociaż z  lekceważe
niem i pogardą. Ja nie chcę nimi gardzić. Ja chcę ich zbawić, chcę 
uszczęśliwić. Ostatnim wysiłkiem objąłem krzyż, by go zanieść na 
szczyt Golgoty i tam umrzeć.

W słowach Pana Jezusa był taki ból ukryty, że i ja łez powstrzy
mać nie mogłam. Chciałam podtrzymać krzyż Pana Jezusa, by nie 
cisnął Mu już tak boleśnie ramion Jego, ale mi się zdawało, że 
może dotknięcie moich grzesznych rąk przysporzy ciężaru Panu 
Jezusowi, więc się wstrzymałam. Myślałam także o tym, że małe 
dzieci, chcąc matce pomóc coś dźwigać, powiększają ciężar, bo 
one bezwiednie nawet [46] opierają się o to, co niby chcą nieść 
-  a zatem nie tylko nie przynoszą ulgi, lecz przeciwnie, cięża
ru dodają. Kiedy o tym myślałam, Pan Jezus dodał: Lecz matka 
z tego [jest] zadowolona, bo wie, że maleństwo pragnie je j ulgę 
przynieść. I twoje pragnienia są miłe memu Bożemu Sercu. Ciche 
łkania wyrwały się z mojego serca. Nic więcej Jezusowi dać nie 
mogłam nad ból serca i żalu za własne grzechy i grzechy świata.
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1 VIII [1936 r.] Przebudziłam się ze snu z zagadnieniem, co by 
to uczynić, żeby móc za każdym oddechem i za każdym uderze
niem serca powtarzać akt miłości; i z drugim, co by uczynić, by 
móc dla Pana Jezusa [47] przelać krew, tak jak On przelał ją  dla 
mnie. Duszę moją napełniało później przez cały dzień pragnienie 
umartwienia, wyniszczenia się dla Boga, ale z tych pragnień skła
dałam ofiarę posłuszeństwa.

Przed tygodniem zapowiedział mi Pan Jezus, że mój czyściec 
[jest] skończony. Od owej chwili jakieś nowe, głębokie, pełne nad
ziemskiego spokoju szczęście panuje w mej duszy. Szczęście to 
i spokój powiększa to, że spowiednik polecił mi nie myśleć więcej
0 tym, czy to głos Boży przemawia do mojej duszy, co w prze
szłości nieraz było powodem obaw, czy nie ulegam złudzeniu, bo 
życie moje takie swobodne, pogodne. Czy [48] to możliwe, by 
w takim życiu podobał sobie Jezus? Nie jestem odcięta od świata
1 nie [jestem] pogrążona w ustawicznej modlitwie, bo praca umy
słowa wymaga obiektywnego skupienia. Nie myślę już o obawach, 
a spokój gra w mojej duszy harmonią pieśni niebiańskiej. To Jezus 
tak sprawił -  niech Mu za to będą dzięki. Sądzę jednak, że pozwoli 
mi jeszcze dużo cierpieć. Jezus mnie darzy pieszczotami, bo je 
stem maleńką.

W czasie wieczornego nabożeństwa z lekkością duchową 
wzniosłam się do tronu Królowej Anielskiej i powiedziałam Jej 
na przywitanie: Matuchno moja, kocham Cię bardzo. A Maryja 
[49] z pobłażaniem matczynym spojrzała na mnie i rzekła -  ale ty 
jeszcze kogoś prócz Mnie kochasz. Tak, Matuchno, kocham Ojca 
niebieskiego ponad wszystko. Tak pragnę przyjść do Ojca. Zale
dwie przedstawiłam Matce Niepokalanej moje pragnienie, a już 
byłam przy Ojcu -  a było to gdzieś w górze poza mną i poza prze
strzeniami. Czułam się maleńka jak niemowlę. Zdawało mi się,
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że moją duszę napełnia coś z piękności anielskiej. Nie wiem, jak 
mogłam na tę chwilę zapomnieć o mojej brzydkości grzechowej. 
Ojciec przedwieczny, a raczej wszystkie trzy Najświętsze Boskie 
Osoby, spoglądały na mnie aż do dna mojej duszy, [50] a ja  się 
czułam jakoś ufnie spokojna; czułam, że Bóg ogląda we mnie wła
sne swoje dary. Gdzieś w dali były chóry aniołów i świętych. Oj
ciec niebieski wskazał mi je, lecz ja wyszeptałam: Mój Ojcze, ja 
do Ciebie przyszłam, ja pragnę pozostać przy Sercu Twoim. Tak 
długo tęskniłam za Tobą. Ty mi wystarczysz. I Ojciec przyciągnął 
mnie jeszcze bliżej, w samo ognisko odwiecznej Miłości. I cze
muż skończyły się te chwile?

2 VIII [1936 r.] Dzisiaj nie wznosiła się moja dusza tak wyso
ko. Ojciec niebieski skupił mnie przy sobie w mojej własnej duszy. 
Czułam w mym sercu żar, jaki udzielał mi się od Ojca naju[51 | 
kochańszego. Czułam, że Ojciec jest we mnie z całym swoim ma
jestatem. Zdumiona mówiłam do Ojca: Mój Ojcze, wszechświat 
cały objąć Cię nie może, a Ty w mej duszy mieścisz się cały? Sera
fini zakrywają przed Tobą swe oblicza, a Ty swe blaski roztaczasz 
przede mną? Jedną na wszystko miałam odpowiedź -  bo Bóg jest 
dobry, takie cuda czyni dla uszczęśliwienia swego małego stwo
rzenia. Trwałam tak w Ojcu aż do przyjęcia Komunii św. Potem 
oddałam Ojcu Jezusa, a raczej sama jeszcze głębiej ukryłam się 
w Ojcu, ale już nie sama. Jezus był we mnie -  ja  w Jezusie, a ra
zem [byliśmy] w Ojcu najukochańszym, by Go uwielbiać, chwalić 
i miłować.
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[52] Zamierzałam odprawić w dniu dzisiejszym skupienie mie
sięczne. Pan Jezus pokrzyżował moje plany, a jednak przeczuwa
łam, że otrzymam od Matki Najświętszej jakąś szczególną łaskę. 
Było nią głębokie skupienie. A kiedy skupienie objęło całą duszę, 
głos wewnętrzny odezwał się: Oto Matka twoja -  Królowa anio
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łów je s t twoją Matką. Jest Ona Matką Boga i ludzi. Dla aniołów 
jest Panią i Królową, oni Jej dworzanami, ale nie nazywają Jej 
matką. Maryja zna wszystkie hierarchie aniołów i każdego z osob
na -  godność, moc oraz imię jego. Każdy z aniołów uważa sobie 
za chlubę spełniać życzenia swojej Królowej.

Nie wiem, jak to [53] wyrazić, ale ujrzałam całe zastępy anio
łów otaczających Matkę Niepokalaną, a nad Jej głową unosiła się 
jakby korona z trzech hierarchii aniołów. Wszyscy zapatrzeni by
li w Maryję z podziwem i ukorzeniem. Głos mówił: Maryja jest 
Królową aniołów, chociaż oni są duchami, a Ona ma ludzkie ciało. 
Ale to ciało je st przeczyste, uduchowione. Takie było od pierw
szej chwili niepokalanego poczęcia. Nie było w nim nie tylko po
żądliwości grzesznej, ale nawet cienia niedoskonałości grzecho
wej. Było wolne od cierpień fizycznych. Trzeba tak było, bo z te
go przeczystego ciała i krwi Jej niepokalanej ukształtowane było 
ciało Boga-człowieka. [54] Istota ciała Jezusowego była ta sama 
co Maryi, bo utworzone było z Jej krwi. Godność ciała Jezusowe
go podnosi nieskończenie to, że ukształtowane było przez Ducha 
Świętego. Duch Święty był twórcą ciała Jezusowego ze względu na 
Jezusa -  że był równocześnie Bogiem -  i ze względu na Maryję, by 
Jej dziewictwo było nienaruszone. Ze względu na godność macie
rzyństwa Bożego ciało Maryi je st nieskończenie więcej święte niż 
duchowość aniołów. Maryja jest Królową. Wydaje rozkazy, które 
aniołowie natychmiast spełniają. I nic w tym dziwnego -  wszak 
i Jezus na ziemi był Jej poddany, a obecnie w niebie nie odrzuca 
żadnej prośby swej Matki Niepokalanej -  prośba Maryi [55] jest 
obecnie Jej rozkazem.

Maryja je st Matką, Królową, a zarazem najświętszą Kapłan
ką. Nie dokonała, co prawda, Maryja ani jednej konsekracji, ale 
w Niej i przez Nią dokonał Duch Święty pierwszej boskiej konse
kracji, zmieniając Jej krew, czysto ludzką, w krew Boską Jezusa. 
Nie zmieniła się istota tej krwi, bo krew Jezusowa musiała być
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krwią ludzką, by być okupem za grzechy świata, ale przez zjedno
czenie osobowe Słowa stała się równocześnie krwią Boską. Mary
ja  pierwsza złożyła w ofierze Ojcu przedwiecznemu swego Syna. 
Ofiarowała Go jeszcze wówczas, gdy żył w Jej łonie niepokalanym, 
ofiarowała Go po przyjściu na świat. Jej ręce przeczyste pierwsze 
podnosiły Boga-człowieka ku Ojcu -  za zbawienie [56] ludzi. Za
nim Maryja przytuliła do Serca Dziecię Jezus, wpierw wzniosła Je 
Ojcu jako ofiarę. Maryja ofiarowała Jezusa w świątyni, ofiarowa
ła Go na Kalwarii -  tam ju ż  nie własnymi rękami, ale wolą swoją 
i Sercem ofiarnym, zjednoczonym z ojiarą krzyżową.

Maryja je s t dla kapłanów wzorem, patronką i matką. Byłoby to 
dla Maryi wielką pociechą, gdyby w Litanii loretańskiej dodano 
wezwanie „Patronko kapłanów”. Dla każdego kapłana Maryja 
ma osobne dary i łaski. Dla niewiast, w których sercu rodzi się 
niekiedy ból, że nie są kapłanami, niech wystarczy to, że Maryja, 
aczkolwiek była Matką Boga, nie dokonała ani razu konsekracji, 
a Komunię św. przyjmowała z rąk św. Jana.

Z E S Z Y T  III

(3-dniowe skupienie od 4-8 VIII ’36)

Życie wespół z Jezusem

AMDG
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[1 ] 1936 r. Poznań1.
3 VIII [1936 r.] Jak słodko jest spełniać obowiązek miłości 

wzajemnej. W takich chwilach dusza przeżywa doświadczalnie, 
że to, co czyni dla drugich, czyni dla Jezusa samego, tak wówczas, 
gdy uchybia w miłości wzajemnej, jak i wówczas, gdy z zapar
ciem [się] siebie samej służy ich potrzebom. Dobrze, że Jezus daje 
sposobność wynagrodzenia swych błędów -  dusza gotowa oddać 
swe życie w ofierze dla drugich.

Licząc się z ustawami konstytucji, a trochę pod wpływem nie
zadowolenia, że nie będę mogła odprawić zamierzonego skupie
nia miesięcznego, nie przyjęłam na nocleg dziesięciu osób rodziny 
jednej z sióstr2, mówiąc, że nam mężczyzn nocować nie wolno. 
Jakże gorzko [2] żałowałam swojego postępku. Zdawało mi się, 
że Pan Jezus nie da mi za to schronienia w Sercu swoim. Cierpia
łam bardzo, błagając Jezusa, by mi dał możność wynagrodzenia 
mojego przewinienia. Uczynił to Jezus. Mogłam przez cały dzień 
służyć im osobiście, otoczyć ich serdecznością, a w nocy podję
łam się czuwania, by oni w moim pokoju spać mogli. Dopiero 
wówczas czułam, że Jezus jest zadowolony. Błagałam Pana Je
zusa, by dał pogodę dla tych ludzi, bo mieli jeszcze podróżować, 
a przez niedzielę i całą noc padał obfity deszcz. Wysłuchał mnie 
dobry Jezus. Wieczorem zaczął znów padać deszcz bardzo silnie. 
Jezus odezwał się: Powstrzymałem deszcz przez cały dzień na two
ją  prośbę. Teraz wypłyną z chmur te wody, które przez cały dzień 
miały zlewać ziemię. Byłam wzruszona -  dziękowałam Panu Jezu
sowi za Jego dobroć.

' Rok i miejscowość wpisane są, podobnie jak w zeszycie II, a także w następ
nych: IV, V, VI -  ołówkiem, na górnym marginesie.

2 Była to rodzina s. Seweryny Pieczary. -  Por. L. 76.
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[3] W czasie rekolekcji 1935 r. szepnął mi głos wewnętrzny: 
Ostatnie twoje rekolekcje wspólne. Wyszłam natychmiast z kapli
cy, by nie słuchać tego głosu. Bałam się, czy mi go nie podsuwa 
kusiciel, bo głos mówił wówczas, gdy nie byłam bardzo głęboko 
skupiona, a do kaplicy wstąpiłam tylko, by się pokłonić Panu Je
zusowi, bo to było już po modlitwach wieczornych. Nie mówiłam 
o tym nikomu, a więc i spowiednikowi. Kiedy w tym roku dosta
łam od matki generalnej zawiadomienie, że mam jechać na reko
lekcje, myślałam: Dobrze, że [tego] nie powiedziałam -  to nie był 
głos Boży, bo już się nie spełnia. Tymczasem, wówczas kiedy już 
byłam spakowana do wyjazdu, otrzymałam depeszę, by ze wzglę
du na zjazd sióstr kursistek zostać w Poznaniu. Czułam się zawsty
dzona i upo[4]korzona. Sumienie wyrzucało mi, że polegam na 
sobie, a przecież nie do mnie należy rozstrzyganie, czy to jest głos 
Boży, choćbym nawet nie widziała spełnienia zapowiedzi. Teraz 
dopiero powiedziałam o tym spowiednikowi i otrzymałam pole
cenie zanotowania.

Drugi fakt. Było to jeszcze wówczas, kiedy byłam zupełnie 
zdrowa, ale nie pamiętam, w którym miesiącu. Dowiedziałam się, 
że mój tatuś jest poważnie chory. Zapytałam wówczas Pana Jezu
sa, kto pierwszy umrze -  ja  czy ojciec? Ciebie pierwej powołam3 
-  powiedział Pan Jezus. Pierwszą nagrodą dla twojego ojca za 
oddanie dziecka na służbę Bogu będzie to, że wyjdziesz naprzeciw 
niego, by go poprowadzić w krainę szczęśliwości. Mój Jezu -  zapy
tałam wówczas -  czy mój [5] tatuś żyje w łasce Twojej, czy cieszy 
się przyjaźnią Twoją? Tak, moje dziecię, cierpienia, jakie na niego 
zsyłałem, miały na celu oczyszczenie jego duszy. A mamusia, mój 
Jezu? Mamusia szła zawsze drogą ciernistą -  we Mnie pokładała 
ufność swoją, a Ja darzyłem ją  miłością. Mój Panie Jezu, a czy

3 Istotnie tak było. S. Leonia zmarła 10 I 1940 r., a jej ojciec -  Franciszek Nastał 
- 5  VIII 1957 r.
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mój braciszek będzie księdzem? Nie troszcz się o niego. Jest on 
więcej moją własnością niż twoją -  on więcej do Mnie należy niż 
do ciebie. Nie pytałam już o nic więcej -  wstydziłam się nawet, że 
aż tak dużo pytałam.

Nie mówiłam także o tym, jak raz w czasie Mszy św. mojego 
spowiednika, po podniesieniu, stanął na ołtarzu [6] Pan Jezus w na
turalnej wielkości i patrzył na niego z niepojętą miłością. A kiedy 
ojciec robił nad kielichem i Hostią znak krzyża, Pan Jezus robił 
znak krzyża nad jego głową, ramionami i sercem. Potem ukrył się 
w jego ramionach w postaci dzieciątka i znikł.

135

Spowiednik mój polecił mi, zapewne z natchnienia Ducha 
Świętego, odprawić trzydniowe skupienie zamiast rekolekcji, na 
które nie pojechałam. Serce zabiło mi radością, gdy to usłyszałam. 
Jakieś niepojęte uczucie błogości zapełniło mi duszę. Pobiegłam 
do kościoła podziękować Panu Jezusowi za to natchnienie dane 
spowiednikowi, a zarazem poprosić dla siebie o błogosławieństwo 
Boże. [7] Zaledwie uklękłam, duszę moją napełniło nadprzyro
dzone skupienie, a w duszy dał się słyszeć głos: Witaj, córko, na 
samotności. Poświęć te trzy dni Trójcy Przenajświętszej. Pierwszy 
dzień poświęć Ojcu niebieskiemu -  rozważaj nieskończone dosko
nałości Boże, dzieło stworzenia, a zwłaszcza stworzenia człowieka 
z miłości. Drugi dzień poświęć Panu Jezusowi -  rozważaj dzieło 
odkupienia. Trzeci dzień poświęć Duchowi Świętemu -  rozważaj 
dzieło uświęcenia, a zwłaszcza jego najzbawienniejszy i najsku
teczniejszy środek -  Eucharystię -  ognisko miłości.

136

5 VIII [1936 r.j Błagałam o pomoc Trójcę Przenajświętszą, by 
Pan Bóg miał chwałę z moich rekolekcji trzydniowych. Dobrze 
się czułam [8] w Bogu, pomimo że oschłość zaległa mi duszę.
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Tuliłam się do Serca Ojca niebieskiego jak maleńka dziecina, któ
ra w nikim -  jak tylko w matce -  szuka ratunku.

Klęczałam przytłoczona oschłością aż do podniesienia w cza
sie Mszy św. o godz. ósmej. Po podniesieniu, na ołtarzu, w posta
wie leżącej, ukazało się wśród miłej i łagodnej jasności Dzieciątko 
Jezus -  maleńkie jak niemowlę. Od ramionek aż poniżej kolan 
zarzuconą miał Pan Jezus białą pieluszkę, rączki były nieprzykry- 
te, główkę otaczała złocista poświata. Pan Jezus rozłożył rączki, 
jak to czyni kapłan przy Mszy św., wpatrzony był w górę i szeptał 
jakieś modlitwy, ale po cichu. [9] Następnie złożył je na krzyż 
na piersiach i znowu rozłożył, tym razem aż tak szeroko, jakby 
je kładł do przybicia na krzyżu. Zdawało mi się, że miał przebite 
rączki, lecz nie jestem pewna. Tuż poza główką Pana Jezusa stała 
Matka Najświętsza w białej szacie, z rękami złożonymi jak do mo
dlitwy. Z ramion Jej spływał płaszcz niebieski, przetykany złoci
stymi gwiazdami. Płaszcz ten spływał aż pod korporał, na którym 
spoczywało Dziecię Jezus.

Skoro ujrzałam Matkę Najświętszą, rzekłam: Patronko i Mat
ko kapłanów, polecam Ci wszystkich kapłanów całego świata, 
a szczególniej tego, który teraz odprawia Mszę św. To jest mój 
spowiednik, błogosław mu, Matko. A Maryja rzekła: Dam [10] mu 
źródło wszelkich błogosławieństw -  Jezusa. W tej chwili usłysza
łam dzwonek oznajmiający Komunię kapłańską. Zdziwiłam się, 
co się stało, bo dopiero było podniesienie i nie słyszałam dzwonka 
na Agnus Dei. Zamierzałam przystąpić do Komunii św. dopiero 
na ostatniej Mszy św., tymczasem Matka Najświętsza skinęła na 
mnie i rzekła: Przybliż się -  dam ci moją Dziecinę Jezus. O, skąd 
Go weźmiesz, Matko -  odezwałam się -  wszak dałaś Dzieciątko 
kapłanowi. Widzę, jak się tuli do jego duszy. Uśmiechnęła się lek
ko Matuchna Niepokalana i pokazała mi znowu maleńkiego Je
zusa, a kiedy zbliżyłam się do balasek, Maryja podała Dzieciątko 
kapłanowi. Jezus [11] skrył się w Hostii, którą ja  przyjęłam i peł
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na szczęścia zaniosłam do swojego kącika, by móc Pana Jezusa 
upieścić i kochać. Jezus powiedział: Zamierzałaś być do [godziny]  
dwunastej w kościele. Idź jednak do domu i zapisz wszystko, co 
miałaś polecone. Zapewne dlatego, by mi nie było żal odchodzić, 
Pan Jezus znowu napełnił moją duszę oschłością. Lecz cóż znaczy 
oschłość, gdy Jezus jest w duszy? Nie mogąc darzyć Pana Jezusa 
gorącym wylewem uczuć, słałam Mu pod stopy pragnienia ofiary, 
wyniszczenia4 siebie wśród cierpień i prac, ufna, że i na umartwie
nia dostanę jeszcze pozwolenie, jeżeli się w to wmiesza Jezus. Po
nad wszystkie jednak pragnienia górowało [12] jedno, by się nade 
mną wypełniła wola Boża.

137

Kilkakrotnie w ciągu dnia dane mi było wznieść się aż do Serca 
Ojca niebieskiego. Darzyłam Go wszystkim, co mogłam znaleźć 
w swej duszy miłego Ojcu, na co tylko może się zdobyć serce ko
chające, a nade wszystko błagałam, by raczył spełnić w mej duszy 
to, co chce oglądać we mnie przez wieczność całą. Jak dobry jest 
Ojciec niebieski -  ile w Nim czułości i serdeczności -  pomimo 
nieskończonego majestatu. Nigdy nie odstrasza mnie ten majestat, 
przeciwnie, dziwną napełnia ufnością. O, jakże bardzo pragnę moje 
niebo spędzać na łonie Ojca przedwiecznego, choćbym była pozba
wiona wszelkiej radości. Małe [13] dzieci nie są wybredne -  jedno 
spojrzenie, jeden uśmiech matki jest ich rozkoszą, jest szczęściem.

W jednym z takich uniesień duszy, w objęciach Ojca najuko
chańszego, błagałam Go, by mnie ukrzyżował, a przez to upodob
nił do Pana Jezusa. Czułam jednak, że proszę o łaskę niepojętą, 
toteż poddałam się Jego woli bez zastrzeżeń, błagając Matuch- 
ny Niepokalanej o wstawiennictwo. Wówczas, w najgłębszych 
tajnikach duszy, lecz jakby gdzieś na niebios szczycie, ujrzałam

4 Opuszczono „się” po wyrazie „wyniszczenia” .
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Matuchnę Niepokalaną. Byłam świadkiem, jak do Maryi płynęły 
z ziemi, ze wszystkich stron, westchnienia, prośby, jęki, łzy, ża
le, pragnienia. Ani jednego nie odrzuciła Maryja, ani jednego nie 
odłożyła na [ 14] później, ani o jednym nie powiedziała, że to drob
nostka i nie ma się czym zajmować. Nie było u Matki Najświętszej 
kolejności w zajmowaniu się jakąś sprawą. Zapewne dlatego, że 
jest Matką Bożą, mogła naraz wszystko załatwiać. Zwracała się do 
Boskiego Syna i z pokorą, ale i z wpływem Matki mówiła o każdej 
duszy. Myślałam wówczas, że Maryja jest jakby stacją odbiorczą 
i nadawczą. Nie tylko wszystkie łaski przez Nią spływają na zie
mię, ale także wszystkie modlitwy przez Nią wchodzą do Boga.

Próbowałam w ciągu dnia rozmyślać o nieskończonych dosko- 
nałościach Bożych. Najczęściej jednak zatonęłam w jednej, a wła
ściwie w Bogu samym, a znalazłszy [15] się w obliczu Trójcy 
Przenajświętszej, zapominałam o własnym myśleniu. Pragnęłam 
przeistoczenia się w Jezusa, pragnęłam nie mieć już nawet wła
snych pragnień, tylko Boże. Próbowałam także myśleć o śmierci. 
Chciałam się przejąć jej grozą, ale usiłowania były daremne. Myśl 
o śmierci, choćby natychmiastowej, zdolna jest zrodzić w mej du
szy tylko radość na myśl o tym, że złączę się z Bogiem na wieki 
już i niepodzielnie. Wabi duszę, co prawda, urok cierpienia; chcia
łaby żyć w najsroższych cierpieniach całe dziesiątki lat, gdyby 
wiedziała, że Bogu przysporzy tym chwały, ale ponad wszystko 
kocha Boga samego, dla Niego samego. Ach, kiedyż Go ujrzę -  
jako jest?55

138

[16] 6 VIII [ 1936 r.] Pierwszą moją myślą po przebudzeniu by
ło -  by być jako olbrzym na bieżenie w drogę. Biec po drogach 
Bożych krokami olbrzyma. Przy ostatniej spowiedzi mówił mi

5 Por. 1 J 3, 2.
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ojciec duchowny, że małe dzieci biegną do Boga wpatrzone w Nie
go, nie patrząc, jaką ich prowadzi drogą -  wygodną czy kamieni
stą. Tak pragnę biec do Boga. Czy bieżenie maleńkiej dzieciny 
można nazwać biegiem olbrzyma? Przypomina mi się bajeczka, że 
żółw doszedł prędzej do celu niż zając szybkonogi, bo ten ostatni, 
ufny w siłę swoich nóg, zasnął w połowie drogi i przespał chwilę, 
w której czekała go wygrana. Zauważyłam także nieraz, że małe 
dzieci, biegnąc kłusem, wyprzedziły daleko ludzi [17] dorosłych, 
pełnych siły. Pragnę więc biec wytrwale, a gdy ustawać będę 
w drodze, Matuchna moja poda mi dłoń swą matczyną

Skoro tylko przyszłam do kościoła, Trójca Przenajświętsza od
słoniła mi swoją obecność w głębi duszy, a kiedy każdej z trzech 
Osób Boskich oddałam hołd miłości, zaczął się porachunek z Bo
giem. Z miłością ojcowską, ale i z całą mocą świętości nieznoszą- 
cej nic, co duszę plami, odkrywał mi Bóg moje niewierności. Żyję 
w tobie -  mówił Ojciec niebieski -  stale. Niebo założyłem w twojej 
duszy nie dlatego, by w niej słuchać pieśni aniołów, ale by odbie
rać dziecięce pieszczoty twojej miłości. A ty, ile razy, składałaś 
mi tylko hołdy [uwielbień] jako wielkiemu panu i miłości dlatego,
118] że jestem Bogiem, a nie darzyłaś Mnie miłością serdeczności, 
jako najmniejsze, ukochane dziecię. Mój Ojcze, czasem nie zdo
byłam się na to dlatego, że się czułam wielką grzesznicą. Zapomi
nałam w tej chwili, że jestem dzieckiem ukochanym. Składałam 
wówczas u stóp Twoich hołdy uwielbień i miłości nade wszystko, 
jaka się Panu i Bogu należy, nawet od niewolnika i buntownika. 
A wówczas, kiedy się czułam obrzydliwa jak gnój czy jeszcze coś 
wstrętniejszego, nie śmiałam tulić się do Serca Twego i darzyć 
pieszczotami. Przebacz mi, Ojcze, zapominanie o powinnościach 
dziecka, które Ty względami darzysz, a które okazuje zawsze, 
czym jest i co może. Kiedy mnie weźmiesz do nieba, zobaczysz, 
Ojcze, jak ja serdecznie kocham [19] Ciebie. Moje dziecię -  mówił 
jeszcze Ojciec niebieski -  było wiele takich faktów, że Mnie pro-
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siłaś o jakąś łaskę dlatego, że inni ci to polecali, a nie było tego 
najwewnętrzniejszego zaufania, że cię wysłucham. Czyż dziecko, 
które prosi o coś rodziców, myśli o tym, że nie dostanie? Przy
znałam się, że tak było nieraz, chociaż nie zdawałam sobie z tego 
jasno sprawy. Ufałam daleko więcej modlitwom sióstr niż moim. 
A kiedy siostry dziękowały mi za modlitwy, że otrzymały to, o co 
poleciły modlić się, czułam się upokorzona, b o ja  przedstawiałam 
tylko Bogu prośby sióstr, nie myśląc o skuteczności swych mo
dlitw. Resztę czasu spędzałam na miłowaniu Boga lub na wylewa
niu łez żalu za moje przewinienia.

[20] Co uczyniłaś dla rozszerzenia mego królestwa na ziemi? 
-  zabrzmiało jeszcze pytanie. Nie wiedziałam, co mam odpowie
dzieć. Przypomniałam sobie starania o założenie Straży Honoro
wej6 w domu macierzystym i w domach, gdzie pracowałam; przy-

6 Stowarzyszenie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa (podniesio
ne w 1878 r. przez papieża Leona XIII do godności arcybractwa) założyła w 1863 r. 
s. Maria od Najświętszego Serca -  wizytka francuskiego klasztoru w Bourg-en- 
-Bresse, na bazie objawień św. Marii Małgorzaty Alacoque. Celem jego jest szerze
nie czci, uwielbienia i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy 
świata na wzór „pierwszej straży” : Matki Bożej, św. Jana i św. Marii Magdaleny, sto
jących pod krzyżem na Golgocie. Członkowie Arcybractwa zobowiązują się czuwać 
przy Bożym Sercu w obranej godzinie, niczego nie zmieniając w dziennym planie 
zajęć zawodowych, tylko obejmując wszystko modlitewną intencją. W strukturze 
Arcybractwa istnieją trzy stopnie przynależności (trzy zastępy dusz): do pierwszego 
należą ci, którzy odprawiają codziennie godzinę straży przy Bożym Sercu; do dru
giego -  ci, którzy odprawiają jeszcze drugą godzinę w intencji nawrócenia grzeszni
ków; trzeci -  obejmuje tych, którzy n iejedną lub dwie godziny, ale całe życie oddają 
Bożemu Sercu, by przez modlitwę i pokutę wynagradzać za wyrządzane Mu znie
wagi, wyjednywać łaskę nawrócenia dla grzeszników oraz wypraszać szczególne 
błogosławieństwo Boże dla kapłanów i osób Bogu poświęconych. Przynależność do 
III zastępu jest potwierdzana wpisaniem na oddzielną listę „Dusz-Ofiar” i wymaga 
odmówienia aktu oddania się Bożemu Sercu na całopalną ofiarę. Do Polski Straż 
Honorową sprowadził w 1869 r. biskup krakowski Antoni Gałecki i instalował przy 
klasztorze sióstr wizytek w Krakowie. — J. Pluta, Arcybractwo Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, „Posłaniec Serca Jezusowego” 128(1999), nr 10, 
s. 11; M. Schmid Si, Dusze ofiarne, Kraków 1929, 16-17.
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pomniałam sobie apostolstwo do „Dusz-Ołtar” i ciche apostolstwo 
wpływu. Nie odważyłam się jednak powiedzieć o tym. Pan Jezus 
wziął mnie w obronę. Zapisuje -  rzekł -  moje polecenia i nauki. 
One przyczynią się najwięcej do rozszerzenia królestwa Twego, 
Ojcze. Ojciec niebieski okazał zadowolenie i zostawił dalszy sąd 
Synowi.

Jezus mi powiedział: Czasem po Komunii św. zanadto cieszy
łaś się Mną -  zadowolona, że ci się oddałem, nie pytałaś [21 ] się 
o moje sprawy. O swoich nie myślałaś, to dobrze, ale moje po
winny cię żywo obchodzić, jeżeli kiedy, to po Komunii św. Módl 
się odtąd gorąco za Kościół św. -  biskupów i kapłanów. Na uli
cy nie zawsze zachowywałaś ścisłą klauzurę twoich oczu. Byłabyś 
uniknęła niejednego rozproszenia na modlitwie, gdybyś się zasło
niła tą woalką7, jaką ci dałem nad oczy. Przecież ciebie świat nie 
nęci -  po cóż patrzysz? W Bogu, którego oglądasz oczyma duszy 
swej, daleko więcej znajdujesz piękności, niż je j świat cały zawie
rać w sobie może. Bądź ostrożniejsza na przyszłość -  kochaj Mnie 
bardzo.

Nastąpił teraz sąd miłości. Duch Święty mówił: Czy zawsze by
łaś gotowa na słuchanie moich natchnień, czy [22] byłaś im wier
na? O dziecku posłusznym mówi się nie wówczas, kiedy ono wier
nie słucha poleceń matki, lecz wówczas, gdy ono stara się wszyst
kimi silami wprowadzić w czyn owe polecenia. Wiele je st twojej 
winy w tym, że ci zakazano umartwień, czy ju ż  zupełnie myślisz 
zejść z tej drogi? Myśl o umartwieniach sprawia radość w godzinę 
śmierci -  chcesz się jej pozbawiać? Mój Boże -  powiedziałam -

S. Leonia zapisała się do Straży Honorowej 13 IX 1933 r., a do III zastępu „Dusz- 
-Ofiar” -  30 III 1934 r., jako jedna z pierwszych w zgromadzeniu. Była też inicjator
ką zaprowadzenia Straży w domu generalnym w Starej Wsi i w całym zgromadzeniu 
oraz jej zelatorką. -  Por. L. 18, 21, 23; SH nr 12612.

7 Woalka -  używana dawniej przez kobiety tiulowa tkanina wiązana na kapeluszu 
i okrywająca twarz.
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przecież ja mam zakazane umartwienie. Masz zakazane umartwie
nia większe, na drobne masz polecenie, a ty i z tych rezygnujesz. 
Jeżeli ty będziesz skąpa dla Boga, Bóg będzie skąpy dla ciebie. 
Posłuchaj, proś spowiednika o jednorazową krwawą dyscyplinę 
w ciągu tygodnia i o trzy [23] dni całkowitego postu za kapłanów. 
Nie zaszkodzi to twojemu zdrowiu, będzie tylko paliwem do ognia 
miłości, który — ja k  ci to ju ż  powiedziałem — stanie się przyczyną 
twej śmierci. Infekcja uczyni tylko wentylatory, którymi płomienie 
wydobyć się mają. Postanowiono człowiekowi raz umrzeć*. Choć
byś się otoczyła wszystkimi wygodami i pieszczotami -  już nie 
przedłużysz swojego życia, bo postanowienie względem ciebie już 
uczynione. Składaj Bogu umartwienia jako dowody miłości. Jeże
li nie otrzymasz pozwolenia na umartwienia, nie zaniedbuj drob
nych ofiar. Pamiętaj, że jesteś zdobyczą miłości, a miłość mierzy 
się ofiarą. Sw. Jan Yianney i św. Teresa nie zaniedbywali umar
twień pomimo późnego wieku, prac ciężkich [24] i niedomagań 
fizycznych. Chciałbym, byś szła z nimi w zawody, bo im podobne 
odbierasz łaski. Sama łaska zaślubin z Bogiem daje moc duszy. 
Niewzruszony pokój duszy -  to owoc tej łaski. Ty zachowujesz ten 
spokój. Kiedyś jednak okazałaś słabość, martwiłaś się zanadto -  
unikaj tego. Maleńkie dzieci nie poddają się zmartwieniom. Nie 
podoba mi się także twoja gorączkowość w chwilach doświadczeń 
wewnętrznych. Wyszukujesz sposoby wydobycia się z nich, myślisz 
o wyszukaniu innej drogi do Boga. Czyń, ja k  ci spowiednik polecił 
-p a tr z  w Boga, nie patrząc, czy droga kamienista, czy kwiecista. 
Spiesz naprzód, zawsze naprzód, a tam -  na szczycie gór -  czeka 
na ciebie moja Niepokalana Oblubienica, która cię bardzo kocha.

[25] Cały ten sąd odbył się od chwili wejścia do kościoła -  parę 
minut przed szóstą -  i trwał do podniesienia. Przerwa była w cza
sie czytania przez kapłana Ewangelii po łacinie. Zapewne Pan

8 Por. Hbr 9, 27.
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Jezus chciał mi przypomnieć, jaka jest Ewangelia w dniu dzisiej
szym, bo w czasie innych Mszy św. już jej nie słyszałam, pomimo 
że stałam bliżej ołtarza. Tak mi dobrze było w obecności Trójcy 
Przenajświętszej, pomimo że tak jasno poznawałam swoje wady 
i niedoskonałości. Czułam się tak jak u Ojca w niebie. Czując, 
że [On] żyje we mnie i że tak cały jest mój, powiedziałam nawet: 
Mój Ojcze najukochańszy, gdybym w niebie miała nie posiadać 
Cię w duszy tak, jak Cię posiadam obecnie, to ja  wolę na ziemi 
pozostać, byle tylko [26] posiadać Ciebie. Jeszcze więcej posiadać 
Mnie będziesz -  mówił Ojciec przedwieczny. To dopiero cząstka 
tego, co posiądziesz w niebie. Będziesz Mnie oglądać, a widzenie 
mego majestatu je st tym, co Mnie uszczęśliwia wiekuiście.

139

W czasie drugiej Mszy św. o godz. siódmej ukazała mi się 
znowu Trójca Przenajświętsza, jakby poza mną -  w ołtarzu, choć 
czułam równocześnie, że jest to w głębi duszy, bo oczu nic podno
siłam. Zresztą, nie potrzebowałam ich podnosić, taka jasność ota
czała Trójcę Przenajświętszą, a właściwie takąjasnością była Trój
ca Przenajświętsza. Już się nie dziwiłam, że Bóg zna najskrytsze 
tajniki serc ludzkich; nie dziwiłam się, że Mu tak jasne są nasze 
myśli i pragnienia, nasze najlżejsze [27] poruszenia; nie dziwiłam 
się, że święci, żyjąc w Bogu, widzą w Nim wszystko. Wszystko 
jest tak jasne w owej światłości Bożej, że słońce zdawało mi się 
wobec niej ciemną plamą, a po chwili znikło zupełnie, tak jak zni
kają gwiazdy wobec wschodzącego słońca. Ta jasność była gdzieś 
umiejscowiona, choć trudno mi było dopatrzeć [się] samego ogni
ska. Było w niej życie wiecznie się odradzające i piękno niepojęte. 
Moja maleńkość gubiła się całkiem w Nieskończoności, kochałam 
Jego majestat Boski.

O godzinie ósmej była już piąta Msza św. Na początku rzekł 
głos wewnętrzny: Gdybyś była na Mszy św. twojego spowiedni-
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ka, byłabyś Mnie ujrzała w chwale przemienienia na Taborze. 
Mój Jezu -  rzekłam -  czy tu nie możesz [28] ukazać mi się w tej 
chwale? Tam -  mówił Jezus -  twój spowiednik modli się za ciebie. 
Chciałem ci udzielić tej łaski na jego prośbę, ale w czasie Mszy iw. 
Teraz dopiero przypomniałam sobie, że miałam natchnienie, kie
dy wychodziłam z domu, by w kościele Przemienienia Pańskiego 
być tylko do wpół do ósmej, a potem iść do kościoła parafialnego. 
Zapomniałam o natchnieniu, bo się czułam zjednoczona z Bogiem 
i mogłam trwać w Nim.

Wyszłam z kościoła, a głos wewnętrzny mówił znowu: Nad 
Jezusem rozwarły się niebiosa, a Ojciec niebieski mówił -  Ten 
jest Syn mój miły, w którym upodobałem sobie, Jego słuchajcie9. 
W taki sam sposób rozwarły się po raz pierwszy niebiosa, gdy 
się Jezus narodził, [29] gdy leżał na sianku w żłobie. Nie słyszeli 
wówczas ludzie głosu Ojca przedwiecznego, bo jeszcze Jezus nie 
nauczał łudzi o Ojcu niebieskim. Byliby tej nauki nie zrozumieli, 
bo tajemnicę Trójcy Przenajświętszej dopiero Jezus objawił świa
tu. Nie umieliby zmaterializowani Żydzi odróżnić Boga na niebie 
i Boga na ziemi.

Odkąd Bóg Ojciec ujrzał na ziemi Boga-człowieka, tak się 
w Nim rozmiłował, tak sobie w Nim upodobał, że odtąd zapragnął 
w każdym człowieku widzieć to zjednoczenie. Pragnął, by Jezus 
żył w każdej duszy, w każdym sercu tak, by Jezus i dusza stanowili 
jedno. Żaden człowiek, w którym nie żyje Jezus, nie podoba się Bo
gu. Tylko ta dusza je st dzieckiem upodobania Bożego, w której żyje 
Jezus. Jego słuchajcie. Słuchajcie Jego kapłanów, którzy głoszą 
naukę [30] zbawienia. Słuchajcie milczenia Jezusowego -  ono was 
nauczy milczeć. Słuchajcie Jego nauki o samotności, skupieniu -  
On je j  was uczy w samotności ołtarzowej. Słuchajcie Jego nauki 
o ofierze, o szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi.

9 Por. Mt 17,5.
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Weszłam do innego kościoła, by wysłuchać jeszcze jednej Mszy 
św. Tutaj doznałam wstrząsu duszy, jakiego nie przeżyłam jesz
cze w życiu. W czasie konsekracji mówił we mnie i jakby przeze 
mnie, choć nie mówiłam, głos silny i wyraźny: Hic est enirn calix 
sanguinis mei, novi et aeterni testamenti. Mysterium fidei. Qui pro 
vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum10. Pierw
szej części konsekracji nic słyszałam, [311 a ta druga wymówiona 
była z taką siłą, że aż zadrżałam. Zdawało mi się, że przeze mnie 
przechodzi Boska siła i przemienia wino w Krew Pana Jezusa. Już 
nie wiem, co się potem stało, bo znowu -  już po raz trzeci dzisiaj -  
ukazała mi się Trójca Przenajświętsza, jakoś bardziej niż poprzed
nio w idzia lna-a  ja stałam się mała, jak kilkuletnie dziecię. Otrzy
małam znak, by zbliżyć się do Trójcy Przenajświętszej. Uczyniłam 
to z najgłębszą pokorą, ze złożonymi rękami i na klęczkach. Pan 
Jezus podał mi kielich i rzekł: Daję ci kielich zbawienia. Przyci
snęłam go do serca, a zwracając się do Ojca przedwiecznego, rze
kłam: Ojcze, przyjmij ten kielich Krwi Jezusowej jako okup [32] 
za grzechy moje i za grzechy całego świata. Ojciec niebieski ujął 
kielich i przyłożył do moich warg. Ja jeszcze nie przyjmowałam 
Komunii św. -  To ją  przyjmij. I w tej chwili usłyszałam dzwo
nek wzywający wiernych do Komunii św. Zdziwiłam się, bo jak 
poprzedniego dnia, nie słyszałam dzwonka na Agnus Dei ani na 
Komunię kapłańską. Po Komunii św. Pan Jezus przyłożył kielich 
do mojego serca, nalał do niego Krwi swojej najświętszej, zaskle
pił miejsce, by nie było rany, a potem położył główkę na moim 
sercu i zasnął. Poza moim sercem wznosił się krzyż, wokoło krzy
ża rosły piękne kwiaty. Głowę Dzieciątka Jezus otaczała jasność. 
W pewnej chwili Pan Jezus zdjął ze swej skroni cierniową koronę,

10 Słowa konsekracji wina w języku łacińskim: „To jest bowiem kielich Krwi 
mojej...” .
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złożył ją  na wierzchołku mojego serca, sam [33] zaś jeszcze lepiej 
przyłożył główkę do mojego serca i zasnął. Nie zaznaczyłam, że 
w owej chwili, kiedy Ojciec niebieski przyłożył kielich do moich 
warg, już trzykrotnie napiłam się Krwi Zbawiciela, bo Jezus mó
wił: Niech pije najmilsza moja, Krew, która daje życie. Czułam, 
że jest to napój duchowy, jednak powiedziałam Ojcu przedwiecz
nemu, że jeszcze nie przyjmowałam Komunii św. -  i kazał mi Ją 
przyjąć.

141

Po południowej adoracji Najświętszego Sakramentu i po od
mówieniu Różańca zamierzałam już wyjść z kościoła. Już ode
szłam ze swego miejsca i pokłoniłam się raz jeszcze Panu Jezuso
wi wystawionemu w monstrancji. Tymczasem duszę moją przykuł 
widok Pana Jezusa w takiej [34] postawie, w jakiej Go dotąd nie 
widziałam. Był niepojęcie piękny. Oblicze Jego pełne było młodo
ści, szlachetności, a zarazem majestatu królewskiego. Nad głową 
Jezusa wznosiła się potrójna korona. Pierwsza -  lśniąca białością, 
przetykaną złotem. Środkowa wpadała we fiolet, również złotem 
przetykany. Trzecia była zabarwiona rubinami, tak samo błyszcza
ła złotem. Suknia Pana Jezusa była biała, lecz widziałam tylko jej 
rąbek, bo z ramion spływał długi, purpurowy płaszcz, a w ręce 
miał Jezus palmę złocistą. Mój Jezu -  powtarzałam pełna upojenia 
-  więc już nie ma cierniowej korony na Twej skroni? O, jak to do
brze, jak się tym cieszę. Więc już Twoje ręce nie [są] skrępowane 
łańcuchami, [35] lecz jaśniejące niepojętą pięknością, a z ran Two
ich nie płynie już krew, lecz wychodzą pełne chwały blaski. Jak to 
dobrze, że w ręku Twoim już nie trzcina, dana na pośmiewisko, 
lecz palma zwycięstwa i chwały. Jezus nic nie mówił, ale słuchał 
modlitw ludu zebranego w kościele i moich okrzyków radości, że 
On jest pełen chwały. Trwało to około 20 minut. Potem Jezus za
słonił się tajemnicą Hostii.
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Ciesząc się szczęściem chwały Pana Jezusa, nie przypuszcza
łam, że jeszcze tego samego dnia ujrzę Jezusa startego w męce 
i bólu, takiego, o którym mówił Prorok: Patrzyliśmy i nie było na 
co spojrzeć -  Męża boleści". Przy stacji ukrzyżowania Pana Jezu
sa zatrzymałam wzrok 136] swej duszy na samym akcie krzyżo
wania. Było to tylko żywe wczucie się duszy w katuszę krzyżowa
nia? Nie wiem. W duszy mojej odzywało się głuche echo uderzeń 
młota. Widziałam, jak krew wytrysła z przebitej dłoni Zbawiciela 
w twarz oprawcy, jak zbryzgała mu ręce, młot, a potem sączy
ła się dookoła trójgrannego, grubego gwoździa. Kiedy oprawcy 
przybijali drugą rękę i stopy Zbawiciela, Pan Jezus leżał prawie 
zupełnie martwy. Oczy miał przymknięte, oddychał bardzo słabo, 
wyglądał jak skamieniały obraz bólu. Na twarzy Jego niepodob
na było rozeznać rysów ludzkich. Twarz była nabrzmiała od licz
nych policzków, w wielu miejscach zsiniała i pocięta, bo uderzali 
w Nią żołdacy już to przy pobija[37]niu cierniowej korony, już to 
tak -  dla swawoli tylko. Cała twarz zalana była krwią spod cierni 
płynącą. Tu i ówdzie były sińce i przecięcia od upadków twarzą 
na ziemię. Ziemia, zmieszana z krwią, pozostała na najświętszych 
licach. Nie widziałam w życiu nigdy takiego obrazu i chyba nikt 
nie jest zdolny odtworzyć tego męczeństwa bólu Jezusa. Byłam 
jak skamieniała. Zaczęła się godzina święta. Słyszałam wszyst
ko, co kapłan odmawiał, a przed oczyma miałam ustawicznie Je
zusa ukrzyżowanego, ze straszliwie zmasakrowanym obliczem. 
W chwili gdy zaczęto śpiewać „ostrą koroną skronie zranione”, 
Jezus z trudem podniósł powieki. Oczy zalane miał łzami i krwią. 
Spojrzał na mnie z wyrazem niepojętego bólu i rzekł: Moja Le
onio, podnieś [38] mą głowę, ho ciernie wbiły się tak głęboko, aż 
do mózgu. Łzy obfite popłynęły mi z oczu -  były to łzy bólu i łzy 
radości, że Pan Jezus żąda ode mnie pomocy. Podniosłam głowę

11 Por. Iz 53, 2-3.
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najświętszą, a Pan Jezus wciąż patrzał na mnie. O, jak pragnęłam 
zwilżyć czym[ś] Jego usta spieczone, ale miałam tylko łzy, a łzy 
są słone. Mój Jezu -  rzekłam -  pozwól, a wyjmę z Twej skroni 
straszliwe kolce. Nie, moja córko -  powiedział Jezus -  bo Mnie 
zaraz będą podnosić na krzyżu w górę, ciernie z nową siłą wpi
ją  się w skroń moją. Nie wiem, co się wówczas działo wokoło. 
Czułam tylko, że siostry gorliwie się modlą, bym nie płakała i nie 
łkała teraz, bo ludzie patrzą. Jezus je wysłuchał, płakać przestałam 
i Jezus znikł.

142

[39] 7 VIII [1936 r.] Nie czuwałam wczoraj do godz. dwuna
stej w nocy, nie spałam na twardym posłaniu. Sądziłam, że lepiej 
będzie wyspać się, by dzisiaj z trzeźwym umysłem móc adorować 
Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. O, ja 
kie to czysto ludzkie obliczenia, jakie liczenie na siły przyrodzone, 
wypoczęte, jak mało ofiarności dla Jezusa, jak mało ufności. Prze
bacz mi Jezu zapomnienie tak wielkie. Przyjmuję chłostę, jaka mi 
się należy z miłości i dla wynagrodzenia Ci za niewierność. Po 
dobrym wyspaniu się musiałam w kościele walczyć z sennością 
i czułam się fizycznie zmęczona, a dusza zamiast zająć się Jezu
sem, musiała ratować osłabionego osiołka. Przed oczyma stał mi 
jeszcze żywo wczoraj oglądany widok Jezusa ukrzyżowanego, 
[40] co było dla mnie wyrzutem sumienia. Jezus leży na ranach 
i cierniach, a ja  na wygodnym posłaniu, jak wydelikacona figurka 
teatralna. Śliczną ulgę przynoszę Jezusowi -  mogę liczyć na to, że 
zażąda jeszcze kiedyś ode mnie jakiejkolwiek przysługi? Zdaje mi 
się, że to całe życie tylko taką pociechę Pan Jezus miał ze mnie. 
Biedny Jezu -  i Ty mnie cierpisz tak blisko siebie?

Poczucie mojej grzeszności było tak wielkie, że do głębi duszy 
przejęta byłam żalem za swoje przewinienia. Co chwilę do oczu 
napływały mi łzy i łkanie wstrząsało mą piersią. Tęsknota za Bo-
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giern, pragnienie świętości życia napływały mi do duszy potężną 
falą, ale z takimi niewiernościami, z taką słabością czyż można 
myśleć [41 ] o świętości?

O, Duchu Przenajświętszy -  błagałam -  zmiłuj się nade mną, 
ukaż mi drogę, którą pomimo całej mojej nędzy mogę dojść do 
świętości życia. Ja ci ju ż  ukazałem drogę -  rzekł Duch Święty -  
drogę niemowlęctwa duchowego. Tą tylko drożyną dojdziesz do 
świętości. Mój Boże -  błagałam -  czy umartwienia, do których 
mnie zachęcasz, nie są niezgodne z drogą niemowlęctwa ducho
wego? Nie -  odpowiedział Duch Święty -  niemowlęctwo duchowe 
to umieranie sobie, to naśladowanie Niemowlęcia Jezus, a On żyl 
w bardzo trudnych warunkach. Przypomnij sobie żłób kamienny, 
stajnię bydlęcą, a przede wszystkim świadomość ofiary i cierpień 
za ludzkość całą. Już ci mówiłem, że Jezus w swym [42] niemow
lęctwie wycierpiał w swej duszy i na swym ciele wszystkie cier
pienia i katusze późniejszej męki. Życie Jezusa-niemowlęcia nie 
było beztroskim snem czy odpoczynkiem -  kto by tak sądził, błądzi. 
Bądź mała w uznaniu swej słabości, lecz silna w ufności, a zosta
niesz świętą.
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Odeszłam z kościoła z pragnieniem, by pozostać małą, bardzo 
małą. Kiedy powróciłam na adorację przed godziną jedenastą, du
szę moją napełniła wiara i ufność w to, że Pan Jezus mnie bardzo 
kocha. Tak żywo przesuwały mi się przed duszą dowody tej nie
skończonej miłości. Dzieciństwo spędzone u stóp cudownej Matki 
Bożej, modlitwa mojej matki, a przede wszystkim to coś, co tkwi
ło bezwiednie [43] w mojej duszy, co mnie pchało na samotność, 
z dala od zabaw rówieśniczek, by tam myśleć o nieskończonej 
wieczności, o strasznym sądzie Boga i ślicznym niebie. Jako do
brodziejstwo Boże przesunęły się przed oczyma duszy obfite łzy 
wylewane godzinami całymi przy pasieniu bydła w polu; gubienie
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się w myślach o Bogu, o powołaniu zakonnym i ofierze życia za 
grzechy moje i mych braci. Pod stopy Jezusa, ukrytego w mon
strancji, słałam dziękczynienie za odebrane łaski, a przede wszyst
kim za to, że mnie wybrał i przeznaczył wyłącznie dla Siebie. Kie
dy tak zestawiałam dobrodziejstwa Boże z własną niegodnością, 
brzydkość i nędza moja duchowa wydawały [44] mi się jeszcze 
większe, ale już się tym nie martwię, wszak zasługi Jezusa Chry
stusa są nieskończone. Jezus mnie ubogaci, jeżeli zechce, bym by
ła bogatą. Nic nie mogę nazwać tylko swoim, chyba to, co skażone
-  a co jest Jezusowe, niech będzie za to [On] uwielbiony.

Ale mnie to będzie znał mój spowiednik, gdy to wszystko prze
czyta; jak starego szeląga lub kieszeń dziurawą, lecz mniejsza o to
-  kazał mi pisać, więc piszę. Nie mam przed nim tajemnic. Zresz
tą, gdyby mi kazał, wyspowiadałabym się z całego życia przed 
światem całym, błagając wszystkich o przebaczenie, że się stałam 
przez swoje grzechy wyrodnym dzieckiem [45] ludzkości i może 
wszyscy niejedną przeze mnie ponieśli karę. Spraw, Boże, bym się 
nie stała dla drugich zgorszeniem. Jeżeli chcesz pokryć nieprawość 
moją, żyj we mnie i działaj przeze mnie, by ludzie mogli przeze 
mnie chwalić najmiłosierniejszego Ojca, który jest w niebiesiech.

Czy to tak będzie aż do chwili odejścia? Czy aż do skonu to
warzyszyć będzie duszy radość, że się zbliża, a wówczas, że już 
się zbliżyła chwila połączenia się z Bogiem na wieki? O, jakbym 
chciała móc przemówić do wszystkich dusz bojaźliwych, że Bóg 
to Ojciec kochający, że czeka chwili, kiedy będzie mógł do Ser
ca przytulić kochające Go dzieci. Tak [46] obchodzi się nie tylko 
z duszami tego rodzaju co Terenia święta, ale i z Leoną, bardzo 
sobie prozaiczną, grzeszną istotą.

Swoją drogą, musiał we mnie cudów dokonywać, by odtworzyć 
w mej duszy Boskie swoje rysy. Ale On gotów takie cuda działać 
w każdym, kto się doń zbliży z ufnością dziecka, z prawdziwym 
żalem i miłością. Ledwie człowiek zapragnie, jeszcze nawet nie
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poprosi, a On już spieszy z łaską i ojcowskimi darami. Grzechy 
przebaczone już nie są przeszkodą do pieszczot Bożych. Czemu ja 
o tym piszę? Bo jestem zdumiona, że z taką miłością Bóg obcho
dzi się ze mną. Chciałabym, by się Boga nikt nie bał. Przeciwnie, 
by Go wszyscy kochali, choćby tylko tak [47] jak ja, a już tego 
rodzaju prawdy co śmierć, sąd, nie tylko nie byłyby przedmiotem 
obawy, lecz przeciwnie, stałyby się czymś bardzo radosnym, dla
tego że na wieki i niepodzielnie łączą duszę z Bogiem.
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Gdybym w tej chwili miała umierać -  czy byłoby mi czego[ś] 
żal i czy pragnęłabym jeszcze czego? Zdaje mi się, że już mnie nic 
ze światem nie łączy. Pragnęłabym tylko móc jeszcze -  z miłości 
dla Boga -  umartwiać się, bo w niebie już ani jednej ofiary złożyć 
nie będzie można. A więc -  skoro jeszcze żyję -  postanawiam sobie 
wobec Trójcy Przenajświętszej prosić spowiednika o pozwolenie 
na umartwienia. Jeżeli pozwolenia nie otrzymam, będzie to umar
twienie woli, które również miłe [48] jest Panu Jezusowi, a dla 
duszy prawdziwą [jest] ofiarą. Będę sobie wynagradzać drobnymi 
umartwieniami brak większych. Starać się będę o większe sku
pienie ducha, o to, by Jezus mógł przeze mnie oddziaływać na 
dusze sióstr, które powierzył mej pieczy. Będę się więcej modlić 
o wypełnienie się woli Bożej nade mną, a własne pragnienia pod
porządkuję Bożym zamiarom.

W chwili, gdy robiłam te postanowienia, Duch Święty odezwał 
się: Poświęć resztę życia za Kościół święty i kapłanów, ja k  ci to 
polecił spowiednik. Uczynił to z mojego natchnienia i Ja ci to dzi
siaj przypominam. Czyń wszystko w intencji Kościoła, bo chcę, byś 
miała udział w jego pracach apostolskich.

[49] Kilka ostatnich godzin tego dnia spędziłam u stóp Pana 
Jezusa, wystawionego w monstrancji, w ścisłym z Nim zjednocze
niu, w pokoju i miłości. W czasie kazania, w miejscu monstrancji,
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ukazał mi się pelikan, ale tak niewymownie piękny -  dzióbek miał 
złoty, szyję lśniąco białą. W pewnym momencie zanurzył całą gło
wę wewnątrz siebie, a gdy ją  wyjął, miał w dzióbku białe Hostie. 
Mój Jezu, zawołam, czy to Ty? -  mój Ukochany! Ja Ciebie ko
cham jako Boga-człowieka, ale gdybyś Ty stał się pelikanem, i ja 
chcę być maleńkim pelikanem, bo ja chcę koniecznie być do Cie
bie podobna. Zapragnęłam przyjąć Pana Jezusa duchownie. [50] 
Ow pelikan włożył mi do ust Hostię św., a ja  w tej chwili ujrzałam 
kilka maleńkich, ledwie puchem okrytych piskląt, podobnych do 
owego pelikana. Zdawało mi się, że i ja tam byłam, ale pewna nie 
jestem, bo ja z boku obserwowałam, jak każdemu pisklęciu dawał 
po jednej białej Hostii, wydobywanej gdzieś ze serca. Sądzę, że 
był to symbol miłości Jezusa karmiącego nas własnym Ciałem.

145

8 VIII [1936 r.] Przez cały dzień nurtowało w mojej duszy pra
gnienie niesienia Panu Jezusowi drobnych ofiar i umartwień, by 
sobie wynagrodzić brak większych. Zdawało mi się, że Pan Jezus 
naprawdę udzieli łaski, że przez [51] te drobiazgi dojdę do wy
równania tych braków, które stanowią głód duszy. Zresztą, jeżeli 
w porządku fizycznym śmierć głodowa jest straszna, i w ducho
wym nie pozostanie [ów głód]12 bez znaczenia.

W czasie odprawiania drogi krzyżowej udzielił mi Pan Jezus 
łaski, jednej z największych może, jakie dotąd odebrałam. Przy 
stacji przybijania Pana Jezusa do krzyża zatrzymałam się dłużej, 
pragnąc odtworzyć sobie widok Jezusa w takim stanie, w jakim 
ukazał mi się we czwartek. Ale tak się jakoś żywo zajęłam Pa
nem Jezusem; Jego rany tak były otwarte, na nowo krew sączące 
i takie bolesne, że klęcząc tuż przy Sercu Zbawiciela, zawołałam

12 Celem uzyskania przejrzystości myśli w miejsce zaimka „on”, odnoszącego się
do zwrotu „głód duszy”, wstawiono wyrażenie [ów głód].
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całą [52] głębią mojej duszy: Przysięgam Ci, Jezu, że Cię kochać 
będę przez całe życie i przez wieczność całą. Potem wzniosłam 
swoją duszę do Ojca niebieskiego i powtórzyłam przysięgę: Ojcze 
przedwieczny, przysięgam na skonanie Jezusa i moje, że kochać 
Go będę przez życie i przez wieczność całą. W tej chwili od Ojca 
przedwiecznego spłynęła światłość niepojęta i w chwili, gdy skoń
czyłam moje ślubowania, Ojciec niebieski wyrzekł: A w zamian 
-  i spuścił w moją duszę płomień ognisty, sięgający gdzieś z nie
skończoności aż w moją duszę. Bezwiednie wzniosłam ręce ku gó
rze i jęknęłam głośno -  przez dłuższą chwilę nie mogłam zdobyć 
się na jakąś myśl. Bliżej nie umiem tego określić. Duszę moją [53] 
napełniła wielka ufność w dobroć Bożą, która tak łaskawie udziela 
się duszom spragnionym Boga.

9 VIII [1936 r.] Duch tchnie, kędy chce. Dzisiaj zaprowadził 
mnie do grona apostołów w chwili, kiedy zebrani byli przy stole 
razem z Panem Jezusem. Nie posilali się. Słuchali Pana Jezusa, 
a ja  pragnęłam usługiwać przy stole. Widząc jednak, że nikt nie 
zajmuje się pokarmem ziemskim, uklękłam i wpatrywałam się 
w Pana Jezusa. To [za]patrzenie się w Najpiękniejszego z synów 
ludzkich13 tak mnie pochłonęło, że nie słyszałam, co Pan Jezus 
mówi. Dziwiłam się, że mogli być za życia Zbawiciela ludzie, któ
rzy zobaczywszy Go raz, mogli jeszcze oprzeć [54] się Jego uro
kowi, że nie poszli wszyscy za Nim.
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W czasie sumy, na początku Mszy św., zauważyłam, że za mną 
klęczy jedna z sióstr, która dnia poprzedniego dała dowody wiel
kiej pokory. Słysząc Ewangelię o modlitwie faryzeusza i celnika, 
myślałam, że może opinia, jaka się o mnie wytworzyła wśród 
sióstr, czyni mnie w obliczu Boga takim pysznym faryzeuszem,

13 Por. Ps 45, 3.
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a wymieniona siostra -  dla swej pokory -  usprawiedliwiona jest 
przed Bogiem. Czułam wstręt do wszelkiej dodatniej o sobie opi
nii. Gardziłam nią, żebrząc Boga o miłosierdzie dla mnie.

10 VIII [1936 r.] Poczucie własnej wielkiej niegodności towa
rzyszyło mi przez cały dzień, wypełniony [55] po brzegi pracą. 
W czasie modlitw wieczornych czułam, że jakaś siła przeniosła 
mnie do mojej Matki Niepokalanej. Zalałam się łzami przy Jej 
matczynym Sercu i po raz pierwszy prosiłam Matki Bożej, by 
mnie dzisiaj nie prowadziła do Ojca niebieskiego, boja przy Niej -  
Niepokalanej -  pragnę łzami swoimi obmywać moją duszę. Moja 
dobra Matka wysłuchała mojej prośby. Zdaje mi się, że te łzy były 
tylko darem dobroci Bożej. Ustały z chwilą modlitw wieczornych; 
choćbym nawet chciała, nie potrafiłabym więcej płakać.
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11 VIII [1936 r.] Z jakąż dziecięcą serdecznością witałam się 
dzisiaj z Ojcem niebieskim po przebudzeniu. Jego majestat nie
skończony, żyjący w mojej duszy, ukrył nieco swoje [56] blaski 
i pozwolił przyjść tak bliziuteńko, aż do Jego ojcowskiego Serca. 
Czułam, że nie sprawiłabym Mu większej radości składaniem Mu 
najbardziej poddańczych hołdów, [że nic nie jest Mu milsze] nad tę 
dziecięcą serdeczność. Czułam, że jestem maleńką, kochaną dzie
ciną królewską, która bliższa jest Ojcu-Królowi niż najbardziej 
zaufany minister. Korzystałam z praw dziecka najmniejszego, któ
rego maleńkim życzeniom niczego się nie odmawia. Błagałam Oj
ca o najobfitsze dary i łaski dla Kościoła świętego, dla kapłanów. 
Ofiarowałam za nich wszystkie swoje prace, trudy i cierpienia -  
i czułam, że Ojciec najukochańszy przyjął moją ofiarę.

W czasie Mszy św., po podniesieniu, ukazał się na ołtarzu Pan 
Jezus [57] w dużej postaci. Był niewymownie piękny i bardzo ła
godny. Nie zwracał na mnie żadnej uwagi, tylko z niepojętą mi
łością spoglądał na kapłana odprawiającego Mszę św. Odsłaniał
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przed nim swoje Serce, a po jego Komunii św. znikł. Było to o go
dzinie trzy na siódmą14.

Otrzymałam od sióstr wiadomości, które same w sobie mogły 
być bardzo bolesne, i kiedy indziej zapewne cierpiałabym bardzo. 
Tym razem pokój niewzruszony panował w mojej duszy. Fiat -  
powtarzałam raz po raz. A w duszy brzmiał nieustannie głos: Nie
bo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą15 i te drugie, do 
mnie swego czasu skierowane, spełni się wszystko, co ci zapo[58 | 
wiedziałem, spełni się wszystko co do jo ty16. Żyłam pod wraże
niem wielkości potęgi Jezusowej. Czułam się drobnym pyłkiem, 
do którego zdmuchnięcia wystarcza jeden silniejszy powiew wia
tru, a którym kieruje dłoń Wszechmocy. Pragnienie, by się nade 
mną wypełniła wola Boża, wypełniło mi całą duszę, ale wypłynęło 
poza jej obręb; pragnęłam, by się wypełniła wola Boża nad każdą 
duszą -  najdoskonalej i najwierniej.
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12 VIII [1936 r.] Co to za przedziwna tajemnica życia w zjed
noczeniu z Bogiem. Nic ziemskiego nie wejdzie do owej komna
ty, gdzie żyje Trzykroć Święty. Tam może istnieć tylko wymiana 
miłości. Ze strony Boga -  silna, nieskończona, mocna jako [59] 
śmierć, niszcząca wszystko, co nie jest Bogiem; ze strony duszy 
-  pokorna, pełna żalu, ale i serdeczności, do jakiej tylko dusza, 
wsparta łaską, jest zdolna. Powiedział Pan Jezus: Kto by p ił wody, 
które Ja mu dam, pragnąć nie będzie na wieki'1. Posłuchaj, mój Je
zu, pragnąć nie będzie niczego poza Tobą, ale pragnie, i to gorąco, 
i coraz więcej Ciebie. Masz takie stworzenie18, którego pragnie-

14 Trzy na siódmą -  znaczy: szósta czterdzieści pięć.
15 Łk 21, 33.
16 Por. Dz. I 161-162.
17 Por. J 4, 14.
18 Po słowie „stworzenie” opuszczono zwrot „na świecie”.
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nia nie ugasisz na świeeie. Zanurzysz go w oceanie Twej miłości, 
a ono, biorąc od Ciebie bezmiar miłości, oddaje wszystko Ojcu 
niebieskiemu, a od Ciebie ciągle i ciągle będzie pragnąć. Nie za
spokoisz mojego pragnienia na ziemi -  gdybym mogła, obrabowa
łabym Cię ze [60] wszystkiej Twojej miłości, by Ci ją  z powrotem 
oddawać. Tak, pragnę dawać miłość za miłość. O Jezu, wiem, że 
jesteś źródłem miłości, a to źródło bije w mojej duszy, więc mi nie 
zabraknie Twych Boskich wód. W każdym razie jestem nienasyco
na i dopóki nie dasz mi najpełniejszego posiadania Boga w niebie, 
nie powiem Ci -  Najmilszy -  że już niczego nie pragnę. Mój Jezu, 
ja pojąć nie mogę, jak można żyć bez Ciebie. Ale mi mówią, że są 
na świeeie ludzie, którzy żyją z dala od Ciebie. Żal mi tego ludu19. 
O, jak bardzo pragnę, by wszyscy na wyścigi spieszyli do Ciebie, 
jakże pragnę kosztem największych cierpień i ofiar zdobywać [61 ] 
Ci dusze. Jezu, czemuż nie mogę ponieść męczeństwa dla ratowa
nia choćby jednej tylko duszy, czemu odmawiasz mi umartwień, 
czemuż, ach, czemuż nie każesz się wyniszczać dla Ciebie, dla 
dusz? Czyżbyś nie chciał mojej ofiary całopalnej? Jeżeli nie spa
lisz mnie ogniem miłości, strawi mnie żar tęsknoty i pragnienie 
coraz ściślejszego zjednoczenia się z Tobą. Tak mówiłam do Jezu
sa, którego nie widziałam, a jednak czułam Go przy sobie, czułam 
Jego wzrok we mnie utkwiony; wiedziałam, że mnie słyszy i po
zwala mi się wypowiedzieć.

Kiedy już wypowiedziałam swoje pragnienia i skargi, że mnie 
dotąd nie spalił, Jezus odezwał się: Czym [62] ty jesteś dla Mnie? 
Czym byłaś, kiedyś podsłuchiwała pragnień mojego Serca? Od
p arzasz je  wiernie, ja k  echo. Moje kochane echo, ty powtarzasz 
moje pragnienia. Ja pragnę, byś Mi się jeszcze bardziej i jeszcze  
całkowiciej oddała; pragnę, byś Mi zdobywała dusze ofiarą; pra
gnę, byś szerzyła moją miłość, byś ją  odbierała od mojego Serca,

19 Por. Mt 15, 32; Mk 8, 2.
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a dawała ją  Ojcu jako wynagrodzenie za oziębłość świata. Dzie
cino, ulżyj moim pragnieniom, podaj Mi napój rzeźwiący, daj Mi 
ofiary i zapomnienie o sobie -  za kapłanów, za cały Kościół święty 
i za tych, którzy Mnie odpychają od siebie. Ty nie pojmujesz życia 
poza Mną. Niestety, Ja mam takie dusze, [63] do których kołaczę 
daremnie. Mnie także trudno pojąć życie bez Życia, tym bardziej 
że Serce moje pragnie go udzielać. Zdroje wód moich są otwarte. 
Grzesznicy zamykają swe serca, by się pożywić.

Oblubienico moja, napisz, że dusze gorliwe, spragnione mojej 
miłości, mogą czerpać podwójną ilość wód łaski i miłosierdzia; mo
gą brać i te łaski, które inni odpychają. Chciejcie wykorzystać czas 
zmiłowań Bożych nad wami, chciejcie być sprytnymi handlarzami 
darów miłości. Od was zależy wzbogacenie ubóstwa waszego. Ja  
pragnę rozdawać, a dusze nie chcą brać; pragnę napawać dusze 
szczęściem, a one -  choć spragnione -  oddalają się od Źródła.

W waszych [64] stosunkach gospodarczych wytworzyło się bez
robocie, ludzie przywykli do „bez pracy”. O, gdyby ci wszyscy, 
którzy pozbawieni są pracy, przyszli do mojej winnicy, znaleźliby 
pracę uszczęśliwiającą. Popatrz, czy w moich świątyniach dużo 
je st tych, którzy nie mają pracy? Spią wygodnie wówczas, gdy Ja  
się wyniszczam na ołtarzu dla ich zbawienia. W zimie zasłaniają 
się brakiem ciepłej odzieży, w lecie upałem, a we Mnie znaleźliby 
ogień i ochłodę. Ja się lituję nad nimi, bo znam ich położenie, lecz 
czemu Mnie unikają, czemu nie otwierają Mi swoich serc? Dzieci
no, pocieszaj Mnie za oziębłych katolików i za obojętne dla Mnie 
dusze zakonne.
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[65] 14 VIII [1936 r.] Po spowiedzi świętej żal miłości napeł
nił moją duszę. Nie mogłam go pomieścić w sobie. Wylewałam 
łzy obfite. Miłość i żal szły chyba w zawody, bo jedno uczucie 
wyprzedzało drugie, aż wreszcie razem wzbudziły tak wielką tę
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sknotę za Bogiem, że myślałam, że mi serce pęknie pod jego na
ciskiem. Płakałam przez godzinę całą, aż w jednej chwili -  jak 
gdyby ktoś nagle zamknął źródło -  przestałam płakać.

Przez cały czas tych obfitych łez trwałam przy Sercu Maryi 
Niepokalanej; mówić Jej co innego nie mogłam, tylko raz po raz 
wyrywało się z duszy błaganie: Mamo moja Niepokalana, po[66] 
wiedz Panu Jezusowi, że kocham Go całym sercem; [Ty] kochaj 
Go jeszcze więcej za mnie. W pewnym momencie Maryja spoj
rzała na mnie wzrokiem tak łagodnym, że to spojrzenie uszczęśli
wiało mnie bardzo głęboko. Zapewne dlatego Matuchna Niepoka
lana pochyla się nade mną, że spowiednik polecił mi przez okta
wę Wniebowzięcia jak najczęściej przebywać przy boku Matki 
Niepokalanej.

15 VIII [1936 r.] Od rana czułam jakąś ociężałość duchową. 
Ustawicznie wznosiłam myśli do Boga, a one poniewolnie20 roz
biegały się na wszystkie strony. Skoro przyszłam do kościoła, 
pierwszym moim aktem było: Mój Jezu, niech się nade mną wy
pełni wola Twoja. Mówiłam to dlatego, [67] bo przeczuwałam, 
że będę cierpieć, bo cierpieniem prawdziwym są chwile, w któ
rych myśli na stałe nie przylgną do Jezusa. Tym razem stało się 
wprost przeciwnie. Bez żadnego wysiłku z mej strony duszą ca
łą  znalazłam się natychmiast przy boku mojej Matki Niepokala
nej w chwili Jej zaśnięcia. Maryja znała chwilę swego odejścia 
z ziemi, toteż z miłością Matki pożegnała się z apostołami, a po
tem -  pełna zachwytu -  oddała swą duszę przeczystą Bogu. Po 
rozłączeniu się z ciałem, Pan Jezus, który był przy Niej duchowo 
obecny, wziął Jej duszę przebłogosławioną. I nie wiem, jak się to 
stało, ale przeżyłam to razem z Maryją tak, że Ją oprowadził po 
wszystkich krańcach ziemi. Ukazał Jej wszystkie miejsca, gdzie 
[68] ku Jej czci miały stanąć świątynie, kaplice, figury przydrożne,

20 Poniewolnie -  pomimo to.

Zeszyt 111 279

a przede wszystkim, gdzie miały stanąć klasztory, a w nich dusze 
poświęcone chwale Bożej i czci Niepokalanej. Zatrzymywała się 
dłużej Maryja w miejscach, gdzie miała w specjalny sposób prze
bywać w cudownych obrazach. Zatrzymała się z miłością w Starej 
Wsi. Jezus Jej powiedział, że tu będzie przede wszystkim czczona 
w chwale swego Wniebowzięcia, że tam przychodzić będą tłumy 
pielgrzymek. A potem ukazał Jej dwa klasztory, w nich tysiące 
dziewic. Jakże się ucieszyłam, gdy Maryja, patrząc na wszystkie, 
[także] i na mnie zatrzymała swój wzrok.

W towarzystwie aniołów zstąpiła także dusza Maryi do czyść
ca, niosąc duszom tam cierpiącym [69] pociechę i ochłodę, a wie
le z nich wyprowadziła z czyśćca, by razem z Nią mogły wejść 
do nieba. Dziewicze ciało Maryi pozostawało do trzeciego dnia 
w grobie, zapewne dlatego, że Maryja chciała się i w tym upodob
nić do Boskiego swego Syna. W chwili, kiedy wniknęła w nie naj
świętsza dusza Maryi, stało się tak piękne, jak uwielbione ciało Je
zusa po zmartwychwstaniu. Zdawało mi się, że nad grobem Maryi 
było niebo otwarte, a z owej przestrzeni, od nieba -  zdawało mi się 
nieskończonej -  aż do ziemi, było nieprzeliczone mnóstwo anio
łów, którzy wyszli naprzeciw swojej Królowej. Maryja była pełna 
jasności i tak nicpojęcie piękna. Przesuwała się lekko, jak promień 
słoneczny, poprzez chóry anielskie, [70] witając każdą hierarchię 
osobnym pozdrowieniem. Ale to wszystko odbyło się bardzo szyb
ko i Maryja stanęła w obecności Trójcy Przenajświętszej, która 
oczekiwała na Jej przybycie. Ojciec przedwieczny odezwał się: 
Witaj, najmilsza Córko, w której mam upodobanie; witaj, pełna 
łaski, błogosławiona między niewiastami. I objął w swe objęcia 
Niepokalaną Dziewicę klęczącą przed Nim w pokorze, jaśniejącą 
niezrównanym pięknem. Wszystko Ci dałem -  mówił Ojciec -  da
jąc  mego Syna za Twego Syna. Teraz daję Ci chwałę, jakiej nikt 
dotąd i nikt potem nie osiągnie. Niewypowiedziane było przywi
tanie Pana Jezusa z Matką Niepokalaną. Jezus przypomniał Maryi
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macierzyństwo dla ludz[71]kości całej. Powiedział, że tak będzie 
słuchał Jej próśb w niebie, jak słuchał Jej rozkazów na ziemi, i dał 
Jej współudział w rządach dusz z prawami królowej i matki. Duch 
Święty witał Niepokalaną swoją Oblubienicę z niepojętą miłością, 
a potem oddał Jej w opiekę kapłanów, mówiąc: W dziele uświęce
nia największą rolę odgrywają kapłani przez szafowanie sakra
mentów świętych i przez słowo Boże -  bądź im matką i patronką. 
Zapalę w ich sercach szczególniejszą miłość ku Tobie, by przez 
Ciebie otrzymywać mogli moją pomoc i światło.

Maryja ukoronowana była pięknością i chwałą niepojętą; była 
nieskończenie szczęśliwa i zanuciła Magnificat, którego w mil
czeniu słuchała cała Trójca Przenajświętsza i wszyscy niebianie. 
Gdy ukończyła, zaczęli śpiewać hymny powitalne aniołowie i gra
li przecudne preludia. Nie wiem, jak się to stało, że ja na strunach 
duszy grałam razem z aniołami. Szkoda, że nie jestem kompozyto
rem i nie mogę odtworzyć tej melodii. Wszystko to trwało w cza
sie jednej Mszy św., od siódmej do siódmej i pół.

Z E S Z Y T  IV

Życie wespół z Jezusem

AMDG
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[1] 1936 r. Poznań.
15 VIII [1936 r.] Po Komunii św. Pan Jezus tak zajął swoją 

obecnością całe moje jestestwo, że nic nic umiałam mówić Panu 
Jezusowi. Zdawało mi się, że już mnie nie ma, jest tylko Jezus sam 
-  duży, ukochany, pełen łagodności i miłości. Spoglądał na mnie, 
a ja  na Niego, kochając Go duszą całą.

W czasie sumy przed duszą przesunęła się znowu słodka, 
przecudna postać Matki Niepokalanej, ale w innej koronie, niż Ją 
widziałam z rana. Zdziwiona wpatrywałam się w tę koronę i od
czytałam „Polonia” -  litery ułożone były z jasnych, jak gwiazdy, 
drogich kamieni. Maryja z majestatem królewskim błogosławi
ła Polskę na cztery strony, na[2]zywając ją  miłym Jej Sercu 
królestwem.

17 VIII [1936 r.] W czasie medytacji pieściłam się z Dzieciąt
kiem Jezus. Uklękłam u kolan Matki Niepokalanej, a Ona pozwo
liła mi ucałować nóżki i rączki małego Jezusa. Jezus przytrzymał 
przez chwilę moją głowę w swoich rączkach. Zgadzałam się na 
wszystko, co Jezus ze mną zrobi -  choćby mnie szarpał za włosy 
czy bił, jak to robią maleńkie dzieci, ale Pan Jezus nie czynił tego. 
Przytrzymał mnie przez chwilę przy Sercu swoim, modlił się, by 
nie ustała wiara i ufność moja, a potem patrzał na mnie z niewy- 
słowioną miłością. Czułam się szczęśliwa, bardzo szczęśliwa, ale 
w czasie Mszy św. chciałam oderwać duszę swoją od Dzieciątka 
Jezus, które Maryja złożyła [3] do mojej duszy, by wznieść się do 
Ojca niebieskiego, ale na Jego łonie znowu odnalazłam Boskie 
Dzieciątko. Gdy się zbliżałam do Komunii św., Dzieciątko Jezus 
wychyliło się z rąk kapłana, prawie do połowy, z wyciągniętymi 
rączkami, by przyjść do mnie. Po Komunii św. nie czułam już 
swojej obecności na ziemi, ale w niebie, przy Sercu Matki Niepo
kalanej, której Boskie Dziecię tuliłam do serca; zdawało mi się, że
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to uroczystość Bożego Narodzenia i że ja  śpiewam już w niebie 
kolędy, że kończę zaczęty na ziemi hymn miłości.

18 VIII [1936 r.] Od chwili wejścia do kościoła czułam obec
ność Jezusa tuż przy mnie, po le[4]wym boku, a równocześnie 
czułam, że wypełnia mi duszę, że mnie zastępuje. Gdy się zbli
żał czas Komunii św., zawahałam się, czy zbliżyć się do Jezusa, 
skoro On tak żywo przebywa w mojej duszy. Obudziłam jednak 
akt żywej wiary w sakramentalną obecność Pana Jezusa w Hostii 
i z miłością zbliżyłam się do Stołu Pańskiego. Po Komunii św. 
widziałam Pana Jezusa wśród mojej duszy w postawie klęczącej. 
Wyglądał jak kilkuletnie dziecię ze złożonymi rączkami, z główką 
okoloną jasnością.

151

21 VIII [1936 r.] Przez kilka dni Pan Jezus zupełnie zasłaniał 
przede mną swoją obecność. Podlegałam licznym roztargnieniom, 
[5] nie słyszałam głosu Najmilszego. Uczynił to Jezus zapewne 
dlatego, że Mu nie byłam posłuszna. W dniu 17 VIII Pan Jezus 
powiedział mi: Proś spowiednika, by ci pozwolił wstrzymać się 
całkowicie od posiłku przez 3 dni -  za kapłanów. W tym samym 
dniu, po południu, odezwał się drugi raz: Proś spowiednika, by 
ci pozwolił nic nie jeść przez 6 dni — od czwartku do następnego 
czwartku -  później ci powiem dlaczego. Dam ci siły do przetrwa
nia postu, a także dlatego, by się spowiednik nie bał, że szkodzisz 
swojemu zdrowiu.

Nie zgodziłam się na to wewnętrznie. Pomyślałam -  po cóż 
będę prosić, kiedy pozwolenia nie otrzymam. Zamilkł Jezus, 
a po Ko[6]munii świętej następnego dnia zasłonił nawet swoją 
obecność. Dzisiaj wyznałam spowiednikowi swoją niewierność, 
otrzymałam pozwolenie na zachowanie całkowitego postu. Pan 
Jezus okazał mi swoje zadowolenie, napełnił moją duszę nowym 
szczęściem.
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Na początku Mszy św. o godz. ósmej odezwał się znowu głos 
wewnętrzny: Wybrałem cię na ofiarę, dlatego zażądałem od ciebie 
postu. Kosztowałaś dotąd słodyczy dobroci Bożej -  zakosztujesz 
teraz [Bożej]1 sprawiedliwości. Bóg je st miłością, ale i sprawie
dliwością. Sprawiedliwość je st jak  wszystko trawiący ogień. W tej 
chwili z jednego ogniska, pełnego jasności, zaczęła się wylewać 
lawina ognia, który niszczył [7] wszystko, co napotkał na drodze. 
To jest moja, karząca nieprawości świata, sprawiedliwość -  rzekł 
Bóg. Wszystko zagładzę, bo wszystkich moich stworzeń naduży
wa człowiek. Przejdź w myśli sześć dni stworzenia -  nie zostawił 
człowiek nic, czego by nie nadużył. Na złe użył człowiek światłości 
słonecznej i ciemnej nocy, odwracając się od Światłości wieku
istej, którą znieważał przez swoje grzechy. Zaćmiewał nawet świa
tło rozumu swojego, by nie iść za jego przewodnictwem, ale pod
dał się kierownictwu instynktów. Pomyślałam, czy mógł człowiek 
nadużyć wody i w jaki sposób. I oto przed oczyma przesunęła mi 
się cała masa topielców. Były między nimi maleńkie [8] dzieci, 
porzucone przez niegodziwe matki; byli dorośli -  mężczyźni i ko
biety. Widzisz -  mówił głos -  tak nadużywał człowiek wody, którą 
stworzyłem dla jego dobra. A popatrz na okręty, na podróżujących 
wodą. Ilu wśród nich jest błuźnierców, drwiących z potęgi Bożej 
ujawnionej w falach morskich -  ileż tam występków. Ogień spra
wiedliwości musi zalać tę nieprawość. I nowa fala ognia płynące
go wydobyła się z tego ogniska -  aleja stanęłam na drodze. Już nie 
pragnęłam wiedzieć, w jaki sposób człowiek nadużywa stworzeń. 
Pragnęłam tylko za wszelką cenę zatrzymać tę lawinę. Stanęłam 
pośrodku, [9] rozkładając ręce, a byłam mała jak kilkuletnie dziec
ko. Ojcze -  zaczęłam błagać -  jeżeli będziesz uważał nieprawości 
nasze, a któż się ostoi?2 Zmiłuj się, powstrzymaj ten ogień. Zatrzy

1 Błędnie użyty przez s. Leonię zaimek ,je j” zastąpiono wyrazem [Bożej].
2 Por. Ps 130, 3.
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mała się lawina ognia. Któż to jest? -  mówił jakiś inny niż dotąd 
głos. Szata Jezusa, na piersiach płonie Jego imię, a nad głową ko
rona córki królewskiej. Spostrzegłam, że ja tak byłam ubrana. Któż 
to je s t ta córka królewska? Jakiś inny głos dawał odpowiedź: To 
dziecię Boże. Staje wśród ogni, by odwrócić od ludzi karzącą spra
wiedliwość. Sam ją  wybrałem na ofiarę. Zażądałem od niej sześciu 
dni [10] całkowitego postu dla wynagrodzenia za nadużywanie 
przez człowieka dzieł stworzenia dokonanych w sześciu dniach. 
Na niej wywrę moją sprawiedliwość. Córkę swoją sprawiedliwo
ścią chłostać będziesz? -  zapytał poprzedni głos. Tak uczyniłem 
z moim najmilszym Synem -Jezusem . Jeżeli córka królewska prosi 
za ludem swoim, odmówić je j nie można, gdyż idzie z ofiarą.

Pamiętaj -  mówił znów do mnie głos -  pamiętaj i zapisz sobie, 
co ci powiedział dzisiaj spowiednik: że jesteś ofiarą nie dla sie
bie, ale dla Kościoła, a zwłaszcza dla kapłanów -  jego najmilszej 
cząstki. Oni mają być światłością nie tylko [II]  dla siebie, ale i dla 
drugich. Masz ich wspierać modlitwą i ofiarą; masz im pomagać; 
masz być gwiazdą, która plonie nie dla siebie, lecz dla innych. 
A teraz zbliż się do Jezusa. Przyjmij Go dzisiaj jako zadatek spra
wiedliwości wymierzonej przeciwko tobie, skoro zasłaniasz świat. 
Gorące łzy płynęły mi z oczu. Zbliżyłam się jednak do Jezusa, 
ofiarując Mu się na całopalenie.
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22 VIII [1936 r.] Cierpiałam duchowo bardzo. Jezus szepnął: 
Cierpisz nie dla siebie, lecz dla Kościoła, i to nauczającego -  dla 
kapłanów. Przez ciebie użyczę im łask obfitych. Fizycznie odczu
wałam ból, a właściwie nie był to ból -  zdawało mi się, że mi 
do serca przyłożył [12] ktoś rozpaloną pieczęć, a jej żar palił jak 
ogień. To za tych kapłanów, którzy niegodnie noszą w swej duszy 
charyzmat kapłaństwa, i za tych, którzy nie szerzą miłości Naj
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świętszego Sakramentu, nie płoną miłością sami. Wejdź aż tu, do 
mojego Serca. Żyj w Nim -  kochaj Je za drugich.

W czasie Mszy św. o godzinie ósmej, po konsekracji chleba, 
Pan Jezus odchylił ranę swego Serca. Wypłynęła zeń obficie Krew 
najświętsza do kielicha -  napełniła go po brzegi. Resztę zatrzymał 
Jezus w swym Sercu i rzekł: To dla ciebie.

Cierpię, ale nie umiem tego wytłumaczyć. Jest to coś podob
nego do cierpień czyśćca, które przechodziłam, ale Pan Jezus mi 
powiedział, że cierpienia te idą do skarbca Kościoła.

[ 13] Zawahałam się w pierwszej chwili, czy podjąć pewną ofia
rę, do jakiej nadarzała mi się sposobność. Jezus odezwał się: A Ja? 
-  na krzyżu. Zapomniałam natychmiast o sobie samej, byle tylko 
Panu Jezusowi sprawić przyjemność.
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25 VIII [1936 r.] Po Komunii św. Pan Jezus w postaci maleń
kiego Dzieciątka ukazał mi się w nieopisanej piękności. Zdawało 
mi się, że to przeżycie odbywało się nie na ziemi, ale w niebie, 
u stóp Matki Najświętszej, która podała mi na ręce Jezusa, a ja 
przytuliłam Go do kornetu, bo chciałam Go mieć blisko oczu, by 
móc patrzeć się w Jego Boskie oczy Potem zwróciłam się do Ma- 
tuchny Najświętszej i zapytałam: Moja najukochańsza Matuchno, 
czyja będę Dzieciątku Jezus śpiewać [14] „Gloria” w niebie? Bę
dziesz -  powiedziała Matka Niepokalana. Zapytałam o to samo 
Dziecię Jezus. Będziesz Mi śpiewać,, Gloria " w niebie -  odpowie
dział Pan Jezus -  przyrzekam ci to moją Boską powagą. Czułam 
się bardzo szczęśliwa, ufałam, że Dziecię Jezus -  Boski Oblubie
niec mej duszy -  zabierze mnie do siebie, że będę z aniołami nucić 
Mu „Gloria”.

Kiedy zaczęłam odmawiać „Pater noster”, przy słowach „święć 
się imię Twoje” odezwał się Jezus: Chwała mojego imienia będzie 
przez ciebie rozszerzona. Obecnie dasz chwalę mojemu imieniu
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przez powstrzymanie się od przyjmowania posiłku. Chwała [15] 
Boża będzie także przez to ujawniona wśród innych. Królestwo 
moje rozszerzy się w twej duszy, gdy żyć będziesz życiem z Boga 
tylko płynącym -  taka jest moja wola w niebie; spełnij ją  tak na zie
mi. Chlebem twoim powszednim niech będzie teraz Chleb Aniołów  
[Komunia św.J. Wszystko ci przebaczam -  kochaj Mnie ja k  Ojca 
i Oblubieńca, bo i Ja kocham cię ja k  dziecię i oblubienicę moją.

26 VIII [1936 r.] Zaczęłam odmawiać „Wierzę w Boga Ojca”. 
Głos wewnętrzny odezwał się: Stworzyłem niebo i ziemię w tobie. 
Niebem je st twoja dusza, Ja -  Król nieba -  w nim żyję. Ciało stwo
rzyłem z ziemi. Ciało samo [ 16] przez się je st tylko ziemią, więc 
lgnie do ziemi. Nad tą ziemią, [czyli nad ciałem] musi człowiek 
pracować w pocie czoła swego; musi je  przeorać umartwieniem; 
musi je  poddać działaniu słońca, jakie tkwi w duszy; musi je wcią
gać w niebo swej duszy, inaczej ziemia wciągnie niebo w swoje 
panowanie. Łatwiej je st zwyciężyć świat cały, łatwiej zwyciężyć 
szatana niż ciało. Świat [jest] poza człowiekiem. Wystarczy oczy 
zamknąć na jego powaby, a znikną miraże. Szatan na uwięzi -  wy
starczy nieraz okazać mu wzgardę i pierzchnie zawstydzony. Ciało 
dusza ma najbliżej siebie, a ono tak [jest] wymagające. Leonio 
moja, bądź bohaterką w zwyciężaniu [ 17] całkowitym ciała. To 
ostatni, przedśmiertełny bój.

Świat zwyciężałaś od dzieciństwa, ale w tym zwycięstwie głów
ną rolę grał ktoś inny niż ty. Był ktoś, kto nie pozwalał ci nigdy 
zakosztować jego ponęt. Toteż trudności w ostatecznym zwycię
stwie polegały na tym, że ci stawiano przeszkody, by zerwać z nim 
całkowicie przez wstąpienie do klasztoru. Ja trudności dopuści
łem, bo chciałem cię uwieńczyć za zwycięstwo świata dokonane 
w twardych warunkach. Odniosłaś zwycięstwo w walce z szata
nem. Ja dopuszczałem pokusy szatana, by cię uwieńczyć chwa
łą zwycięstwa nad szatanem. Już on nie wróci do ciebie, doznał 
ostatecznej porażki. Został ci [ 18] najdłużej ostateczny bój -  nad
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ciałem. Odniesiesz zwycięstwo w całkowitym powstrzymaniu się 
od przyjmowania posiłku. Wiem, moja dziecino, że to bój krwawy, 
lecz pomyśl -  większość wrogów ju ż  odparta, a po tym ostatecz
nym zwycięstwie czeka cię potrójna korona chwały. Ja będę z tobą  
nie lękaj się.

Poddałam się woli Jezusa całkowicie i najzupełniej -  jeżeli tyl
ko otrzymam pozwolenie ojca duchownego. Nie liczę na własne 
siły, ale na pomoc Jezusa. Moje bohaterstwo ustaje przy pierwszej 
potyczce, ale tam właśnie zaczyna się zwycięstwo mego Boskie
go Oblubieńca. On moją siłą. Oprę się o Jego silne ramię, by nie 
upaść na ziemię, [ 19] ale gdy będę bezsilna, wpadnę w Jego obję
cia na wieki. Nie wiem nawet, czy walczyć umiem. Wiem tylko, że 
kocham Jezusa; że miłość stała się oddechem mojej duszy, mego 
serca; że ten oddech jest przyspieszony, może dlatego, że Bóg żyje 
w mojej duszy, że ją  przenika swoją obecnością, a w takiej gorą
cej atmosferze oddycha się szybciej; a może dlatego, że jestem 
niemowlęciem, a oddech niemowlęcia szybszy jest niż dorosłych. 
Jezu -  Ty wiesz, że pragnę być ogniem miłości strawiona -  wiesz 
wszystko -  wiesz, jak bardzo kocham Ciebie.
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Przez cały prawie tydzień, pomimo szczęścia miłości, zdawało 
mi się, że [20] Bóg pamięta o swojej zapowiedzi, że zakosztuję Je
go sprawiedliwości. Wiedziałam, że mnie kocha, ale pomimo iż do 
mnie przemawiał, czułam się nieraz przygnieciona ogromem Jego 
majestatu. Ustawicznie błagałam o przebaczenie moich grzechów, 
bo mi się zdawało, że Jego sprawiedliwość rozszarpie mnie na 
strzępy -  tyle grozy było w Jego stosunku do mnie. Wiedziałam, 
że zasłużyłam na karanie, lecz wbrew wszystkiemu tuliłam się do 
Niego z miłością, ufna, że mi okaże miłosierdzie swoje.

28 VIII [1936 r.] Zaczęłam odmawiać „Wierzę w Boga”. Kiedy 
wymówiłam „wszechmogącego”, głos wewnętrzny przerwał mi:
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Dzieła [21] mojej wszechmocy otaczają cię dookoła we wszech- 
świecie. Wiedz jednak, że daleko więcej uwydatnia się moja 
wszechmoc w stwarzaniu w duszy cudów łaski. Każde posunięcie 
duszy na drodze doskonałości, każde pomnożenie w niej miłości 
je st cudem wszechmocy Bożej. A cudem wszystkich cudów je s t ta
jemnica Eucharystii, tajemnica zjednoczenia duszy z Bogiem przez 
Sakrament Miłości. Dusza za każdym razem wchodzi głębiej w Bo
ga -  Bóg wchodzi głębiej w duszę. Istota ziemska nabiera coraz 
więcej cech Boskich. Wobec tych dzieł, choć niewidzialnych, lecz 
istotnych, blednie cały blask piękności [22] rozlanej w przyrodzie. 
Wobec sil duszy, nabytych w tym zespoleniu z Bogiem, słabnie mo
carna potęga gromów. Tych cudów wszechmocy dokonuję usta
wicznie w duszy, w miarę je j  wierności i zaufania.
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29 VIII [1936 r.| Po kilkugodzinnej pracy wzniosłam się z naj
większą łatwością i miłością na łono Trójcy Przenajświętszej. Czu
łam się bardzo brzydka i bardzo niegodna wobec Boga, a jednak ze 
łzami tęsknoty niczym nieukojonej błagałam Trójcę Przenajświęt
szą, by mnie raczyła przyjąć do siebie na wieki, bo niepodobna 
żyć długo w takiej tęsknocie za jedynym przedmiotem umiłowania 
swojego. Trwałam tak w Trójcy [23] Przenajświętszej może pół 
godziny, a potem Niepokalana Matuchna dała mi Boskiego Syn
ka swego, małego Jezusa. Tuląc Go do serca, powtarzałam: Ma- 
tuchno, przecież Jezus, to mój Oblubieniec, jedyne moje kochanie. 
Jedno nas łączy, o Matko, z sobą, choć Tyś tak niepojęta, a ja  tak 
mała -  Twój Syn, mój Oblubieniec. O, Matko moja, Matko, ja  Ci 
Go już chyba nie oddam. Ja Go zaniosę z sobą na ziemię, dam Go 
poznać ludziom, dam każdej siostrze, by [wszystkie] mogły uca
łować Jego nóżki. Pozwól mi na to, o Matko przeczysta. A Maryja 
rzekła: Moja córko, siostry mają tego samego Jezusa w sercach 
swoich, [24] niech Mu składają pocałunki aktami miłości i zapar
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cia się siebie. Jezus cieszy się takimi dowodami serdeczności dzie
cięcej, wszystko zapisuje w Sercu swoim i zachowuje dla nich na 
wieczność oddanie pieszczot -  za takie oddanie.

30 VIII [1936 r.] W czasie trzech Mszy św. -  o ósmej, dzie
wiątej, dziesiątej -  przestawałam z moją Matką Niepokalaną. Ma
ryja była pogrążona w kontemplacji Tajemnicy Narodzenia Pana 
Jezusa. Przedziwne skupienie malowało się na Jej przecudnym 
obliczu, oczy miała przymknięte. Kilka razy podniosła powieki 
i spojrzała na mnie, ale te oczy były tak pełne blasku, [25] taka 
głębia świętości Maryi w nich płonęła, że byłam oniemiona, nic 
mówić nie mogłam. Kochałam Ją i spoglądałam na Nią z uwiel
bieniem, a potem -  idąc za wzorem mojej Matki -  pogrążyłam 
się w myślach o maleńkim Dzieciątku Jezus. Po Komunii św. we
szłam w ściślejsze zjednoczenie z Jezusem maleńkim. Czułam, jak 
zajmuje w swe posiadanie całą moją duszę.

Pan Jezus odezwał się: Dlatego pozwalam ci brać Mnie na ręce 
i tulić do serca swego, boś nigdy nie popełniła grzechu ciężkiego. 
Zrobiło mi się przykro w duszy. Mój Jezu -  powie[26]działam -  ja 
chyba nie zanotuję tego, bo gdyby to kiedyś czytały dusze, które 
miały nieszczęście popełnić grzech ciężki, zniechęciłyby się. Czu
łyby może żal do Ciebie. Jezu -  przecież i ja obrażałam Ciebie tak 
wstrętnymi grzechami, nie zdając sobie nawet sprawy z ich ohydy 
i złości, a Tyś zapomniał o tym. I tylko miłość moją dla Ciebie 
mi przypominasz. Mój Jezu -  mnie jest smutno, że powiedziałeś, 
że dlatego tak jawnie mi się oddajesz, że nie popełniłam grzechu 
ciężkiego. Przecież to nie moja zasługa. A z tamtymi co będzie? 
Czy nigdy nie pozwolisz im na ziemi ujrzeć Ciebie? Moja [27] 
oblubienico -  powiedział Pan Jezus -  ty wiesz, żeJa  kocham serca 
czyste. Nie powiedziałem ci, że się nie ukażę duszom pokutującym. 
Chciałem ci tylko powiedzieć, że z tobą przestaję poufale przede 
wszystkim dlatego, że w twym sercu nie było szatana grzechu cięż
kiego. Zapisz to, ale dodaj, że gotów jestem  przyjść w taki sam
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jawny i poufały sposób, ja k  do ciebie, do każdej duszy -  nawet do 
takiej, która popełniała największe grzechy, byleby tylko ukochała 
Mnie więcej niż letnią miłością, byłe Mi zaufała, że jako Dobroć 
nieskończona nie mogę pamiętać niewierności duszy i na jedno  
tylko oczekuję -  na całkowite oddanie [28] się, na pełnienie woli 
mojej, na ufność, pokorę, a nade wszystko na dziecięcą miłość. 
Niech Mnie kochają [dusze] serdecznie i poufałe, a oddam się 
im serdecznie i poufale. Poufałości ze strony dusz się domagam, 
w tym znaczeniu, że pragnę być kochany na wszelki możliwy spo
sób. Pragnę tysięcznych dowodów miłości i wierności.

Wywnioskowałam z tego, co Pan Jezus mówił, że On wszyst
kim duszom gotów jest oddać się całkowicie, byle tylko bez bojaź- 
ni, ale za to z pokorną miłością zbliżać się do Niego.

Po południu tegoż dnia znowu znalazłam nieco czasu, by go 
poświęcić na przestawanie z Bogiem. Ojciec [29] przedwieczny 
pociągnął mnie do siebie, ukryłam się w Trójcy Przenajświętszej. 
Czułam jednak, że jeszcze mam wrócić na ziemię. Pytałam się Pa
na Jezusa: Co jest jeszcze przeszkodą, że mnie nie bierze do nieba, 
wszak przyobiecał, że po odbyciu czyśćca na ziemi weźmie mnie 
do siebie. Jezus mi wytłumaczył: Nie powiedziałem, że cię zabiorę 
zaraz po odbyciu czyśćca na ziemi, tylko -  że nie będziesz w czyść
cu po śmierci; a po  zgonie wezmę cię wprost do siebie. Żyjesz jesz
cze dla Kościoła, dla wspomagania kapłanów modlitwą i ofiarą. 
Tak mi trudno było wychodzić z kościoła, gdzie przeży[30]łam 
chwile niebiańskie. Czułam jednak, że woła mnie głos obowiązku. 
Wyszłam -  niebo całe unosząc z sobą do domu, tylko droga była 
za krótka.
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31 VIII [1936 r.] Dzisiaj, w czasie Mszy św., ujrzałam Matkę 
Najświętsząjako maleńkie niemowlę. Była tak niewymownie pięk
na i tak bardzo podobna do małego Niemowlęcia Jezus. Wszystko
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tchnęło w niej niepojętą czystością i świętością. Głos wewnętrz
ny odezwał się: Dotąd nie zastanawiałaś się nad niemowlęctwem 
twej Matki Niepokalanej. Odsłonię je  nieco przed tobą, bo ono 
zawiera w sobie cechy niemowlęctwa duchowego, jakiego żądam 
od ciebie. Maryja Niepokalana w swym niemowlęctwie [31 ] mia
ła pełne używanie rozumu. Poznawała Boga więcej niż wszyscy 
ludzie razem wzięci, bo poznanie Boga zależy od czystości serca, 
a Ona była najczystsza pomiędzy wszystkimi stworzeniami. Nie 
głosiła jednak Matka przeczysta nauk Mądrości Odwiecznej, ale 
wszystko przechowywała w Sercu swoim, bo wiedziała, że nie to 
jest Jej posłannictwem na ziemi, a miłość Boga zależy3 na naj
doskonalszym pełnieniu woli Bożej we wszystkim. To święte mil
czenie -  milczenie niemowlęctwa -  zachowuje Maryja przez życie 
całe, nawet wówczas, gdy zamilkł na krzyżu Syn Jej Jezus. Matka 
Słowa Odwiecznego, [32] Matka Mądrości Nieskończonej, mil
czy. Bóg tego żądał od Niej, by była wzorem dusz oddanych życiu 
ukrytemu, by wspomagać tych, któiych obowiązkiem je s t głoszenie 
słowa Bożego. Maryja pragnęła ja k  najprędzej oddać się Bogu na 
służbę w gronie świętych dziewic — serce Jej było tylko Bogiem 
zajęte -  lecz nie mówi do rodziców o swym gorącym pragnieniu. 
Zdana na wolę Bożą, czeka chwili, w której wypełnić się mają nad 
Nią odwieczne zamiary.

Pokora Maryi w Jej niemowlęctwie je st niezgłębiona. Niczym 
nie zdradza na zewnątrz swej wielkości duchowej, chociaż w świe
tle Bożego poznania [33] wiedziała, jak  wielkie rzeczy uczynił dla 
Niej Bóg4 -  zakryta tylko była przed Nią tajemnica macierzyń
stwa Bożego.

Jej ukrycie się przed światem, Jej zjednoczenie się z wolą Bożą, 
oddanie siebie wyłącznie Bogu, posłuszeństwo wobec rodziców,

3 Zależy -  tu w znaczeniu: polega.
4 Por. Łk 1,49.
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prostota, anielskość, pobożność, łagodność i cały szereg innych 
cnót, zdobiących Jej duszę niepokalaną ju ż  w niemowlęctwie, mo
gą być zwierciadłem, w którym przeglądać się często powinna du
sza dążąca drogą niemowlęctwa duchowego. Moja Leonio, czcij 
niemowlęctwo twej Matki niebieskiej — zwłaszcza w czasie nowen
ny do Jej [34] Narodzenia.

1 IX 11936 r. | Cały czas modlitwy tonęłam we łzach. Czułam 
się tak niegodna, że błagałam Jezusa, by na mnie nie patrzył, bo 
widok takiej brzydoty może chyba łzy wyciskać z Jego oczu, a ja 
nie chciałam, by Jezus płakał. Równocześnie szarpało moją duszę 
pragnienie, by Jezus na mnie patrzył, bo w Jego spojrzeniu niebo 
znajduję.

2 IX 11936 r.] Odmawiałam Różaniec wspólnie z kilku siostra
mi. Przy trzeciej tajemnicy, Narodzenia Pana Jezusa, jakaś siła ta
jemnicza porwała naraz moją duszę i przeniosła ją  do stóp Matki 
Najświętszej. Stało się to nagle i w taki sposób, jakby mi ktoś ser
ce rozrywał. Uczułam silny ból [35] fizyczny serca i ból duszy pod 
wpływem myśli, jakie poprzednio nurtowały w mojej duszy: Czy 
Matka Najświętsza kocha mnie jeszcze, skoro tak nędzna i niegod
na jestem? Pod wpływem tego bólu jęknęłam głośno i głośnym 
wybuchłam płaczem. Siostry modlitwy nie przerwały, a z moich 
oczu płynęły obficie łzy przez przeciąg 2 dziesiątków różańca.
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3 IX [1936 r.] Modliłam się łzami żalu za moje grzechy.
4 IX [1936 r.] Obfitość łez tak wielka, jak gdyby kto źródła 

stworzył w moich oczach.
5 IX [1936 r.] Cicha, spokojna, uszczęśliwiająca radość na

pełniała moją duszę pomimo łez żalu i poczucia własnej niegod- 
ności.

6 IX [1936 r.] Przed Komunią św. dusza moja weszła w naj
ściślejszy kontakt z Trójcą Przenajświętszą. [36] Zdawało mi się,
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że to trwanie w Trójcy Przenajświętszej było tak ścisłym połącze
niem z Bogiem jak Komunia sakramentalna. Czułam, że w mej 
duszy nie ma ani jednej cząstki niezajętej przez Boga. Do Komunii 
św. zbliżałam się, nie wychodząc z ukrycia w Trójcy Przenajświęt
szej. Miłość swoją oświadczałam Panu Jezusowi w słowach: Mój 
-  mój Jedyny i na wieki. Słowa te cisnęły się do Jezusa mimo mej 
wiedzy. Ja Mu pragnęłam przez to powiedzieć, że kocham Go po
nad wszystko, a umiałam tylko tyle powiedzieć. Czułam jednak, 
że Jezus mnie dobrze rozumie.

7 IX [1936 r.] W czasie wspólnych modlitw wieczornych czu
łam, że ogień napełnia mi duszę. [37] Otwarłam oczy szeroko, 
wpatrując się w statuę Serca Bożego, sądząc, że to wpatrywanie 
się w przedmiot zewnętrzny nie dopuści do wybuchu łez wobec 
wszystkich sióstr. Serce uderzało silnie jak młotem. Zaczęłam od
mawiać nowennę -  zdradziłam się ze wszystkim. Słów wymawiać 
nie mogłam, łzy napływały mi do gardła. Obecność Jezusa i Matki 
Najświętszej tak mnie zajęły, że czując się niezdolną do odmawia
nia modlitw, poleciłam dokończyć nowennę jednej z sióstr.

8 IX [1936 r.] Słodka postać Matuchny Niepokalanej przesunę
ła się przed moją duszą, a choć trwało to bardzo krótko, wystar
czyło do wzniesienia duszy nad wszystko, co ziemskie.

[38] 8 IX [1936 r.]5 Ofiarowałam dyscyplinę za chorego ojca 
duchownego, polecając go dobroci Jezusowej. Kiedy kończyłam, 
Pan Jezus odezwał się: Kocham go więcej, niż przypuszcza. Niech 
zostanie -  dam mu zdrowie i silę. Utrapienia czasu ziemskiego nie 
są godne przyszłej chwały6. Ja znam jego cierpienia -  każde [jest] 
zważone i obliczone.

10 IX [1936 r.] Zmartwychwstanie -  mówił Jezus -  to naj
większy tryum f mojej łaski. Mam na myśli tych, którzy umierają

5 Przypuszczalnie jest to 9 IX 1936 r.
6 Por. 2 Kor 4, 17.



296 Dziennik duchowy

sobie przez cierpienie, pogodnie i z poddaniem znoszone, czy przez 
umartwienie.

12 IX [1936 r.] Znowu ta sama -  niepowstrzymana obfitość 
łez tęsknoty za Bogiem. Po przyjęciu Komunii św. zdawałam so
bie sprawę z tego, że mając Jezusa, [39] mam wszystko, bo mam 
przedmiot mojej miłości. Ajednak płakać nie przestałam. Zdawało 
mi się, że nie w mojej mocy było powstrzymać łzy gorące, bolesne 
jak rozdarcie serca, ajednak uszczęśliwiające.

14 IX 11936 r.] Błagałam Jezusa z całą usilnością o pewną łaskę. 
Pan Jezus powiedział: Już uczyniłem, o co prosisz, bądź spokojna. 
Po południu dowiedziałam się, że istotnie tak było. Serce moje 
wezbrało wdzięcznością dla Pana Jezusa. Spokój wielki, błogo
sławiony wypełniał mi duszę po brzegi. Czułam, że zetknięcie się 
nicości z Wszechmocą potrafi uzyskać, o co prosi, gdy prosi z uf
nością dziecka, apelując do nieskończonej dobroci, [40] zwłaszcza 
gdy ta nicość przychodzi z miłością ofiarną, bo wówczas miłość 
Boga zaznacza się również ofiarą względem maleńkiej duszy.
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15 IX [ 1936 r.] W czasie Mszy św. o godzinie ósmej dusza moja 
została uniesiona gdzieś przed tron Matki Najświętszej. Nic widzia
łam Jej, ale czułam, że jest obecna tuż przy mnie. Głos wewnętrz
ny mówił: Kiedy obchodzi imieniny prezydent Polski, naród cały 
czci ten dzień. Są uroczyste obchody ze sztandarami, są dekoracje, 
pieśni. Szkoły mają wolne. Jest to jakby święto narodowe. Słusz
nie podwładni czczą swego władcę, obchodząc w ten sposób dzień 
imienin tego, który je st ich panującym. Dlaczego naród polski [41 ] 
nie obchodzi w ten sposób dnia Imienia Matyi, swojej Królowej? 
Tylko kapłani w swoich modłach wspominają w tym dniu imię Jej 
przebłogosławione lub jakaś dusza pobożna czci i wychwala Jej 
imię. Czemu cały naród nie spieszy z życzeniami do kochającej go 
Matki? Dlaczego je st obojętny w dniu Jej imienia? Prymas Pol-

Zeszyt IV 297

.s/c/, łącznie z biskupami i rządem, powinni się postarać u Stolicy 
Świętej o przywilej obchodzenia z całą uroczystością Dnia Imienia 
swojej Królowej. Maryja -  to imię jest tak potężne. Niczego nie 
mogę odmówić duszy, gdy blaga w imię Maryi. Na wezwanie tego 
imienia pierzchają szatani -  bo to imię przebłogosławione.

[42] W tej chwili w Bogu ujrzałam, jakby jasne słońce, imię Ma
ryi, a wśród obłoków ujrzałam Niepokalaną, tchnącą przedziwną 
pięknością i wdziękiem. Otaczali Ją aniołowie w strojach przety
kanych słońcem i takimi odcieniami kolorów, na których wyraże
nie słów mi brakuje. Skrzydła ich były przezroczyste, przetykane 
również promieniami, a w każdym promieniu lśniło tkane złotem 
imię „Maria”. Dziewice, ustawione w szeregach w kornym pokło
nie, przybrane były w szaty Niepokalanej -  białe suknie, niebieskie 
płaszcze; utworzyły półkole. Matuchna Najświętsza miała podejść 
do każdego ze świętych z osobna. [43] Tymczasem ja skorzysta
łam z tej wolnej przestrzeni -  podbiegłam do Matki Niepokalanej. 
Zdawało mi się, że święci byli zaciekawieni, co powie taka mała, 
ziemska istota Królowej Nieba. A ja natychmiast przypomniałam 
sobie wezwanie Kościoła ku czci imienia Maryi, więc odezwa
łam się: Niech będzie pochwalone imię Maryi Dziewicy i Matki7. 
A potem dodałam: Kocham Cię, Matko moja, kocham Cię, Maryjo 
Dziewico Niepokalana, kocham Cię. Nie wiem, co się potem stało, 
nie wiem, jak długo byłam przy Matuchnie Najświętszej.
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16 IX [1936 r.] Przez cały dzień Pan Jezus był tuż przy mnie, 
był ze mną. [44] Kiedy Mu powtarzałam, że kocham Go ponad 
wszystko, spoglądał na mnie z taką miłością, z taką dobrocią, że 
pod wpływem tego spojrzenia czułam się jakby przeistoczona, 
jakby nie żyjąca już życiem ziemskim.

7 Wezwanie z „Aktu uwielbienia” odmawianego na zakończenie wystawienia 
Najświętszego Sakramentu, po błogosławieństwie.
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17 IX [1936 r.] Ból tęsknoty za Bogiem wzmógł się do tego 
stopnia, że nie umiałabym tego inaczej nazwać jak męczeństwem 
duszy. Cierpiałam jakby mękę konania. Czemuż nie skonałam? 
Ach, to dlatego, że jeszcze dusza moja pełna jest niedoskonało
ści, więc nie mogłaby stanąć w obliczu Boga. Skarżyłam się Ojcu 
niebieskiemu [45] na męczeństwo duszy wśród życia, w którym 
dusza odpocznienia nie znajduje; ale więcej od słów mówiły Mu 
moje łzy obfite, gorące, nieutulone.

21 IX [1936 r.] Pan Jezus po Komunii św. odsłonił mi swoją 
obecność. Z tęsknotą, rozdzierającą serce, rzuciłam się w Jego ob
jęcia. Płakałam długo, nic Mu nie mówiąc, bo wiedziałam, że Pan 
Jezus zna moją za Nim tęsknotę. Nic Pan Jezus nie mówi, ale i ta 
milcząca Jego obecność jest mi droższa niż wszelkie obcowania 
z ludźmi, choćby wielce doskonałymi.

22 IX [ 1936 r.] Ujrzałam majestat Ojca niebieskiego w niepoję
tej światłości, ale tak [46] niepojęcie gdzieś daleko; a ja byłam tak 
maleńka i bezsilna, że tylko płakałam boleśnie z tęsknoty za Nim.

23 IX [1936 r.] Pan Jezus był przy mnie. Czemuż jeszcze pła
kałam, czemuż mój ból był nieukojony? Czułam, że brak mi nieba. 
Mówiłam Panu Jezusowi, że nie pragnę żadnych rozkoszy w nie
bie. Niech mi pozostawi łzy, byle już być na zawsze z Nim, bo 
chwile tego słodkiego obcowania z Nim na ziemi za chwilę prze
rwie znowu konieczność zajęcia się czymś innym poza Nim. Tę
sknota za Bogiem jest cierpieniem prawdziwym -  nie wyobrażam 
sobie większego na ziemi.

[47] 24 IX [1936 r.] Przedziwnie głęboko i ściśle łączy mnie 
Pan Jezus z sobą. Po Komunii św. tak słodko i poufale bierze w po
siadanie moje jestestwo, ale milczy. Zdaje mi się, że w milczeniu 
ma teraz upodobanie. I ja  sobie w tym podobam; niczego nie pra
gnę, jak tylko Jego upodobania. Czuję całą swoją bezsilność. Nic 
już nie ufam sobie; błagam Jezusa, by był moim męstwem, siłą 
i zwycięstwem. Maryja Niepokalana dała mi na chwilę słodkiego
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Jezusa -  maleńkiego. Kochałam Go bardzo, bardzo, ale przez łzy 
nic mówić nie mogłam.

25 IX [ 1936 r.] Aż do Komunii św. klęczałam wobec [48] Jezusa 
jak głaz -  bez myśli i bez uczucia. W pokorze ducha zbliżyłam się 
do Komunii św., a kiedy już Jezus był u mnie, znowu zalałam się 
obfitymi łzami. Tęsknota za Bogiem jest jakby siłą żywiołową, któ
ra kruszy nawet kamienną opokę serca, które jęczy pod uderzenia
mi tej siły, lccz równocześnie czuje ukojenie. Niepodobna, by się 
Jezus nie ulitował i nie zabrał do siebie stęsknionej za Nim duszy.

1 X [1936 r.] Matka Najświętsza podała mi Dzieciątko Jezus. 
Myślałam, że to już niebo. Uniosłam z sobą Boże Dziecię daleko, 
gdzieś na pustkowie. Wolałam nie widzieć wspaniałości nieba, by
le na [49] wieki posiadać już Oblubieńca mej duszy -  kochać Go 
i uwielbiać. Jezus bardzo często w ciągu dnia ukazuje mi się, ale 
nic do mnie nie mówi. A może ja ogłuchłam?
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3 X [1936 r.] Przedziwną tajemnicę zjednoczenia mej duszy 
z Panem Jezusem ukazał mi dzisiaj mój Jezus, a raczej dał mi prze
żyć w sposób dotąd mi nieznany. Zdawało mi się, że mi Pan Jezus 
zabrał duszę, ukrył ją  w sobie. Opanował mnie taką siłą, taką jakąś 
nadprzyrodzonością, że nie byłam zdolna do jakiegoś aktu własno- 
wolnego. Tak byłam zespolona z Panem Jezusem, że znalazłszy się 
wobec Ojca niebieskiego, zawołałam: Ojcze najukochańszy, [50] 
ja chyba jestem zrośnięta z Panem Jezusem. Popatrz, w moim ser
cu Jezus żyje -  w Jego Sercu moje bije. Ja i Jezus jedno jesteśmy. 
Już On beze mnie do Ciebie nie przyjdzie i ja  bez Niego przed 
Tobą nie stanę. Miłość przenikała całe moje jestestwo. Nie pojmo
wałam, że można mieć jeszcze co innego w duszy nad miłość.

5 X [1936 r.] Taka sama nadprzyrodzona moc skupiła mnie 
w Bogu. Były to chwile niebiańskie. Nie pojmuję, co jeszcze bę
dzie w niebie nad to, co przeżyłam w czasie modlitwy. Pan Jezus
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nazywał mnie ukochaną swoją oblubienicą, ja darzyłam Go takim 
samym mianem, kochając Go coraz silniej.

[51] 7 X [1936 r.] W czasie modlitw wieczornych Pan Jezus 
zbliżył się do mnie i rzekł: Schroń Mnie przed złością świata; 
ukryj Mnie głęboko w swej duszy. Przy tych słowach przytulił Pan 
Jezus swoją głowę do moich ramion, a le ja  widziałam tylko koro
nę cierniową, oplatającą Jego skronie. Pochyliłam usta, by ciernie 
ucałować, a były one twarde, ostre i bardzo grube -  prawie grubo
ści mojego palca małego.

8 X [1936 r.] W czasie Mszy św. Pan Jezus w postaci maleń
kiego dzieciątka, otoczonego jasnością niepojętą, spoglądał na 
mnie z ołtarza. Równocześnie jeszcze czułam [52] ostrość cierni, 
których wczoraj dotknęłam. Cierpiałam bardzo, tak że nawet nie 
mogłam się cieszyć Dzieciątkiem Jezus.

Wieczorem, w czasie nabożeństwa różańcowego, jakiś ogień 
tajemniczy napełniał mi duszę. Wylewałam łzy obfite, które obec
nie stały mi się codziennym pokarmem. Serce uderzało mi gwał
townie jak młotem. Ból tęsknoty wdzierał się do każdego zakątka 
duszy.

9 X [1936 r.] W czasie medytacji nastąpiło u mnie jakby od
dzielenie się duszy od ciała. Dusza [za]nurzyła się w Trójcy Prze
najświętszej z zapomnieniem o wszelkim stworzeniu. Bez mojej 
woli płakałam, [53] z największą usilnością tłumiąc łzy i głośne 
łkanie.
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12 X [1936 r.] Po raz pierwszy w życiu ujrzałam św. Józefa 
pełnego niebiańskiej jasności. Pan Jezus, ukazując mi Go, mówił:
Powierzam cię opiece św. Józeja. Strzegł On tak dobrze moich lat 
niemowlęcych i dziecięcych, niech będzie również opiekunem two
jego niemowlęctwa duchowego. Pan Jezus pogłębił w moim sercu
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miłość i zaufanie do św. Józefa. Nic chyba nie zatrze w mej duszy 
widoku ukochanego św. Józefa.

13 X [1936 r.] Płakałam z tęsknoty za Panem Jezusem, więc 
się ukazał -  Najmilszy -  mojej duszy. Spoglądał na mnie [54] peł
nymi miłości oczyma. A potem zbliżył się do mnie i ocierał moje 
łzy, których ja jednak wylewać nie przestałam, bo sobie zdawałam 
z tego sprawę, że tego rodzaju chwila się skończy, że to jeszcze nie 
jest dzień wiekuistej kontemplacji.

14 X [1936 r.] Przygotowuj się do podróży -  powiedział Pan 
Jezus -  musimy się spieszyć. Ostateczna jazda ma być błyskawicz
na. Ogołacaj się coraz więcej ze wszystkiego, by być możliwie 
najwięcej podobną do twego Boskiego Oblubieńca. Gdy się ktoś 
wybiera w podróż, musi myśleć o zapłacie podróży. [55 ] Ty myśleć 
nie musisz. Koszta przyjąłem na siebie, a ty odrzucaj wszystko, 
co nie je s t potrzebne, co nie je s t konieczne. Pragnę cię widzieć 
ubogą. Czyś zauważyła kiedy, ja k  postępują ci, którzy zmieniają 
mieszkanie — przenoszą się do innego, kosztownie umeblowanego? 
Sprzedają, a nawet oddają za bezcen to, co nie stanowi dla nich, 
na przyszłość, wartości.

Moja oblubienico, w domu Ojca mego od wieków przygotowane 
są dla ciebie nieocenione bogactwa. Po cóż ci tego, co tylko ziem
ską stanowi wartość? Wszystko oddaj. Czy wiesz komu oddajesz? 
Oto [56] Ja, w osobie bliźnich twoich, wszystko zabiorę, wszyst
ko odnowię, byś kiedyś wszystko z powrotem odnalazła w niebie. 
Mam na myśli wszystkie usługi oddane bliźnim z miłości ku Mnie 
a także wszystkie akty wyrzeczenia się i zapomnienia o sobie dla 
Mnie.

Im kto więcej [jestjubogi duchem, tym łatwiej, szybciej i bez
pieczniej dotrze do ojczyzny. Ubóstwo je st tytułem do osiągnięcia 
bogactw bez końca. Ubóstwo je s t tytułem do zmiłowań Bożych. 
Osoby zakonne, które składały ślub ubóstwa, obowiązane są tym 
[57] bardziej do całkowitego wyzucia się ze wszystkiego. Słub jest
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jakby pieczęcią stwierdzającą ubóstwo. Biada jednak tym, którzy 
odbijają prawdziwą pieczęć na fałszywych dokumentach, tzn. któ
rzy noszą miano ubogich, a takimi nie są. Dopóki Jezus nie będzie 
całym bogactwem duszy zakonnej, dopóty nie będzie ona szczęśli
wa, a Jezus również niewiele znajdzie pociechy w takiej duszy. Je
zus przywiązuje się do tej duszy, która się odwiązuje od wszystkie
go. Moje kazanie na górze zacząłem od błogosławieństwa ubogich 
duchem8. Chciałem przez to podkreślić nieskończoną [58] wprost 
cenę ubóstwa; nieskończoną dlatego, że jego wartość sięga w nie
skończoność -  w wieczność.
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18 X [1936 r.] Spojrzenie w przepaść mej niegodności i nędzy 
wzbudziło w mojej duszy ból niepojęty, jak będę mogła dostać 
się do Ojca niebieskiego. Jego majestat nieskończony widziałam 
tak gdzieś bardzo daleko, a siebie [widziałam] maleńką, bardzo 
ubogą, nikczemną, o całą przepaść nisko. Wśród łez wznosiłam 
błagalne dłonie ku Ojcu -  zupełnie bezradna. Wówczas u tronu 
Ojca niebieskiego stanęła Matka Niepokalana. Rozpostarła swój 
płaszcz błękitny, przetykany złotem. Opuści[59]ła go tak, że sięgał 
prawie do mnie. W prawej ręce trzymała piękny, perłowy róża
niec. Spuszczając go do mnie -  rzekła: Różaniec ułatwi ci przej
ście do Ojca niebieskiego. Z jakąż miłością odmawiałam wspólnie 
ze wszystkimi różaniec Maryi...

19 X [1936 r.] Dobroć Boża ukryła mnie w Trójcy Przenaj
świętszej. Czując się tak bliską Boga, zwróciłam się do Ojca naj
ukochańszego, błagając, by mnie raczył przyjąć na łono swoje na 
wieki. Nie wiem, skąd mi przyszła myśl, żeby sobie kupić niebo, 
a w każdym razie nie przyjmować go od Ojca niebieskiego za dar
mo, ale za opłatą. Jako zapłatę nieskończonej wartości ofia[60]ro-

8 Por. Mt 5, 3-12.
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wałam Ojcu krew Jezusa, Jego mękę i śmierć. Po tym ofiarowaniu 
Pan Jezus zwrócił się do Ojca niebieskiego i rozpoczęła się narada. 
Nie wiem, o czym Pan Jezus mówił, zdawało mi się jednak, że 
mówił o mnie.
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25 X [1936 r.] W czasie Mszy św., po konsekracji, odsłonił Pan 
Jezus na moment swoją Boską obecność. Był maleńki jak dziecię, 
a jednak czułam, że to Król królów i Pan panujących1'. Pan Jezus 
pobłogosławił ludność w kościele, a potem znikł.

26 X [1936 r.] W czasie nabożeństwa różańcowego Pan Jezus 
był w Hostii Najświętszej, taki maleńki, a taki [61] ukochany. 
Kiedy kończyło się nabożeństwo, zbliżyła się do Dzieciątka Je
zus Matka Niepokalana, by je zabrać ze sobą do nieba. Pan Jezus 
odezwał się: Zostaw Mnie, Matko. Pozwól Mi pozostać tu przez 
całą noc. Tu są kochające Mnie dzieci ludzkie. Dla nich pozostanę 
w ołtarzu, chociaż Mnie zamkną w maleńkim tabernakulum. Mnie 
tak dobrze być z synami ludzkimi. Na Taborze chciał niegdyś Piotr, 
upojony szczęściem, wznieść trzy przybytki'0. Matko, Ja swój Tabor 
wśród ludzi znajduję. Pragnę również uczynić tu trzy przybytki: 
Ojcu [62] przedwiecznemu jeden, Tobie, Matko, jeden i mej braci 

jeden. Pragnę dać ludzkości potrójną szczęśliwość, która w całej 
pełni ujawni się w wieczności.

Pierwszą -  je st szczęśliwość, którą się cieszy Bóg sam, a ludz
kość może mieć udział w tej szczęśliwości przez miłość Boga 
doskonałą która się cieszy szczęściem Boga więcej niż swoim 
własnym.

Drugą -  je st szczęśliwość płynąca z Tajemnicy Wcielenia -  z tej 
świadomości, że Zbawiciel świata -  Syn Boży -  je st najistotniej

9 Por. Ap 19, 16.
10 Por. Mt 17,4.
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krew z krwi i kość z kości Adama. A zatem ludzkość czuć się będzie 
w niebie ja k  [63] w rodzinie u swego Brata, który nieskończoną 
miłością kocha rodzeństwo swoje, nabyte Krwią.

Trzeci rodzaj szczęśliwości stanowić będzie dla każdej poszcze
gólnej duszy myśl wiecznego wybrania i przeznaczenia je j do ży
cia w istotnej szczęśliwości, przygotowanej najmilszym dzieciom 
Ojca przedwiecznego. To uszczęśliwienie duszy, aż po brzegi, nie 

je st małą rzeczą. Owszem, ono je st tak cennym skarbem, że war
to sprzedać, warto rozdać, rozrzucić wszystko, byle tylko stać się 
godnym je j  uczestnictwa".

Czy wiesz, jakie będzie twoje niebo? Oto przez wieczność całą
[64] będziesz w Sercu moim, a razem ze Mną na łonie Ojca niebie
skiego. Ta obietnica Pana Jezusa upoiła mnie takim szczęściem, że 
nie słyszałam już nic więcej. Być na wieki w Sercu Bożym -  to 
szczyt szczęścia. Mieć obietnicę tego już tu na ziemi -  to rozpo
cząć pić z tego kielicha jeszcze na wygnaniu. Niech Jezus będzie 
uwielbiony.

29 X [1936 r.] Pan Jezus ukazał mi się w ten sposób, że między 
Nim a mną była krata, bardzo gęsta. Czułam się tym, czym czuje 
się ptak uwięziony w klatce. Jedyną pociechą dla mnie było to, że 
Pan Jezus zbliżył się do samej kraty i ja  mogłam ucałować Jego 
dłonie.

11 Por. Mt 13,44 i n.

Z E S Z Y T  V

Życie wespół z Jezusem
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[ 1 ] 1936 r. Poznań.
Raz, w porywie miłości, powiedziałam Panu Jezusowi: Mój Je

zu, ja  chyba wkrótce oszaleję z miłości ku Tobie. Świat cały jest 
dla mnie niczym, a bez Ciebie i minuty żyć nie mogę. Pan Jezus 
powiedział mi na to: Ja ciebie również ukochałem aż do szaleń
stwa krzyża. Kogo nazywają ludzie szalonym? Człowieka, który 
je st pozbawiony rozumu, a tym samym woli, bo człowiek taki czyni 
nieraz to, czego nie czyniłby, gdyby miał rozum; wykonuje wolę 
innych, którzy rozkazują mu niekiedy coś, co je st śmieszne, niedo
rzeczne. Oblubienico moja, przez ślub posłuszeństwa oddałaś Mi 
rozum i wolę. Świat nazywa to [2] szaleństwem. Ani się domyśla, 
że w tym całkowitym oddaniu swego rozumu Bogu przez przeło
żonych, kryje się mądrość prawdziwa. Ale i wśród ludzi pozba
wionych rozumu są stopnie. Są [tacyj, którzy nie mają zupełnie 
świadomości; są i tacy, którzy nie m ająjej tylko częściowo. Niech 
cię ten obraz nie przestraszy. W dziedzinie ducha mam także du
sze obumarłe własnemu sądowi do tego stopnia, że nie chcą mieć 
ani jednej myśli własnej, własnego zapatrywania i sądu. Oddają 
je  kierownictwu Ducha Świętego, który im ukazuje inne myśli -  
myśli Boże, plany Boże, zapatrywania Boże. Na tę górę wchodzą 
szaleńcy Boży, którzy [3] poddają swoją wolę pod  posłuszeństwo 
kierownika duchowego i przełożonych; którzy wielkodusznie od
powiadają na każde skinienie Jezusa fiat -  nie jako ja, lecz ja k  Ty 
chcesz, Panie'. Czy chcesz należeć do tych szaleńców? Oddaj Mi 
jeszcze więcej swój umysł i wolę. Ja będę rozkazywać, ty czynić, 
co Mi się spodoba.

Mądrość Boża tak różna je s t od mądrości świata. Zadziwią się 
kiedyś ci, co mędrkowali, wyśmiewając prawdę Bożą i je j głosicie
li, że kroczyli w takich ciemnościach błędu, i to samochcąc -  ja k

1 Por. Mt 26, 39; Mk 14, 36.
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dzieci, które zawiązują sobie oczy, a gdy upadną, plączą, że powa
lały ubranie lub zraniły się. Któż im kazał zawiązywać oczy? [4] 
Wiek dziecinny -  i to ich usprawiedliwia. Trudniej będzie tym, od  
których domagano się ju ż  czynów męża doskonałego. Tym ju ż  nie 
wolno przesłaniać wzroku duszy.

Natura ludzka tak je st słaba. Są osoby, które po przebudzeniu 
się zamykają oczy, by przywołać jeszcze pierzchający sen, by nie 
spojrzeć w blaski zórz porannych czy wschodzącego słońca. Tak 
czynią niekiedy dusze. Zasypiają spokojnie, nie zaglądając do 
wnętrza swego serca, by nie przedrzeć zasłony, nieraz tak lekkiej 
ja k  sieć pajęcza, a ju ż  mogłyby dojrzeć to, co nie podoba się Je
zusowi. Nie czynią tego, by nie zadawać sobie trudu pracy nad 
sobą. Chciałbym przez ciebie przemó[5]wić do dusz dążących do 
doskonałości. Czemuż osłaniają się niekiedy taką siecią pajęczą? 
Czemuż nie wejdą poza tę lekką zasłonę? Nie trudno ją  odchylić 
-  a poza nią może ujrzałyby Jezusa, który z cichą cierpliwością 
czeka na chwilę, w której mógłby poufale przemówić do duszy, 
gdyby przyszła do Niego, czekającego je j  wynurzeń miłości. Dzi
wią się nieraz takie dusze, że Ezaw sprzedał za miskę soczewicy 
pierworódzlwo2, a same sprzedają -  za jedno je j ziarnko jakiegoś 
przywiązania drobnego -  skarb najcenniejszy poufałej przyjaźni 
z Jezusem. Czyż nie powinny raczej odstą[6]pić wszystkiego, jak  
czyni kupiec ewangeliczny, który znalazłszy skarb w roli, sprzedał 
wszystko, co posiadał, byle tylko nabyć ów skarb?3

Posłuchaj: Jezus je st bardzo delikatny w wymaganiu. Jeżeli 
Mu dusza nie odda wszystkiego, i On nie odda się je j  cały. Trze
ba wybierać między heroizmem a wahaniem, między świętością 
a ubóstwem karłowatym, wypływającym z małoduszności wzglę
dem Jezusa. Dusza musi ustąpić Jezusowi wszystko, czego od niej

1 Por. Rdz 25, 32-34.
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zażąda. Póki to nie nastąpi, nie będzie między nimi zgody, a Jezus 
od Boskich praw odstąpić nie może. Cóż by się stało, gdyby zie
mia wypowiedziała posłuszeństwo słońcu, gdyby [7] nie chciała 
obracać się kolo niego, lecz koło innej drobnej planety? Wkrótce 
nastąpiłaby katastrofa. Taka katastrofa dzieje się zawsze, ilekroć 
dusza wypowiada Bogu posłuszeństwo, zaczyna się obracać około 
osi własnego ja  lub około drobnego ziarnka piasku jakiegoś stwo
rzenia, zapominając o Bogu, o Słońcu odwiecznym. Ja wprawdzie 
zawsze pociągam i przyciągam duszę do siebie -  ona musi się koło 
Mnie obracać ustawicznie, nawet bez swojej woli, bo Jam Alfą 
i Omegą wszystkiego4. Ale gdy dusza dobrowolnie i miłośnie to 
czyni, użyczam je j światła tak, że nie tylko sama może ujść [8] za
sadzek nieprzyjaciela, lecz i drugim może wskazywać jasne szlaki. 
Leonio, tyś pragnęła moim tylko płonąć światłem. Nie trudno bę
dzie ci to uczynić, jeżeli na zawsze pozostaniesz w moim Sercu.

165

10 XI [1936 r.] Zaczęłam odprawiać czytanie duchowne. Na
tychmiast jednak nastąpiło nadprzyrodzone skupienie duszy, 
łzy gorące popłynęły mi z oczu. Miałam jeszcze na tyle siły, że 
poprosiłam siostrę, która była ze mną, by mnie zostawiła samą. 
Przed oczyma duszy stanęła mi żywo scena skazania Jezusa przez 
Piłata na śmierć. Któryś z urzędników Piłata ujął w swoje ręce 
trąbkę, wzniósł ją  do góry i zatrąbił, oznaj[9]miając skazanie Pa
na na śmierć. W tym samym momencie aniołowie w niebie zatrą
bili dziwnie bolesnym tonem -  ale tak, że zamiast dźwięku trąb 
usłyszałam żałosne wyznanie: „Jezus -  Syn Ojca przedwiecznego 
-  skazany na śmierć”. Powtarzało się to kilkakrotnie -  niebo się 
otwarło nad Jezusem. Ojciec niebieski spoglądał z niepojętą miło
ścią na Pana Jezusa, powtarzając: Ten je st Syn mój miły, w którym

4 Por. Ap 1,8; 21, 6; 22, 13.
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mam upodobanie5. Aniołowie zaczęli błagać, by im pozwolił iść 
na ziemię, cierpieć za ludzkość, by Jezus nie umierał. Lecz Ojciec 
niebieski powiedział: Jezus dobrowolnie przyjął na siebie wyrok 
śmierci. Patrzcie, ja k  On cichy, pokorny, [ 10] ja k  pogodny w ma
jestacie cierpienia. On ludzkość całą zbawi, przywiedzie do moje
go domu, uszczęśliwi swoją męką i śmiercią krzyżową wszystkich, 
którzy się doń zbliżą przez wiarę i miłość. Aniołowie raz jeszcze 
zatrąbili: „Jezus (a brzmiało to tak przeciągle i boleśnie, że mi się 
zdawało, że moje serce spali się od jakiegoś tajemniczego ognia 
miłości), Jezus -  Zbawiciel świata -  skazany na śmierć”. Było 
to coś rozdzierającego. Oblicza aniołów pełne były bólu. Ale oto 
niebo się zasłania. Przed oczyma duszy otwiera się piekło. I tam 
jakaś tajemnicza trąba zawyła tak, że w całym piekle słychać było 
najwyraźniej: „Jezus skazany na śmierć”. [11] Przy słowie „Jezus” 
szatani i potępieńcy upadli na kolana, a potem zawyli przeraźli
wym głosem, powtarzając jak echo: „Jezus skazany na śmierć”. 
Nie zauważyłam, by się szatani cieszyli. Owszem, jakaś niepoję
ta, spotęgowana w nich była rozpacz. Czuli, że skazany został na 
śmierć Ten, który jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Rzu
cili się na potępieńców z wściekłością, dręcząc ich nielitościwie, 
szarpiąc ich na strzępy ze złości, że oni powiększają ich mękę, bo 
się dali uwieść ich diabelskim podszeptom. Drżałam z bojaźni, by 
nie usłyszeć jakiegoś przekleństwa rzuconego na Jezusa. On stał 
taki biedny, drżący z bólu, [12] opuszczony od wszystkich. Nie 
tylko o uszy Jego, ale i o Serce Jego najświętsze obijały się sło
wa: „Ukrzyżuj, strać Go”6. A potem usłyszał ten sam wyrok, który 
brzmiał w niebie i w piekle: „Jezus skazany na śmierć” .

Upadłam na kolana przed Sędzią wieków, przepraszając Go za 
zaślepienie ludzi. Trąba ciągle wyła, ale w jej tonach usłyszałam

5 Por. Mt 17,5.
6 Por. Mk 15, 14.
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obecnie głos archaniołów: „Umarli, wstańcie na sąd. Wstańcie na 
sąd, cisi, pokorni, zapomniani i wzgardzeni. Wstańcie na sąd, du
sze dziewicze, idące przez życie w umartwieniu i pokucie. Wstań
cie na sąd wy, którzyście byli sędziami ludu, i wy, którzy byliście 
sądzeni. Pójdźcie -  oto Jezus, sam osądzony [13] tak niesprawie
dliwie, będzie dla was łagodny, miłosierny, boście starali się być 
podobnymi Jego Bożemu Sercu. Pójdźcie i wy, coście gardzili 
Jezusem. Spojrzyjcie, do jakiego stanu umęczenia doprowadzi
ła Go złość wasza. Potępiliście Go na śmierć, nie będziecie mieć 
żywota w sobie. Pójdźcie raz jeszcze usłyszeć z ust Jego wyrok, 
który sami wydaliście na siebie” . Zdawało mi się, że ze wszyst
kich krańców świata zbierają się zmarli7, upadając przed Jezusem 
z korną czcią i miłością. Ja nie odrywałam oczu od Niego. W du
szy brzmiał mi bez ustanku wyrok: „Jezus skazany na śmierć” . 
O, jak bardzo pragnęłam umrzeć, by Jezus nic umierał, albo umrzeć 
z Nim razem...

166

| 14] 12 XI [1936 r.] Dotąd nie wiedziałam, że nie tylko miłość 
gorąca, ale i poczucie własnej niegodności może duszę prowadzić 
w pewien rodzaj zachwytu. Przy obiedzie obfite łzy zaczęły mi 
płynąć z oczu -  poczucie własnej niegodności sprawiło, że nie 
mogłam zapanować nad sobą. Jedna z sióstr zbliżyła się do mnie, 
by się o coś zapytać. Wiedziałam, że siostra jest przy mnie, a nie 
mogłam oczu otworzyć; nie mogłam się odezwać. Mogłam tylko 
płakać łzami bólu, że moimi grzechami obrażałam Miłość nie
skończoną.

13 XI 11936 r.] Poczucie mojej niegodności wzmogło się do 
tego stopnia, że myślałam o tym, że Pan Jezus [ 15] już nie pozwoli

7 W wersji oryginalnej, atramentowej tekstu jest w tym miejscu wyraz „trupy”, 
przekreślony ołówkiem i poprawiony również pismem ołówkowym, być może przez 
samą s. Leonię, na „zmarli” . Ta ostatnia wersja jest we wszystkich odpisach.
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mi nazywać się Oblubieńcem mej duszy -  a ta myśl była tak bole
sna... Nasuwały mi się także myśli, że Pan Jezus wzgardzi mną, że 
mnie odepchnie od siebie. Pan Jezus okazał mi swoją dobroć przez 
spowiednika, który mi przypomniał, że Pan Jezus nawet łotrowi 
przebaczył za jeden akt żalu i za odrobinę współczucia. To przypo
mnienie wzbudziło w mojej duszy nową falę łez, przepełnionych 
już ufnością w dobroć Jezusową. Nie wiem, jak Pan Jezus może 
przestawać z duszą tak występną jak moja. Jest to już zbytek miło
ści, i to Boskiej miłości -  ludzka nigdy nie zdobyłaby się na to.

167

[16] 16 XI [1936 r.] Chcą, byś cały adwent tegoroczny spędzi
ła na miłosnym uwielbianiu mojego niemowlęctwa. Wpatruj się 
w tajemnice mojego niemowlęctwa, byś je  odzwierciedlić mogła 
w swojej duszy przez naśladowanie Mnie możliwie najwierniejsze. 
Przez milczenie i skupienie ducha uwielbiaj moje Boskie milczenie 
w niemowlęctwie. Ja tak bardzo kocham dusze oddane milczeniu. 
Tylko do dusz skupionych przychodzę, by z  nimi poufnie przesta
wać; im tylko mogę odsłaniać tajemnice Mego Serca. Niech się 
nie dziwią dusze rozproszone i wylane na zewnątrz, że nie słyszą 
wewnątrz Bożego głosu. Czyż w zajezdnej gospodzie słychać [ 17] 
delikatny powiew wietrzyka? A takim jest tchnienie Ducha Święte
go, takim -  głos maleńkiej Dzieciny, Niemowlęcia Jezus.

Kto chce mieć uczestnictwo w zasługach Boskiego niemowlęc
twa, musi ukochać Jego ofiary. W dziedzinie ducha każda laska, 
każdy dar nabyty został ofiarą Syna Bożego, ale i dusza musi do
łożyć maleńką dozę swojej ofiarności, jeżeli chce otrzymać skarby 
nieskończonej ceny. Z  łaską ma się rzecz podobnie ja k  z jałmużną 
otrzymywaną za kwitkiem. Kwit to właściwie papier bezwartościo
wy, a jednak za jego okazaniem instytucja jakaś udziela jałmużny. 
Takim kwitem dla duszy, potrzebnym do uzyskania łask Bożych, 

jest [18] uznanie przez duszę własnej nędzy. Kto bez tego kwitu
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przychodzi do Boskiej skarbnicy łask, niczego nie uzyska. Bo i cze
góż mógłby się spodziewać bogacz, ubrany w bisiory, opływający 
we wszystko, dumny i pełen pogardy dla jałmużnika i jałmużny? 
Pokwitowanie musi być zaopatrzone pieczęcią, by mogło mieć 
wartość.

Oblubienico moja, Ja Krew wylałem, odebrałem ran tysiące, 
by każdą duszę zaznaczyć tą Boską pieczęcią -  dowodem prawa 
do odbierania łask. Niech wszyscy przychodzą do Stolicy Miło
sierdzia, nawet najwięksi grzesznicy. Skoro tylko wskażą Icwit wła
snej nędzy, opatrzony pieczęcią moich ran, uzyskają wszystko, o co 
pro[ 19]sić będą. Nikomu nie odmawiam przebaczenia, kto o nie 
prosi z żalem i ufnością. Nikomu nie odmawiam laski świętości, 
kto przynosi szczerą wolę służenia Mi nie dla własnych interesów, 
lecz dla chwały Bożej.

Miłość bezinteresowna -  ta zachwyca moje Serce. Miłość ofiar
na otwiera moje Boże Serce z taką łatwością, że dusza [w] każdej 
chwili może wejść w ten Ogród przeblogoslawiony, by w Nim zaży
wać odpoczynku, ochłody i radości niebiańskich. Miłość ofiarna ze 
strony duszy to okup Miłości nieskończonej, która udziela się duszy 
dążącej do doskonałości. Jest to wymiana dwóch serc kochających 
się aż do oddania siebie, [20] aż do zapomnienia o sobie.

Ukochaj umartwienie i ćwicz się w nim. Przypomnij sobie żłób 
kamienny, w którym spoczęły moje członki niemowlęce. Naśla
duj Mnie w tym. Nie od wszystkich dusz żądam jednakowej ofia
ry. Uwzględniam stan zdrowia i okoliczności, w jakich dusza się 
znajduje. Od Ciebie, moja oblubienico, żądam ofiary, bo więcej 
sil czerpiesz z  mojego Serca. Chcę cię widzieć ukrzyżowaną przez 
umartwienie. Złóż na stosie umartwienia wszystkie twoje upodoba
nia, pragnienia i wysiłki. Ja poświęcę ofiarę, przyjmę ją  i połączę 
ze swoją kałwaryjską i ołtarzową ofiarą. Bądź małą, najmniejszą 
-  to również umartwienie umysłu i woli. Maleńkim [21] odsłonię 
tajemnice mojej miłości.
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21 XI [1936 r.] Pan Jezus dłuższy czas trzymał mnie z dala 
od siebie. O, jak bardzo cierpiałam. Czułam bowiem, że powo
dem tego były moje niewierności. Zdawało mi się, i byłam tym 
do głębi przejęta, że Pan Jezus odepchnął mnie daleko od siebie, 
by nie patrzeć na wstrętny widok mojej duszy. Sądziłam, że dla 
Pana Jezusa tym jestem, czym człowiek trędowaty, którego tylko 
kawałek serca jest zdrowy. Ach, dla tego kawałka zdrowego serca, 
kochającego Jezusa ponad wszystko, nie mógł mnie On odrzucić 
od siebie całkiem, ale jakże bolesne było to zasłanianie się Pana 
Jezusa przed duszą tęskniącą tylko za Nim. Dzisiaj wieczorem,
[22] w czasie wspólnych modlitw, Pan Jezus skupił moją duszę 
przy swoim Sercu, a potem wzniósł ją  wysoko do Trójcy Przenaj
świętszej. Czułam się maleńka, słaba, bardzo niegodna, a jednak 
kochana, i to czule, po ojcowsku. Obok Trójcy Przenajświętszej 
ukazała się Matka Najświętsza. Na Jej widok krzyknęłam głośno: 
O Matko, a potem wybuchnęłam płaczem. Były to łzy tęsknoty, 
żalu, miłości i cichego pragnienia połączenia się z Bogiem na 
wieki. Długo i rzewnie płakałam, uszczęśliwiona miłością Trójcy 
Przenajświętszej i widzeniem Matki Niepokalanej. Przeżycie to 
pozostawiło niezatarte ślady w duszy.

22 XI [1936 r.] Najmilszym dla Boga królestwem jest dusza 
kochająca i oddana [23] Bogu. Bóg pragnie królować w duszy, 
a w zamian przygotowuje jej królestwo w Sercu swoim. Tym wię
cej będzie dusza królować w Bogu, im więcej Bóg w niej [będzie] 
królował. Im bardziej dusza była czysta jak zwierciadło wód -  tak, 
że się w niej Bóg z rozkoszą przeglądał, odbijając w niej swe Bo
skie rysy -  tym więcej8 będzie się mogła odnaleźć w Bogu, w któ
rym odbija się każde drgnienie duszy i serca ludzkiego.

8 Po wyrażeniu „tym więcej” opuszczono słowo „dusza”.
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29 XI [1936 r.] Pan Jezus stanął wśród nas w czasie wspólnych 
modlitw wieczornych. Nie wiem, w jaki sposób uczynił to Jezus 
-  przepełnił moją duszę miłością i żalem -  toteż z największym 
trudem odmawiałam [24] słowa modlitwy.

169

Nie pamiętam, którego dnia szepnął mi głos wewnętrzny: Prze
żyjesz jeszcze święta Bożego Narodzenia na ziemi. Chcę ci prze
dłużyć czas na przygotowanie się do śmierci, a przede wszystkim 
dlatego, że chcę ci dać sposobność do cierpienia, które je s t po 
dwójnie zasługujące. Raz dlatego, że znosisz je  z  miłością; po wtó
re dlatego, że cierpisz nie dla siebie, lecz dla Kościoła. Dziecino 
moja, radości, którą przygotowuję dla ciebie, nikt ci nie odejmie, 
a cierpienia Ja sam ci zabiorę, by je  na wieki ukryć w moim Ser
cu. Nie kryj przed spowiednikiem cierpienia, którym cię nawie\25] 
dzam miłośnie. Przez cierpienie zbliżam się do duszy, byle tylko 
ona zwracała ku Mnie swój wzrok, szukając mej obecności. Dusza 
czuje się najbardziej uszczęśliwiona, gdy Jezus zasypuje ją  słody
czą pociech swoich, gdy ją  unosi aż do Serca swego, pozwalając 
zeń pić rozkosz i szczęście. Posłuchaj, moja oblubienico, te chwile 
zawsze trwać nie mogą. Dla zasługi duszy pozwalam je j niekiedy 
pić z kielicha cierpień i goryczy. Nie je s t Mi jednak w takich chwi
lach dusza obojętna. Przeciwnie, jest ona przedmiotem mojej wy
jątkowej troski i miłości. Trzeba tylko patrzeć na cierpienie okiem 
wiary, a uczuje się szczęście [26] ukryte w cierpieniu.

5 XII [1936 r.] W Sercu moim ukryte są dary Ducha Świętego, 
których udzielać pragnę wszystkim ludziom, a zwłaszcza kapła
nom, którzy są przewodami moich łask dla wiernych. Dary Ducha 
Świętego są im najwięcej potrzebne i one spływają ustawicznie na 
ich dusze, bo bez nich nie mogliby spełnić swego zadania na ziemi. 
Ale wody ze zbiornika mogą się sączyć kropla po kropli, mogą też 
spływać całymi strumieniami, zależnie od wielkości otworu. Serce
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moje otwarte na rozcież, ale otwór tamują ciernie złości ludzkich. 
Miłość moja nieskończona pragnie się udzielać, toteż nawet przez 
ciernie sączą się z  mego Serca ustawicznie zdroje łask, by nimi 
ożywiać i uświęcać dusze.

[27] 8 XII [1936 r.] W czasie sumy Pan Jezus porwał moją du
szę do siebie jakąś dziwną siłą, napełniając moją duszę szczęściem 
bez miary. Wieczorem, przy wspólnych modlitwach, nastąpił ta
ki sam poryw. Czułam obecność Matki Najświętszej, czułam Jej 
matczyną pieszczotę, a jednak serce moje pełne było upajającego 
bólu, że jeszcze nie jestem u stóp Matki Niepokalanej w niebie 
na wieki. Nie wiem, jak długo to trwało. Wiem tylko, że zostałam 
u stóp Matki Najświętszej sama, bo siostry po skończonych modli
twach udały się na spoczynek.

170

9 XII [1936 r.] Pan Jezus uobecnił się w mej duszy w ten spo
sób, iż mi się zdawało, że nie ma już ani cząstki mojego jestestwa, 
tylko On sam. Ponieważ niczego nie pragnę prócz Jezusa, czułam 
się szczęśliwa, chociaż Jezus [28] milczał.

10 XII [1936 r.] Pan Jezus, tak samo jak poprzedniego dnia, 
upoił mnie swoją Boską miłością. Zdawało mi się, że tonę w mi
łości jakby w jakimś bezdennym oceanie. Szczęśliwa się czułam 
w obecności Jezusa, ale podwójnie cierpiałam, kiedy się znowu 
ukrył przed wzrokiem duszy. Wprawdzie pokój najgłębszy dawał 
mi znać o Jego słodkiej obecności, ale mojej maleńkości nie wy
starczało to wcale. Płakałam, czując się bezradna bez Jezusa.

13 XII [1936 r.] Pan Jezus przeniósł moją duszę do Trójcy Prze
najświętszej. Miłość najukochańszego Ojca niebieskiego wycisnę
ła z moich oczu cały potok łez.

[29] 17 XII [1936 r.] W czasie adoracji Najświętszego Sakra
mentu Pan Jezus przeniósł moją duszę w niebo. Widziałam, jak 
święci pieścili na swych rękach Dzieciątko Jezus. Dziwiłam się,
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w jaki sposób się to dzieje, wszak Pan Jezus jest tylko jeden, 
a świętych takie zastępy, a każdy z nich tulił do serca Dzieciątko 
Boże. Pan Jezus mi wytłumaczył: To się tak dzieje ja k  na ziemi. 
Ile dusz zbliży się do Jezusa, każda posiada Go całego. Jezus cały 
je st je j własnością, do niej wszystek należy. Jeżeli to się dzieje na 
ziemi, gdzie się Bóg ukrywa, czyż nie może się to stać w niebie, 
w mieszkaniu Boga, gdzie On daleko więcej oddaje się stworze
niom -  ju ż  uświęconym -  niż na ziemi? Będziesz posiadać w niebie 
Jezusa całkowicie i każda dusza będzie Go tak samo całkowicie 
[30] posiadać na wyłącznie swoją własność. O, jakże się bardzo 
cieszyłam, że w niebie posiadać będę całkowicie Pana Jezusa. 
Jeszcze bardziej zatęskniłam za niebem, by z Jezusem połączyć 
się na wieki, by Go móc pieścić miłością i serdecznością swych 
uczuć gorących...

18 XII [1936 r.] W czasie wieczornego nabożeństwa przed Naj
świętszym Sakramentem Pan Jezus w postaci dzieciątka ukazał 
[mi] się. Spoglądał na mnie z niepojętą miłością, a potem zapy
tał się: Czy masz pierścień, który odebrałaś przed rokiem, czy Mi 
pozostałaś wierna?9 I ujął Pan Jezus moją prawą rękę, popatrzył, 
a potem nazwał mnie swoją oblubienicą, [31] ukochaną swoją. 
I powierzył mnie Matce Niepokalanej. Nic nie mówiłam Panu Je
zusowi. Płakałam ze szczęścia i z żalu za swoje przewinienia, któ
rymi sprzeniewierzałam się Panu Jezusowi. Trwało to może przez 
10 minut, ale łzy nie ustały już do końca nabożeństwa.

19 XII [1936 r.] Dzieciątko Jezus ukazało mi się znowu w cza
sie adoracji Najświętszego Sakramentu, ale stało się to w ten spo
sób, iż mi się zdawało, że otwarło się niebo i wśród przestworzy 
umieszczony był żłóbek, wyłożony siankiem jaśniejącym jak zło
to, a na nim spoczywało maleńkie Dziecię Jezus. Dane mi było po
znać, że niebo łączy się z ziemią; że dla mieszkań[32]ców nieba,

9 Nawiązanie do zaślubin duchowych z Niemowlęciem Jezus w dniu 18X11 1935 r.
Por. Dz. 1 142.
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którzy niegdyś na ziemi obchodzili pamiątkę Narodzenia Pana Je
zusa, jak i dla tych, którzy żyjąc w Starym Testamencie, wyglądali 
Jego przyjścia i przepowiadali je, jak również dla aniołów, którzy 
nad stajenką głosili chwałę Bogu na wysokościach -  Bóg odtwa
rza Tajemnicę Narodzenia Syna Bożego; że to odtworzenie napeł
nia Boga niepojętą radością, a świętych wdzięcznością ku Bogu, 
uwielbieniem i miłością.

19 XII [1936 r.] W czasie czytania duchownego Pan Jezus prze
niósł moją duszę do domku nazaretańskiego. Pan Jezus jako ma
leńka dziecina przybiegł do kolan Matki Najświętszej i z dziecięcą 
pieszczotą powtarzał Matuchnie imię moje [33] i siostry, która ra
zem ze mną była w pokoju. Płakałam z rozrzewnienia i szczęścia, 
bo Matuchna Niepokalana spojrzała na nas obydwie z miłością 
matki i z niewypowiedzianą radością.
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24 XII [1936 r.] Przez cały dzień duszę moją wypełniała niepo
jęta radość i szczęście dziwnie błogie. Wieczorem, kiedy odwie
dziłam w szpitalu chorego kapłana10, zauważyłam w jego twarzy 
wyraz bólu. Błagałam Pana Jezusa, by zabrał moje pociechy we
wnętrzne, a dał je temu choremu, przykutemu do łoża boleści. Pan 
Jezus wysłuchał moją prośbę. Zabrał mi to błogie uczucie radości, 
duszę moją napełnił jakimś dziwnym bólem. Cieszyłam się, choć 
nie była to radość uczuciowa. [34] Ofiara jest moją rozkoszą.

Na pasterkę szłam tylko z tym przeświadczeniem, że będę cier
pieć. Tymczasem zaraz na początku Mszy św. Pan Jezus ukazał mi 
się w postaci dziecięcia, ale tak uroczo pięknego, jakiego chyba 
dotąd nie widziałam. Przedziwna jasność mieniła się kilkakrot
nie, coraz to nowe przybierając odcienie, a Jezus wychylił się do 
mnie z miłością, patrzył głęboko w mą duszę, potem znikł. Znowu

10 Kapłanem tym był ks. Wacław Bliziński. -  Zob. s. 497, przypis 27.
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oschłość napełniła moją duszę, ale kiedy wróciłam do domu -  gdy 
już siostry położyły się na spoczynek -  wylewałam całe strumie
nie łez tęsknoty za wiecznym oglądaniem Dzieciątka Jezus.

[35] 25 XII [1936 r.] Przez kilka godzin trwałam w bolesnym 
umęczeniu duszy u stóp Jezusa. Do Komunii św. zbliżyłam się 
dopiero o godzinie dwunastej w południe, bo chciałam z mej stro
ny uczynić wszystko, na co mnie tylko stać, by Pana Jezusa nie 
przyjąć tak na zimno, i to jeszcze w taki wielki dzień. Jakaż była 
moja radość, gdy Pan Jezus zbliżył się do mnie w chwili, gdy to
nęłam we łzach, ale nie był maleńkim dzieciątkiem, tylko dużym, 
jak w chwili prac apostolskich. Pan Jezus przytulił mnie do swego 
Serca, a potem rzekł: Popatrz, tyle urosłem w twej duszy przez rok. 
Przed rokiem moja Matka Niepokalana [36] oddała Mnie tobie 
-  jako maleńkie niemowlę". Mówiłem ci, że żyć będę tym, co mi 
dasz z siebie. Byłaś ofiarna, więc mogłem w tobie róść. A ty czy 
stałaś się maleńką? Miałaś się umniejszać aż do niemowlęctwa 
duchowego. Czy zapomniałaś o sobie? Czy odtworzyłaś w swym 
życiu moje Boskie życie? Słuchał Pan Jezus, co ja Mu powiem. 
Lecz ja, upojona szczęściem, że Pan Jezus taki duży urósł w mej 
duszy, nic mówić nie mogłam. Odwołałam się do Jego wszech
wiedzy, przedstawiłam Mu nicość własną, dodając, że szukałam 
Jego miłości [37] przez cały rok. Radość moja wzrosła jeszcze, 
gdy zauważyłam, że Pan Jezus jest zadowolony. Jakież niepojęte 
musi być szczęście wybranych w niebie, którzy wiekuiście prze
żywają świadomość, że Pan Jezus jest z nich zadowolony. Tu na 
ziemi z niczym to szczęście porównać się nie da.

W tych dniach szczególnie smutne zdawało mi się wygnanie. 
Klęczeć nie było mi wolno, w ławce zasypiałam, a właściwie mę
czyłam się, walcząc ze snem. Jeżeli Jezus zjawiał się na chwilę, 
płakałam tylko, nic Mu nie mówiąc. Jeżeli przeniósł moją duszę

11 Zob. Dz. I 142 — opis zaślubin duchowych.
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przed oblicze Trójcy Przenajświętszej, wiłam [38] się jak robak 
w poczuciu własnej nędzy, żebrząc dla siebie litości i miłosier
dzia. Ajednak w duszy panował niczym niezmącony spokój duszy, 
szczęście, którym nie zamieniłabym się z rozkoszą świata całego.
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28 XII [1936 r.] Jedno zdanie spowiednika, że nieraz jedna 
cicha, ukryta dusza może zdziałać więcej dla chwały Bożej niż 
ludzie dokonujący wielkich i rozgłośnych czynów, podziałało na 
mnie tak silnie, iż nie mogąc się oprzeć tej wewnętrznej sile du
cha, wyszłam z domu i u stóp Jezusa w tabernakulum błagałam 
Go usilnie, by mnie ukrył w Sercu swoim, by mnie tam [39] już 
nikt nie odnalazł, byle tylko móc uwielbiać i kochać Boga. Tym
czasem, jakby się naraz całe niebo otwarło przede mną, ale nie 
takie niebo, jakim mnie kiedy indziej Pan Jezus zachwycał -  pełne 
blasku. Tym razem było to coś, czego opisać nie można -  jasność 
przeniknięta nieprzejrzaną ciemnością, przestrzeń nieskończona 
w jakiejś zamkniętej całości; bliskość tego wszystkiego i nieogar
niona odległość były razem, a we wszystkim był Bóg. Zdawało 
mi się, że mnie Bóg wyniósł ponad ziemię i rzekł: Wybrałem cię 
spośród tysięcy, obdarzyłem cię [40] szczególniejszymi względami, 
dałem ci do dysponowania skarby mojego Serca -  czyś odpowie
działa swojemu zadaniu? Czyś rozdzielała moje skarby duszom?

Duszę moją przeniknął ogrom odpowiedzialności ponad moje 
siły, ale równocześnie ufność bez miary. W najgłębszej pokorze 
i wśród łez wyszeptałam: Boże mój, jeżeli znalazłam łaskę przed 
obliczem Twoim, to pozwól mi błagać Cię o łaski dla ludu Twe
go, dla moich braci. Przypomniał mi Pan Jezus dusze czyśćcowe, 
Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zapewniając mnie, że na mą 
prośbę wszystkim udzieli pomocy, wsparcia [41] i błogosławień
stwa. Błagałam Jezusa usilnie o najobfitsze łaski dla wszystkich 
i zdawało mi się, że w duszy mej dokonuje się jakieś odrodzenie,
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czy też -  że ją przeorywa świadomość wybrania, której w oczy ni
gdy zaglądać nie chciałam, mając przed oczyma moją niegodność, 
poczucie własnych win i całkowitą niemoc.

Nie wiem, w jaki sposób, lecz w każdym razie w inny niż kiedy 
indziej -  jakoby gdzieś bardziej w duszy i bardziej duchowo -  mó
wił głos wewnętrzny: Król powierza różne funkcje do spełnienia 
swoim dzieciom i dworzanom. Najmniejsze dziecię, niezdolne [42] 
do spełnienia wielkich zadań, zostawia tuż przy sobie, powierzając 
mu zadanie odpowiadające jego wiekowi -  a i to spełnia sam z nim 
razem, bojąc się niejako o każdy jego krok, o każdy ruch. Tak Ja 
zajmuję się tobą. Jesteś przy Sercu moim -  niczego nie wykonu
jesz sama. Nie lękaj się więc prosić o laski dla Kościoła. Słusz
nie uważasz, że Kościół je st instytucją świętą, bo Ja jestem jego  
świętością. Niech cię jednak ta myśl nie powstrzymuje od usilnych 
błagań Trójcy Przenajświętszej o potrzebne dlań laski. Patrz, Ko
ściół je st prześladowanyl2. Wyjdzie z tych prześladowań [43] zwy
cięsko, ale potrzeba mu dzielnych bohaterów, duchów nieugiętych. 
Potrzeba siły Ojcu Świętemu, którego serce ściśnięte jest bólem 
na widok krwi męczeńskiej swych dzieci. Czerp z mojego Serca, 
dawaj tym, którzy walczą, którzy cierpią, a kochaj za tych, którzy 
nie kochają.

Wszystko już znikło, a mnie długo jeszcze łzy płynąć nie prze
stały. Toteż postanowiłam, mimo ogromu mej nędzy, błagać Boga 
o łaski najobfitsze dla Kościoła, dla każdej poszczególnej duszy. 
A Jezus niech rozdziela łaski, skoro przyobiecał, wszak Mu o to 
nietrudno.
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29 XII [1936 r.] W czasie medytacji uprzytom[44]niłam sobie 
żywo przeżycie dnia poprzedniego. Zalałam się łzami, ale Pan Je
zus wiedział, dlaczego płakałam, więc Mu nic nie mówiłam.

12 Jest to z pewnością nawiązanie do walki z Kościołem w Hiszpanii w 1936 r.
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30 XII [1936 r.] W duszy mojej panowała ciemność. Równo
cześnie jednak ożywiały mnie spokój, błogość i cisza nocy. Kiedy 
już miałam wychodzić z kaplicy, Pan Jezus naraz skupił moją du
szę, przyszedł jak zjawa nocy13. Stanął przy mnie. Czułam Jego 
obecność, lecz rysów Jego dojrzeć nie mogłam. Ta obecność Je
zusa, choć taka ciemna, wzmocniła moją duszę. Z ufnością wielką 
poszłam do moich prac, bo Jezus jest ze mną, choć zakrywa [45] 
swe Boskie oblicze.

31 XII [1936 r.] W czasie modlitw wieczornych, kiedy niczego 
się nie spodziewałam po dniu spędzonym w oschłości, naraz od
zywa się Pan Jezus: Ratuj Mnie — moje dziecię -  otwórz Mi serce 
swoje, bym się mógł w nim schronić. Popatrz, co ludzie ze Mną 
robią. Wytrącają Mnie ze swoich serc, gwałtem Mnie wypychają, 
robiąc miejsce szatanowi, by w nich objął panowanie w tę noc 
sylwestrową.

Ból targnął moim sercem, a z oczu popłynął gorący strumień 
łez. W duchu oglądałam bardzo wielką ilość dusz wybierających 
się na rozpustę, tańce, pijatyki. A biedny Jezus — odtrącany — od
chodził od nich z bólem serca. [46] Takich dusz je st dziś tysiące na 
całym świecie -  smutna to dła Mnie noc, choć one się cieszą. Do 
ciebie przychodzę szukać odpoczynku i pociechy. Powiedz twoim 
siostrom, by ofiarowały swój sen dła wynagrodzenia Mi za znie
wagi, jakich od ludzi doznaję. Milszy jest Mi istotnie sen dusz nie
winnych niż czuwanie tych, którzy dziś powiek nie zamkną dlatego, 
by Mnie znieważać. Płakałam z rozdarciem serca. Zebrałam jed
nak tyle sił, że zdołałam poprosić siostry, by tę noc ofiarowały na 
wynagrodzenie Panu Jezusowi zniewag, jakich doznaje od ludzi 
w noc sylwestrową.

13 Por. Mt 14, 26; Mk 6, 49.
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Rok I93714.
3 I ’37. W czasie modlitw wieczornych duszy [47] mojej uka

zał się Pan Jezus rozpięty na krzyżu i rzekł: Oblubienico moja, Ja  
jestem na krzyżu -  a ty? Czy ju ż  nie pragniesz wstąpić na krzyż, by 
cierpieć razem ze Mną?

Kiedy udałam się na spoczynek, a łzy jeszcze płynąć mi nie 
przestały, tak że mogłam mówić z psalmistą -  łzami moimi będę 
polewała pościel moją15 -  Pan Jezus znowu stanął przede mną, a ja 
w najgłębszej pokorze błagałam Go o pomnożenie w mym sercu 
miłości. Pan Jezus ukazał mi Serce, wetknął w nie krzyż, ogarnęły 
go płomienie. Pan Jezus powiedział: Krzyż rozpali w twym sercu 
ogień miłości. Zasnęłam, nie wiedząc, co to znaczy. Z pierwszego 
odezwania [48] się Pana Jezusa wywnioskowałam, że mnie zachę
ca do umartwień. Drugie zrozumiałam w następny dzień, gdy mnie 
dotknęło cierpienie bardzo bolesne16, ale starałam się je ukryć głę
boko we własnym sercu...

7 I [1937 r.] Trzy razy wracałam dzisiaj do stóp Pana Jezusa 
w Eucharystii. Pan Jezus zdawał się nie zwracać na mnie uwagi, 
a ja pragnęłam koniecznie zaczerpnąć siły do zniesienia cierpień, 
jakie spodobało się Jego dobroci zesłać na mnie. Za trzecim razem 
zostałam dłużej. Kiedy już miałam odchodzić, Pan Jezus w taber
nakulum zamknięty odsłonił swoją obecność i podał mi do picia 
kielich. Zdołałam wyszeptać: Mój Jezu -  [49] o, gdyby ten na
pój pomnożył w mej duszy miłość ku Tobie... Jezus powiedział: 
Pij -  w Krwi mojej je s t sama miłość, kto pije Krew moją, miłość

14 Rok jest dopisany ołówkiem nad linijką rozpoczynającą treść dotyczącą tego 
roku. Nie jest to pismo s. Leonii.

15 Por. Ps 6, 7.
16 Być może jest to nawiązanie do posądzeń i oskarżenia jej przed przełożoną 

generalną o wytwarzanie w domu niewłaściwej atmosfery religijnej i fałszywego mi
stycyzmu. -  Por. L. 76.
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pije. Krew ta płynie z  Serca, które żyje tylko miłością, bo z miłości 
stało się sercem ludzkim. Boską miłość nieskończoną w ludzkim 
zamknąłem Sercu, by ją  później w Krwi swojej wylać na umiłowa
nych przed wiekami, by nici poić dusze, z  którymi w miłości połączę 
się na wieki. Jezu -  poprosiłam -  jeżeli Ty dajesz napój miłości, 
to pozwól mi jeszcze się napić. Ludzie upijają się alkoholem -  ja 
pragnę się upić miłością, a potem zatonąć w Boskości na wieki. 
Pij -  powiedział Jezus -  ale widziałam, że z kielicha nic nie uby
wa, że z Serca [50] Zbawiciela spływały coraz to nowe strumienie 
Napoju Miłości.
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8 1 [1937 r.] W drugą oktawę uroczystości Bożego Narodzenia 
pozwolił mi Pan Jezus przeżyć Jego pierwsze chwile w stajence 
betlejemskiej. Zapomniałam o tym, co mnie otacza, wpatrując się 
w przecudną postać Niepokalanej, tulącej w swoich objęciach Bo
skie Dziecię. Maryja była tak uroczo piękna, że samo wpatrywanie 
się w Nią mogło duszę zachwycić. A ponad tym wszystkim góro
wała świadomość Jej wielkiej godności Matki Bożej. Zdawało mi 
się, że nawet Pan Jezus spoglądał na Nią z uszanowaniem, czy za
chwytem, na widok Jej niepokalaności i wzniosłości cnót. Sw. Jó
zef klęczał, wielbiąc Dziecię Jezus [51] i Królowę niebios we wła
snej Oblubienicy, składającej w żłobie na sianie Boga-człowieka. 
Maryja odezwała się słowami proroka: Maluczki się nam narodził 
Św. Józef dodał: /  Syn Najwyższego jest nam dany'1. Matuchna 
Boża, nie spuszczając z oczu Dziecięcia, szeptała znowu w unie
sieniu: Zapowiedziany w raju, oczekiwany przez wszystkie naro
dy i pokolenia, przepowiadany przez proroków; oto leży maleńki 
i cichy -  On taki możny i pełen chwały. Św. Józef mówił znowu: 
Ukochanie nasze, Bóg ojców naszych w osobie Syna przyszedł do

17 Por. Iz 9, 5.

■
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nas. O, ja k  On piękny, najpiękniejszy z  synów ludzkich™, Zbawiciel 
świata. Niech Mu oddadzą hołd wszystkie stworzenia, wszystkie 
ludy i pokolenial9. Tak upływały Matuchnie Bożej [52] i św. Jó
zefowi chwile nocy w zachwycie, w upojeniu szczęścia i miłości. 
A ja cichutko klęczałam. Wreszcie ośmieliłam się odezwać: Nie
pokalana -  spójrz -  pomnij, że przez macierzyństwo Boże jesteś 
równocześnie Matką ludzkości i Matką moją. Matuchno -  pozwól 
mi ucałować stopy Jezusa, którego kocham ponad wszystko. Spoj
rzała na mnie Matka Najświętsza -  nie odrywając się wcale od 
szczytów kontemplacji Boga-człowieka, podała mi Jezusa. A ja, 
w najgłębszej pokorze, ucałowałam nóżki i rączki Jezusa, a On 
dawał mi głębokie poznanie tajemnicy Jego maleńkości, Jego 
pierwszych chwil przeżytych dla chwały najukochańszego nasze
go Ojca w niebie, na rozradowanie Matuchny Najświętszej, [53] 
św. opiekuna Józefa, dla odrodzenia ludzkości całej w Nim i przez 
Niego, dla zjednoczenia się z duszami czystymi i moją niegodną 
duszą. W czasie, kiedy ja zajęta byłam Jezusem, Matuchna Boża 
poprawiała siano w żłobie, św. Józef sprzątał stajenkę. A ja od
dałam Niepokalanej Jezusa dopiero wówczas, gdy św. Józef dał 
znać, że ktoś się zbliża. Byli to pastuszkowie. Nie odeszłam ze sta
jenki -  byłam świadkiem ich opowiadań o poselstwie anielskim, 
ich radości na widok Boskiej Dzieciny. Św. Józef rozmawiał wię
cej z pastuszkami, Matka Najświętsza milczała; podawała Dziecię 
Jezus do ucałowania Jego nóżek. Pan Jezus patrzał na pastuszków 
tak głęboko, że Jego spojrzenie zostawiło w ich duszach niezatarte 
ślady na całe życie.

18 Por. Ps 45, 3.
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[1] 1937 r. Poznań.
W dniu szóstym stycznia Pan Jezus odezwał się do mnie: Dzie

cino, Mędrcy przynieśli Mi w ofierze dary królewskie: mirrę, ka
dzidło i złoto'. Złóż Mi i ty takie dary królewskie, wszak stać cię 
na to, gdyż jesteś córci Króla królów, jesteś oblubienicą Jego Syna, 
Króla wieków. Daj Mi twoją duszę, ciało i serce. Daj Mi kadzidło 
uwielbień i modlitwy twojej duszy; daj Mi umartwienia twego cia
ła. Ja przyjmę je  jako mirrę -  dar mędrców; lecz przede wszystkim 
żądam i domagam się -  daj Mi złoto twej miłości, dar najbardziej 
królewski. Mnie dar twój milszy, niż wszystka zewnętrzna wystaw- 
ność, na jaką się sili sztuka. O, gdyby ludzie wiedzieli, ja k  pra
gnę, by Mi stawiali [2] ołtarze w duszach i sercach własnych. Za
mieszkałbym w nich chętniej niż w tabernakulum, bo nie czułbym 
martwoty złotego kielicha, lecz uderzenia kochających Mnie serc 
i dusz. Dziecino, ty nie pojmujesz tego, co przeżywa Serce samot
ne i opuszczone, z  dala od tych, których tak bardzo kocha. Mój 
Jezu -  powiedziałam -  ja troszeczkę pojmuję, bo gdy Ty się ukry
jesz, jestem zupełnie samotna i straszliwie tęsknię za Tobą. Moja 
dziecino, sama użyłaś wyrazu, że się ukrywam, a zatem nie jestem  
daleko, owszem, tuż przy tobie i z tobą. A zatem twoja pustka nie 
jest taka ja k  moja, wówczas gdy dusze, które kocham, zajmują się 
wszystkim i niczym, tylko nie Mną; gdy idąc ulicą, mają [3] czas 
na odwiedzanie znajomych i nieznajomych, nie mają go tylko na 
to, by wstąpić do świątyni, gdzie mieszkam, czekam i zapraszam. 
Moja Leonio, to boli. Przychodź do Mnie nawet wówczas, gdy ci 
się zdaje, że czas stracony, bo pogrążona w oschłości nie możesz 
ze Mną serdecznie przestawać. Nie tracisz go -  owszem, zyskujesz 
nie tylko ty, lecz i Ja, bo przy tobie zapominam o niewdzięczności 
dusz. Kiedy klęczysz przede Mną bez żadnego promyka pociechy,

1 Por. Mt 2,11.
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cierpiąc dla Mnie, składasz Mi również królewskie dary: złoto, ka
dzidło i mirrę. Złoto twojej miłości jest wówczas czyste, ju ż  przez 
cierpienie uwolnione od szukania siebie. Mirra -  to samo cierpie
nie, ale tak zmieszane ze zlotem miłości, że Mi trudno oddzielić 
cierpienie od miłości, więc przechowuję je  [4] razem w moim Bo
żym Sercu. Kadzidło -  to te jęk i twej miłości zranionej moją Boską 
miłością. Ty wiesz, że za jedną uncję2 złota więcej można towaru 
zakupić niż za bryłę miedzi. Wolę jedną kroplę czystej miłości du
szy prawdziwie kochającej niż oziębią miłość dusz tysięcy. Dlatego 
dusze powinny wszystkimi silami starać się o zdobycie doskonało
ści, bo ona udoskonala wszystkie akty duszy, a zwłaszcza miłość. 
Doskonała miłość -  to doskonała świętość, i na odwrót, świętość 
doskonała -  to doskonała miłość.

Oblubienico moja, przyszłaś do Króla z królewskimi darami, 
z królewską godnością oblubienicy, więc cię darzę poufałością 
przyjacielską. Przyjaciółką cię nazwałem, bo nią jesteś. Serce mo
je nie może [5] się oprzeć twym tęsknotom i wzdychaniom -  nie 
jęcz tak, bo Ja chcę, byś cierpiała dla Kościoła, a ty Mi gwałtem 
porywasz najczulsze względy. Lecz n ie -J a  lubię słuchać tęsknych 
jęków  duszy, pragnącej tylko Boga. Ja sam jestem ich sprawcą. 
Wiesz, to tak samo jak  matka, która wola [na] maleństwo -  idź 
już sobie, ale równocześnie trzyma je  mocno w objęciach, darzy 
pocałunkami i pieszczotą. Nie odchodź ode Mnie, dzisiaj święto — 
możesz więcej czasu poświęcić dla Mnie.

Napisz, że bardzo nieroztropnie postępują dusze, które wyszu
kują wszelkich środków, by zapełnić tym i owym dzień świąteczny. 
Niekoniecznie, by cały dzień były w kościele, ale w domu, zamiast 
oddawać się błahostkom, mogłyby pomyśleć o Mnie. O, ileż zyska
łyby [6] dla wieczności. A ona czeka.

2 Uncja -  jednostka masy używana w niektórych krajach -  około 30 g; dawna
aptekarska jednostka masy.

Zeszyt VI 331

177

7 I | 1937 r.] Myślałam o Matce Najświętszej. Pan Bóg dał mi 
tak wiele światła do poznania Jej niepojętej godności i wielko
ści. A jednak równocześnie czułam, że Ona jest moją Matką, że 
[w] każdej chwili mogę przychodzić do Niej z ufnością dziecka, 
a Ona zawsze przyjmie mnie z miłością matki. O, jak gorąco ko
chałam Boga za Matkę Niepokalaną -  za to, że Ją nam dał.

9 I [1937 r.] W czasie czytania punktów medytacji duszę moją 
przykuł do siebie widok Matki Najświętszej. Była jak duch, pełna 
niepojętej chwały, lecz zdawała się zapominać o swojej chwale, 
byle uszczęśliwiać świętych, toteż spoglądała na nich wzrokiem 
pełnym miłości, ale zarazem tak przedziwnc[7]go blasku, iż mi się 
te oczy Niepokalanej zdawały być dwoma jasnymi słońcami. Cho
ciaż były tylko wielkości oka i zachowały błękit Jej oczu, to jed
nak tyle słały na ziemię blasku, iż było jaśniej niż w południe, a ze 
świętych każdy czuł się otoczony tym blaskiem; każdemu zdawało 
się, że Maryja tylko w niego się wpatruje, uszczęśliwiając wszyst
kich tym przedziwnym spojrzeniem. Pomyślałam, że jak na ziemi 
nikt nie może powiedzieć, że słońce jaśniej świeci dla jednych niż 
dla drugich, tak i ze świętych nikt nie może być pozbawiony wido
ku Niepokalanej, Jej spojrzenia, bo oczy Jej obejmują każdą duszę 
i wszystkie razem. O, kiedyż będzie mi dane być przy Tobie, Ma- 
tuchno Niepokalana, i razem ze świętymi pić [8] słodycz Twego 
spojrzenia? O Matuchno, powiedz Umiłowanemu mej duszy, jak 
bardzo za Nim tęsknię, niech się ulituje nad swoją najniegodniej- 
szą służką i dzieckiem.

178

10 1 [1937 r.] W czasie medytacji i Mszy św. bardzo cierpia
łam. Zdawało mi się, że mnie Jezus zostawił znowu samą. Było to 
tak przykre, że te półtrzeciej godziny3 przebywania u stóp Jezusa

1 „Półtrzeciej godziny” znaczy: dwie i pół godziny.
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nazwałam męczeństwem. Cieszyłam się, że mi Pan Jezus cierpieć 
pozwala, lecz równocześnie jęczałam w głębi duszy jak małe pi
sklę, pozostawione samotnie w gniazdku. Wieczorem, kiedy w ta
kim samym usposobieniu duszy wróciłam do Jezusa, podzięko
wałam Mu za cierpienia, choć cicha łza zakręciła mi się w oku. 
Kiedy kapłan błogosławił Najświętszym [9] Sakramentem, Pan 
Jezus odsłonił przede mną jakąś mroczną dal, u jej kresu bardzo 
ciasną bramę, a poza nią krainę niekończącej się szczęśliwości, 
której kresem był On sam. Jezus był taki nieskończenie piękny, pe
łen blasku i chwały, jak na górze Tabor. Święci jaśnieli w blaskach 
tej chwały jak drobne pyłki, błyszczące w promieniach słońca. Ta 
smuga świetlana, idąca od Jezusa do świętych, harmonizowała 
uroczo, tak iż zdało się wszystko -  to znaczy całe niebo ze święty
mi i z ich Królem Jezusem -  stanowić jedno. Byłam jeszcze bar
dzo daleko od owej bramy, bo też przez swoją ziemską powłokę 
stanowiłam kontrast tak wielki, iż się zupełnie nie dziwię, że Jezus 
nie chce na mnie patrzeć.

179

[10] 11 l [1937 r.] Długo wylewałam dzisiaj gorące łzy ża
lu i miłości przed Najświętszym Sakramentem. Pan Jezus dał mi 
przy tym poznać, że te łzy były Jego darem, że sama nie mogła
bym ich wywołać. Przypomniał mi, że rok ubiegły cały był dla 
mnie rokiem łez, które mogę zaliczyć do rzędu najobfitszych i naj
większych łask, jakie w tym roku otrzymałam. Dziecino -  mówił 
-  Ja sam napełniałem twoją duszę łaskami. Były to kwiaty, którymi 
zdobiłem ogród mój wybrany. Kielichy tych kwiatów zwilżałem 
rosą twych łez, by ich nie wysuszała [11] miłość własna, lecz by 
dla Mnie zachowywały świeżość i woń. Wiem, że nie przypisujesz 
sobie żadnej łaski, lecz jeszcze chcę, byś Mnie samemu przypisała 
także dar łez, którym spodobało się dobroci mojej obdarzyć twą 
duszę. Ja znajdowałem upodobanie w tym pokornym uznaniu twej
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niegodności, dlatego zawsze darzyłem cię równocześnie pokojem. 
Posłuchaj: Pokój je s t znakiem działania mojego w twej duszy. Sza
tan usiłuje również używać sztucznego pokoju, by duszę omamić. 
Najlepszą w tym wypadku bronią przeciwko Złemu Duchowi jest 
pokorne [ 12] posłuszeństwo wobec spowiednika. Dusza, która słu
cha, może być zawsze spokojna, bo Pan nie zawiedzie tych, którzy 
pamiętają na moje słowa, kto was słucha, Mnie słucha4. Do tego 
stopnia cenię posłuszeństwo duszy, że chociażby nawet je j kierow
nik zeszedł na manowce, dusza, która w jego kierownictwie szu
ka z wiarą Mnie samego, nie zabłądzi. Trzeba bardzo cenić boski 
pierwiastek działania Ducha Świętego przez kapłana. Ludzie o tym 
zapominaj ci dlatego chwieją się w wierze. Kapłan to dru[\3\gi 
Chrystus. Nie trzeba o tym zapominać. Tak często słyszą o tym moi 
wierni, a tak mało w to wierzą. W tym je s t zagadka, dlaczego tak 
mało dusze odnoszą korzyści z  kazań czy nauk kapłana. Gorzej, że 
i do dusz zakonnych zakrada się niekiedy uprzedzenie do kapła
nów, widzi się w nich tylko pierwiastek ludzki. Bardzo wielkie mo
gą wyniknąć stąd szkody, zaciera się zaufanie w duszy, dojść może 
do świętokradztwa. Dlatego powinno się zachować bardzo wielką 
ostrożność w rozmowie, by nie podkopać dobrej sławy kapłana. 
Obmowa kapłana [ 14] zawiera w sobie złość podwójną, podwój
nie też będzie sądzona i karana. Napisz, co powiedziałem, znajdą 
się dusze, które znajdą w tych słowach upomnienie dla siebie.

180

12 I [1937 r.] Opowiadano mi o upadku pewnej duszy zakon
nej. Ta wiadomość napełniła takim bólem moją duszę, że kiedy 
znalazłam się sama u stóp Jezusa, płakałam gorzkimi łzami. Je
zus odezwał się: Rozumiesz teraz lepiej ból, jakiego doznałem na 
widok zdrady Judasza, mego apostoła. Nie brak i dzisiaj takich 
dusz judaszowskich, niestety nawet wśród dusz zakonnych, moich

4 Łk 10, 16.
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najbardziej umiłowanych. [15] Gdybyś wiedziała, ja k  one ranią 
moje Serce... Moja sprawiedliwość chciałaby natychmiast ukarać 
ich i zgromadzenie całe. Ale oto staje przede Mną dusza pokorna, 
z cichą łzą w oku, przeprasza Mnie za niewierności innych i Ja 
zapominam o chłoście, nowe zsyłając łaski na zgromadzenie całe. 
Miłość doskonała i czysta jednej, prawdziwie wiernej duszy potra
fi Mi wynagrodzić za grzechy i niewierności wielu dusz. Właści
wego zadośćuczynienia nie złożyłyby i one, nawet za jeden grzech 
powszedni, gdyby nie było moich zasług i mojej Krwi przelanej 
za grzechy świata i każdej duszy z osobna. Ale miłość moja, wy
niszczająca [ 16] Mnie ze wszystkiego dla dusz, przyjmuje drobne 
ofiarki, a nawet pragnienia dusz umiłowanych, jako zadośćuczy
nienie za zbrodnie drugich. Tu leży tajemnica wartości każdego 
aktu duszy doskonalej. Leonio -  tyś moją pociechą -  wynagradzaj 
Mi za drugich, a Ja wynagrodzą sobie za twoje uchybienia. Są du
sze, które nigdy nie wynagradzają Mi za grzechy bliźnich swoich, 
zasłaniając się tym, że za własne przewinienia nie starczy im łez. 
Prawda, lecz Ja się cieszę, gdy dusza przeprasza Mnie także za 
drugich, bo to dowód, że Mnie kocha, że ją  boli każda zniewaga 
Mnie wyrządzona. Tak, [ 17] dziecko w rodzinie, skoro się dowie, że 
są tacy, którzy znieważająjego ojca, tym gorliwiej stara się spra
wić mu pociechę. Bądź zawsze kochającym dzieckiem, wówczas 
rola wynagradzania za drugich nie będzie zacieśniać [ci] serca 
małodusznością, ani też rozszerzać5 go miłością własną. Dzieci 
kochające póty robią zabiegi, aż rozradują ojca, któremu drudzy 
przykrość sprawiają. Niech dzieci Ojca niebieskiego póty szuka
ją  sposobów wynagradzania za drugich, aż serce im odpowie, że 
uczynili wszystko, co było w ich mocy; wszystko, do czego nakła
niała ich łaska, a to da im wewnętrzny pokój i szczęście duszy, co 
stanowi obfitą nagrodę ju ż  tu na ziemi.

5 „Rozszerzać” -  tu użyte raczej w znaczeniu: napełniać, pobudzać do.
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[18] 13 1 [1937 r.] Pan Jezus na moment odsłonił przede mną 
swoją obecność. Z boku Jego płynęła obficie Krew najświętsza. 
Następnego dnia rano powtórzyło się to samo. Pragnęłam zbierać 
tę Krew najdroższą. Otworzyłam przed Panem Jezusem swą du
szę, by raczył w niej złożyć Boską Krew. Były jej jednak tak obfite 
strumienie, iż sobie zdawałam sprawę, że świat cały nie wyczerpie 
nigdy tego zdroju ożywczego.

181

15 1 [ 1937 r.] Wszystkie modlitwy dnia Pan Jezus znowu wypeł
nił mi oschłością połączoną z jakimś umęczeniem fizycznym tak 
wielkim, że przeżycia tego dnia nazwałam znowu męczeństwem. 
Naraz w czasie modlitw wieczornych [19] wspólnych uczułam 
dwukrotne silne pchnięcia jakby fali wiatru czy siły jakiejś tajem
niczej, idącej ku mnie od statuy Serca Bożego. Lęk mnie ogarnął, 
gdyż nie mogłam wymówić ani słowa. Usiłowałam mówić, ale 
kilkakrotnie zamilkłam zupełnie. Resztę krótkiej modlitewki do
mówiłam ledwie dosłyszalnym głosem. Inna siostra podchwyciła 
dalsze modlitwy, a ja  zwróciłam oczy ku górze. Statua błyszcza
ła uroczą białością, oblicze Jezusa było pogodne, majestatyczne, 
oczy płonęły miłym blaskiem. Z oczu moich spłynęły spokojne łzy 
szczęścia, ale mimo [20] to serce biło jeszcze jak młotem, drżałam 
cała z przerażenia, jakiego doznałam w chwili, gdym straciła moż
ność mówienia. Nie wiem, co to było, zdawało mi się jednak, że to 
była łaska, której określić nie umiem -  czułam jej działanie przez 
cały dzień następny.

17 I [1937 r.] Najukochańszy Ojciec niebieski odsłonił swo
ją  obecność wśród mojej duszy. O, jak bardzo się cieszyłam, że 
Ojciec, którego tak bardzo miłuję, jest ze mną, że jest we mnie. 
Tuliłam się do Jego ojcowskiego Serca, kochałam Go, błagałam, 
by pozostał w mej duszy na wieki. Z taką dziecięcą [21] miłością 
przestawałam z Ojcem niebieskim przez całą Litanię do wszyst-
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kich świętych i przez resztę modlitw wieczornych. Pewna byłam, 
że to, co odbywało się w najgłębszych tajnikach duszy, pozostanie 
tajemnicą tylko dla mnie. Tymczasem, kiedy zaczęłam mówić no
wennę, znowu nie mogłam głosu wydobyć z siebie, więc prawie 
szeptem ją  odmawiałam. Zapewne siostry to zauważyły, na szczę
ście nikt mnie o to nie pytał.

182

Raz ujrzałam własną duszę w postaci białej gołąbki wzbijającej 
się do lotu, lecz powstrzymywanej przez jakąś nić pajęczą przy 
ziemi. Jezus [22] stał opodal i mówił: Gołąbko moja, jesteś zranio
na przez miłość -  serce pragnie żyć ju ż  tylko moją miłością. Skrzy
dła rozpięte do lotu -  czemu nie wzlatasz? Czemu zatrzymujesz się 
przy ziemi? Poznałam w tej chwili wadę, nad którą za mało dotąd 
pracowałam. Czułam, że nie mogę jeszcze dojść do oglądania Bo
ga, dopóki tej wady nie wyrwę z duszy. Jezus -  jakby chcąc mi od
powiedzieć na moją bolesną refleksję powiedział: Nic zmazane
go nie może wnijść do Królestwa Niebieskiego6, a przyobiecałem 
ci niebo bez oglądania [23] czyśćca. Chcę dotrzymać obietnicy, 
ale musisz zerwać tę nić pajęczą, która cię wiąże do ziemi. Czułam 
się bardzo upokorzona i bardzo niegodna, toteż -  choć Jezus wy
ciągnął do mnie ręce -  odpowiedziałam: Jezu, ja  nie mogę przyjść 
do Ciebie.

Na drugi dzień cała Trójca Przenajświętsza rozgościła się 
wśród mojej duszy, zapraszając mnie do poufałej rozmowy. Były 
to chwile niebiańskie. Tymczasem, kiedy zbliżyła się pora Komu
nii św., zawahałam się, czy mogę przyjąć Jezusa. Przypomniałam 
sobie wczoraj poznaną wadę, chciałam sobie za karę odmó[24] 
wić Komunii św. Ból szarpał moją duszą, ale miłość zwyciężyła.

6 Por. Ap 21, 27.
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Zapragnęłam koniecznie posiadać w duszy Tego, którego kocham 
ponad wszystko, więc z ufnością powierzyłam Mu moją nędzę 
i przyjęłam do duszy Jezusa -  Miłość moją.

19 I [1937 r.] Wśród niepojętych i niedających się wysłowić ra
dości wewnętrznych Pan Jezus odsłonił przede mną tajemnicę ży
cia Trójcy Przenajświętszej wśród mojej duszy. Ojciec niebieski, 
pełen nieskończonego majestatu, zdawał się zapominać o swojej 
godności -  tak czule i z taką miłością rozlokowywał się w mojej 
duszy. Jak bardzo czułam się szczęśliwa, że Jego Majestat Nie- 
skoń[25]czony jest moim Ojcem, że mnie nazywał swoim dziec
kiem. Pragnęłam być na ziemi Jego niebem; pragnęłam, gdyby to 
było możliwe, uszczęśliwiać Go, lecz poznałam, że [On] w peł
ni swego szczęścia cieszy się moim szczęściem -  i to Mu radość 
sprawia.

Przez cały dzień zdumienie pełne uszczęśliwienia napełniało 
moją duszę, że Trójca Przenajświętsza tak całkowicie i z taką mi
łością we mnie żyje. Człowiek stał się dla mnie tajemniczą za
gadką. Rozmawiam z nim, widzę rysy jego twarzy, a w jego głębi 
nieskończony majestat Boga. Co za tajemnica. Wieczorem, kiedy 
się znalazłam u stóp Jezusa, płakałam ze szczęścia, gdy znowu 
tak samo życie Trójcy Przenajświętszej w mej duszy [26] odsłonił 
mi Pan Jezus. Przestawałam z Bogiem tak poufale jak ukochane 
i kochające dziecię. Godzina przestawania z Nim była godziną łez 
miłości. Ja przecież wierzyłam zawsze w życie Trójcy Przenaj
świętszej w duszy w stanie łaski poświęcającej, ale to, co w tym 
dniu przeżyłam, to było jakby rozdarcie zasłony kryjącej Świętego 
Świętych, było to zetknięcie się z wieczną, najsłodszą Miłością 
w sposób pieszczot udzielanych przez najukochańszego Ojca naj- 
niegodniejszemu, najmniejszemu dziecku. Wieczorem nie mogłam 
zasnąć. Schroniłam się do duszy, do umiłowanego Ojca.
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183

Głos wewnętrzny dał się słyszeć: Z moją obecnością w duszy 
[27] ma się rzecz podobnie ja k  z obecnością duszy w ciele. Nikt 

je j nie widzi, a jednak ona przenika całe ciało. Jeżeli członek jakiś 
zostanie odcięty, dusza z niego uchodzi i członek ten staje się bez 
duszy martwy. Jeżeli jakiś członek mego Mistycznego Ciała odry
wa się od niego, staje się martwy; uchodzę zeń, zostawiam go bez 
życia. Uważ. Jeżeli strzała przeszyje rękę lub nogę, rana zabliźnić 
się może i życie z niej nie uchodzi. Natomiast, jeżeli ta sama strza
ła przeszyje głowę lub serce, śmierć je st nieunikniona. Taką głową 
i sercem w mym Ciele Mistycznym jest [papież] -  mój zastępca 
na ziemi. Kto w niego uderza, zadaje [28] sobie samemu śmierć, 
bo pozbawia się głowy, która nim rządzi, i serca, które go ożywia, 
czerpiąc ze zdrojów w nim złożonych przeze Mnie. Pozbawia się 
głowy i serca, kto wyrzuca wiarę ze swej duszy, która miała mu 
rozkazywać i zakazywać tego, co życie zabić może. Pozbawia się 
serca, kto wyrzuca ze swej duszy miłość, która miała dać życio
dajne ciepło i soki odżywcze, łączące je  z moim Sercem. Dziecino, 
w tobie tętni życie Boże; tętni tak samo w duszach sióstr, które są 
z tobą. Ty na nie patrzysz, a przez nie na ciebie patrzy Bóg. O, jak 
Ja bardzo pragnę, by takie życie panowało we wszystkich duszach. 
Człowiek po amputacji [29] ręki czy nogi niechętnie patrzy na nie, 
bo to trup. A Ja patrzę na tyle trupów, na oderwane, odcięte człon
ki mego Mistycznego Ciała. Mam moc wskrzesić je, ale wówczas, 
gdy one tego pragną, gdy nie chcą dobrowolnie ginąć bez życia. 
Ofiary, wynagrodzenia, miłości pragnę od tych, którzy Mnie ko
chają. Proście, bym uzdrawiał chorych, bym wskrzeszał umarłych 
na duszy, a pójdę i przywrócę życie tym, których tak ukochałem, 
że dla nich przelałem Krew swoją najświętszą i życie własne od
dałem. Życie za życie, Krew za krew -  na wszystko gotów jestem, 
byle tylko uzyskać miłość za miłość, byle wprowadzić Trójcę Prze
najświętszą do przybytku duszy.
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[30] 20 I [1937 r.] Ze zdwojonym uczuciem szczęścia i rado
ści przestawałam z Trójcą Przenajświętszą przebywającą wśród 
mojej duszy. O, jakże wielkie jest życie z Trójcą Przenajświętszą! 
O, gdyby myśleli o tym ludzie mający takiego Gościa we wła
snych duszach! Ileż szczęścia i radości przymnożyłoby się na 
świecie -  znikłyby melancholie i wszystkie czarne chwile; oschły- 
by łzy przygnębienia, płynęłyby tylko kojące łzy miłości Bożej. 
Biedni ludzie, czemu wy zamykacie drzwi serca przed Bogiem? 
Nie dziwcie się, że wam jest źle na świecie.

21 I [1937 r.] Miałam wiele zajęć rozpraszających. Najbole
śniejsze dla mnie było to, że przestając [31] z osobą zakonną, za
uważyłam, że jest zmaterializowana. Sprawy Boże były na końcu, 
prawie nieporuszone, natomiast materializm był ciągle na ustach 
-  to zdawało się być jej jedyną, najważniejszą rzeczą. Cierpiałam 
w głębi duszy, a kiedy przy wspólnych modlitwach znalazłam się 
u stóp Jezusa, ból wzmógł się do tego stopnia, iż mi się zdawało, 
że mi się serce porwie na strzępy. Tęsknota za Bogiem wzmogła 
się znowu, łzy popłynęły z oczu. Naraz nastąpiło jakby przeisto
czenie duszy. Czułam, że już nie ja żyję, lecz Bóg żyje we mnie7, 
jednak moje uszczęśliwienie nie było pełne, był w nim jeszcze 
odcień bólu duszy.

Głos wewnętrzny mówił z niepo[32]jętą miłością: Dziecino, 
pragniesz nieba, a oto całe niebo masz w twojej duszy. Pragniesz 
mojego spojrzenia? O, gdybyś wiedziała, z jaką  niepojętą miłością 
patrzę na ciebie. Patrzę w twe oczy, w twą duszę, w twe serce. 
Przenikam cię całą swym Boskim spojrzeniem. Pragniesz mojego 
uścisku. O, gdybyś wiedziała, ja k  mocnym uściskiem obejmuję twą 
duszę, tuląc ją  do swego Serca. Pragniesz być na łonie Ojca nie
bieskiego, a oto ten Ojciec najlepszy w tobie żyje, w tobie mieszka.



340 Dziennik duchowy

Jakiegoż jeszcze pragniesz nieba? Bóg da ci niebo wieczne, lecz 
[33] wpierw pozwól Mu zażyć rozkoszy przebywania w niebie twej 
duszy.

Z najgłębszą pokorą powtarzałam: Bądź wola Twoja. Uczyń 
Jezu, jak chcesz. Ty wiesz, że niczego nic pragnę, jak [tylko] speł
nienia się nade mną woli Twojej. Jeżeli tęsknię za niebem, to tylko 
dlatego, by móc bez końca, bez przerwy miłować Ciebie. Córko 
moja, kochasz Mnie wszystkim, co czynisz. Kochasz Mnie każdym 
aktem twego życia, nawet snem i przyjmowaniem posiłku. Wszak 
Mi ciągle powtarzasz, że czynisz to z miłości, a Ja, który przeni
kam intencją, wiem, że mówisz to, co przeżywasz.

Mój Jezu -  odezwałam się jeszcze -  lecz w niebie oglądałabym 
Cię bez przerwy, a tu na ziemi chwile niebiańskie tak szybko mi
jają. Zresztą, na dnie [34] mojej duszy tkwi to przeświadczenie, że 
w niebie będzie jeszcze coś więcej niż w tych chwilach, kiedy Ty 
się duszy ukazujesz, a nawet w tych, w których jakby bezpośred
nio obcuję z Trójcą Przenajświętszą.

185

Dziecino — mówił Jezus — niech ci tymczasem wiara zastąpi 
jasne widzenie Boga. Wiara ukazuje ci Boga takim, jakim  On jest, 
tylko ukrytego. Wszystkie dusze, które mają żywą wiarę, oglądać 
mogą już tu na ziemi Boga jako Jedynego w Trójcy -  a w tej ta
jemnicy m ieści się ju ż  wszystko, co w Bogu najistotniejsze, co Ja, 
zstępując na ziemię z miłości, objawić chciałem. Ukochałem cię 
miłością przyjaźni. Wprowadzam cię głębiej w tajemnicę Trójcy 
Przenajświętszej i Wcielenia, bo chcę w tobie urzeczywistnić to, 
co zapowiedziałem: [35] Błogosławieni czystego serca, albowiem 
oni Boga oglądająs.

Mój Jezu -  przerwałam -  zawstydzasz mnie, bo ja nie jestem 
czysta. O Jezu, Jezu — do czego to dochodzi? To już nie masz na

8 Por. Mt 5, 8.
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świecie dusz czystszych, takie plugastwo czystością nazywasz? 
Gdyś miał do czynienia z Terenią, z Gemmą9, to mogłeś nazywać 
ich błogosławionymi czystego serca -  lecz mnie? Czy Mi zabro
nisz tego? -  przerwał mi Jezus. Otóż miłość przyjaźni, jaką cię 
ukochałem, sprawia, że odchylam przed tobą część rozkoszy nieba, 
że całą Trójcę Przenajświętszą sprowadziłem, byś była w Bogu bez 
przerwy. Znoś z miłością wygnanie. Masz ju ż  Ojca najukochańsze
go w twej duszy — ciesz się Nim i kochaj Go. Co działo się w mej 
duszy, nie umiem wypowiedzieć. Byłam bardzo szczęśliwa, w du
szy mej panował bardzo głęboki [36] spokój, jakiś żar tajemniczy 
przenikał całe moje jestestwo. Położyłam się na spoczynek, lecz 
sen uciekł z powiek daleko. O, jak dobrze. Mogłam świadomie 
trwać w miłości.

186

26 I [ 1937 r.] Moja oblubienico -  odezwał się głos wewnętrzny 
-  ludzie za mato starają się Mnie poznać, a nawet dusze zakonne 
niewiele w tym celu robią wysiłków. Wiele z nich spędza czas me
dytacji na marzeniach lub na bezmyślności. O — ileż strat ponoszą. 
Nie dziw, że ich postanowienia są tak mdłe, że nieraz nie robią ich 
wcale, a uczynionych nie wprowadzają w życie; że nie robią usi
łowań, by oderwać serce od wszystkiego, a ze Mną je  zjednoczyć. 
Pragnąć jakiejś rzeczy można dopiero [37] wówczas, gdy się ją  
pozna; starać się o je j nabycie [można] wówczas, gdy się ją  uko
cha. Natura ludzka jest wygodna, zadowala się częstokroć tym, co 
jej dogadza, co przychodzi bez wysiłku. Ciało chętnie przyjmuje 
odpoczynek i smaczny posiłek. Umysł pragnie wiedzy, ale jakże on 
niekiedy niewybredny — powieść, romans, wiadomości biuletyno-

9 Św. Gemma Galgani (1878-1903), mistyczka i stygmatyczka włoska odznacza
jąca się nabożeństwem do męki Pana Jezusa; beatyfikowana w 1933 r., kanonizo
wana w 1940 r. Pierwszy życiorys ukazał się we Włoszech już 4 lata po jej śmierci. 
W Polsce znana jest od lat trzydziestych naszego wieku. -  EK V 938-939.
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we z rozmowy czy obmowy pochodzące -  jakoś mu wystarczają. To 
złuda -  one wewnętrznego zadowolenia nie dają. Człowiek, kar
miąc taką strawą swój umysł, oszukuje samego siebie. Ja jestem 
źródłem niewyczerpanym prawdy -  Ja Prawdą samą. Kto stara 
się z miłością Mnie poznać, nie nuży swego umysłu -  przeciwnie, 
znajduje [38] zadowolenie i szczęście. Wiedzą o tym dusze, które 
Mnie miłują. W duszach zakonnych byłoby więcej gorliwości, gdy
by więcej zgłębiały moje tajemnice, bo poznawszy Mnie, starałyby 
się wszystkimi środkami o to, bym je  z  sobą zjednoczył.

Mój Jezu -  oskarżyłam samą siebie -  ja  też za mało staram się 
o zgłębianie Twoich tajemnic. Skoro się znajdę u stóp Twoich, tak 
bardzo czuję się szczęśliwa, że Cię posiadam, tak bardzo Cię ko
cham, że już nie mogę myślą wnikać w coś głęboko. Moja córko, 
bo ju ż  osiągnęłaś cel medytacji i wszystkich usiłowań i ju ż  Mnie 
posiadłaś, a o to właśnie powinny się starać dusze. Przypomnij 
sobie twoje [39] zgłębianie myślą moich tajemnic. Poświęcałaś 
na to godziny całe twojej pierwszej młodości. Ja ci w tym dopo
magałem, będąc przy tobie w sposób tajemniczy i pełen miłości, 
choć nie dałem ci odczuć mej obecności. Dziś posiadasz Mnie jako  
Oblubieńca twej duszy, cieszysz się moją obecnością i to ci wystar
cza. A miłość twoja Mnie wystarcza. Lecz Ja tego najdroższego 
aktu zdobyć nie mogę u dusz, które nie starają się Mnie poznać 
w czytaniu duchownym, w rozmyślaniu, w miłości. Co Ja mogę 
powiedzieć o duszy zakonnej, która oddaje się studiom całymi go
dzinami, a dla Mnie nie znajdzie pól godziny ? Dziecino moja, Ja 
nie zmyślam, skarżąc się przed tobą na obojętność serc ludzkich.
[40] Mówię to, na co patrzę codziennie z bólem Serca, a miłość 
moja względem tych dusz każe Mi przesłać im przez ciebie łagodne 
upomnienie i prośbę, by się do Mnie więcej zbliżały.

Nasunęła mi się myśl, że Pan Jezus ma prawo rozkazywać, a nie 
prosić. Pan Jezus spostrzegł moją myśl i dodał: T a k-Ja  proszę, by 
dusze przychodziły do Mnie po prawdę, po życie, po miłość. Gdyby
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dusze zdjęły zasłonę miłości własnej i materializmu z oczu, ujrza
łyby Mnie, ja k  w kornej postawie, niemal żebraczej, stoję u drzwi 
i kołaczęl0, i proszę: Daj Mi serce swoje, daj Mi umysł swój, daj 
Mi siebie, a znajdziesz naczynie własnej duszy przepełnione łaską, 
życiem, miłością.

[41 ] Moja córko, to, co ci mówię, trafi do dusz prostych, dla 
których niedostępne je st zgłębianie teologii. Mój Jezu -  powie
działam -  a mówiłeś mi o konieczności zgłębiania Twych tajem
nic. Co będzie z prostaczkami niezdolnymi do rozumowań? Moje 
dziecię, jeśli Mnie szukać będą, dam im światło poznania; jeśli 
będą czynić usiłowania, będą Mnie kochać. A le więcej wymagam 
od dusz, którym więcej dano. Te, przy pięciu talentach, drugie pięć 
zdobyć powinny. Od tamtych, którym jeden tylko dano, zażądam 
jednego". A ode mnie, mój Jezu? Od ciebie zażądam oddania Mi 
Mnie samego, bo ci się wszystek oddałem. Od ciebie zażądam na
wet tego, co obecnie piszesz, i owoców, [42] jakie stąd zrodzić się 
mają w duszach, bo one w wielkiej mierze zależne są od ciebie, od 
twej miłości, z  jaką spełniasz moją wolę; od zaparcia [się] samej 
siebie i umartwienia, jakie Mi podajesz. Jesteś tylko narzędziem 
w moim ręku, lecz jeżeli -  jako narzędzie -  będziesz delikatnie 
Mnie poddana i oddana, więcej zdziałam w tobie, a przez ciebie 
w duszach. Daję ci łaski moje bez względu na twoją zasługę, lecz 
zatrzymałbym je, gdybyś Mi się świadomie sprzeniewierzała. Czu
wam nad tobą i kocham cię -  lecz i ty czuwaj nad sobą i kochaj 
Mnie. Pomiędzy nami powinna być ustawiczna wymiana miłości.

187

28 I [1937 r.J Uklękłam do modlitwy, spragniona Boga po 
wyczerpującej pracy. Z duszy [43] wyrwało się tęskne pragnie-

10 Por. Ap 3, 20.
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nie. -  O, gdyby przyszedł Umiłowany; o, gdyby pozwolił zatopić 
w Nim moje myśli, pragnienia i uczucia; o, gdyby pozwolił od
począć przy Sercu swoim. Jeszcze domawiałam tych słów, a głos 
Jego słodki odezwał się: Jam jest. Jestem przy tobie. Jestem za
wsze -  nie potrzebujesz Mnie odszukiwać. Jestem [w] każdej chwi
li wszędzie, choć ludzie o Mnie zapominają. Przypominam się sam 
duszom umiłowanym przeze Mnie. Przypominam się przez wyrzut 
sumienia, przez pragnienie nieba, przez niezadowolenie i niesmak, 
ilekroć dusza próbuje pić z  kielicha zadowolenia. Jam jest. Wiem 
o wszystkim. Znam każdą myśl, każde słowo, każdy odruch serca 
ludzkiego, każdy -  choćby najmniejszy -  wysiłek. Wszystko nagro
dzę kiedyś duszom, co [44] dla Mnie podjęły z miłości. Każde, na
wet najmniejsze umartwienie będzie kiedyś przez całą wieczność 
widoczne dla wszystkich dusz i dla aniołów. A to przysporzy du
szy szczęścia i chwały dlatego, iż dusza będzie mieć świadomość, 
że przez ten akt umartwienia przysporzyła Bogu chwały. Chwała 
Boża -  to szczęście duszy w niebie. Święci będą przedmiotem mo
je j radości w niebie. Artysta cieszy się swoim dziełem. Z  lubością 
wpatruje się w nie, poprawia, uzupełnia, a kiedy [zostanie] wy
kończone, daje na wystawę i cieszy się uznaniem drugich. Sam jed
nak ocenia je  najwięcej, wiedząc, ile trudu i geniuszu wymagała 
ta praca. Moim arcydziełem je st świętość duszy. Dlatego jestem  
zawsze przy niej; jestem  w niej -przyozdabiam  cnotami. A gdy ar
cydzieło [jest] skończone, daję je  na wystawę w niebie i sam cieszę 
się je j  widokiem.

188

[45] I II [1937 r.] Dusza moja uniosła się w nieskończoność, do 
Ojca niebieskiego. Zaczęłam Go błagać o zdrowie dla Ojca Świę
tego [Piusa XI]. Przyszło mi na myśl, by swoje życie zaofiarować 
dla wyjednania zdrowia Ojcu Świętemu. Zawstydziłam się tak, że 
nie śmiałam takiej ofiary Bogu przedkładać, choć nie raz, ale dzie
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sięć razy gotowa byłabym złożyć swoje życie za Ojca Świętego. 
Kiedy tak klęczałam upokorzona swoim ubóstwem i pragnieniem 
wyjednania zdrowia ojcu chrześcijaństwa, usłyszałam głos: Przyj
mę twoją ofiarę. Nic nie odpowiedziałam, tylko łzy uszczęśliwie
nia zaczęły mi płynąć z oczu, choć nie wiem, co miały oznaczać 
owe słowa, bo ofiarę z życia już poprzednio złożyłam za inne[46] 
go kapłana, a nie dał mi Pan Jezus poznać, czy ją  przyjął12.

2 II [1937 r.] Myślałam o szczęściu św. Symeona. O, kiedyż na
dejdzie dla mnie ta błogosławiona chwila, gdy będę mogła razem 
z nim powiedzieć „nunc dimittis...”13. O, kiedyż ujrzę Zbawienie 
moje? Czułam przy sobie obecność Matki Najświętszej. Podawała 
mojej duszy Dzieciątko Jezus, ale działo się to w sposób tak du
chowy, że nie umiem z tego nic wyrazić.

3 II [1937 r.] Jednej z sióstr odmówiłam pozwolenia na pewne 
umartwienie. Uczyniłam to w sposób dość ostry -  obawiałam się 
o jej zdrowie. Płakałam później przed Panem Jezusem, prze[47] 
praszałam Go za moją ostrość. Pan Jezus uczynił nad moją głową 
znak krzyża i z miłością ojcowską rzekł: Przebaczam ci, bądź spo
kojna. O, jak dobry jest Pan Jezus, jak On pełen litości. O, Umi
łowany, spraw, by Cię poznali wszyscy ci, którzy wątpią o Twojej 
dobroci.

W ubiegły piątek, tj. 29 I, kiedy się dowiedziałam, że mój spo
wiednik jest chory, błagałam gorąco Pana Jezusa, by go uzdrowił. 
W czasie Mszy św., po podniesieniu, kiedy Pan Jezus na moment 
odsłonił przede mną swoją obecność, błagałam z pokorą, ale usil
nie: Mój Jezu, przynajmniej ten jeden [48] raz wysłuchaj mnie. 
Pan Jezus odezwał się: Uzdrowię go, lecz nie na długo. Jakże się 
ucieszyłam, gdy się dowiedziałam, że „od trzech kwadransy atak 
bólu ustał” . Był to akuratnie czas od podniesienia, kiedy mi Pan

12 Problem ten porusza też s. Leonia w liście do ks. Schmelzera. -  L. 54.
13 „Teraz pozwól...” -  początek Kantyku Symeona (Łk 2, 29).
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Jezus powiedział: „uzdrowię go”. Nie myślałam, że uczyni to za
raz. Wzruszona byłam dobrocią Pana Jezusa. Wyrzucałam sobie 
tylko, że do modlitwy dodawałam: „przynajmniej ten jeden raz 
wysłuchaj mnie”. Przecież Pan Jezus już nieraz w życiu wysłuchał 
mnie, pomimo że tak bardzo jestem tego niegodna.

189

W okresie Bożego Narodzenia [49] nie odprawiałam drogi 
krzyżowej. Wszystkie chwile adoracji i modlitwy poświęcałam 
niemowlęctwu Pana Jezusa, chyba że mnie sam zajął czym innym. 
W ubiegłym tygodniu zaczęłam odprawiać drogę krzyżową -  
a Pan Jezus rzekł: Czekam na ciebie. Zostawiłaś Mnie przy trzecim 
upadku pod krzyżem i nie wracasz. Dziecino, Ja cię wybrałem, byś 
w specjalny sposób oddała życie na uwielbienie mego niemowlęc
twa. Uczyłem cię jego tajemnic, bo pragnąłem mieć towarzyszkę 
moich pierwszych chwil spędzonych na ziemi. Cieszę się, ilekroć 
myślisz o moim niemowlęctwie. Jednak również [50] radośnie spo
glądam na ciebie, gdy idziesz pod  krzyż. Mówiłem ci nieraz o tym, 
że ju ż  w niemowlęctwie krzyż miałem ustawicznie przed oczyma, 
nosiłem go w Sercu moim. Ilekroć spoglądasz w moje oczy, gdy ja 
ko Niemowlę patrzę na ciebie, wiedz, że spoglądam na ciebie tymi 
samymi, co z krzyża, oczyma. W Niemowlęciu uwielbiaj Ukrzy
żowanego, w Ukrzyżowanym kochaj Niemowlę Boże. Ja zawsze 
z miłością przyjmę twoje uwielbienia. Duszom, które z pokorną mi
łością będą rozważać tajemnice mego niemowlęctwa -  moje uni
cestwienie się aż do[51] tego stopnia doprowadzone, że dobrowol
nie przyjąłem na siebie stan niemowlęcia -  udzielę daru czystości 
serca. Kto czuje gwałtowne pokusy nieczyste, niech idzie pod  krzyż 
łub do żłóbka. Wobec maleńkiego Niemowlęcia, które leży w twar
dym żłobie, jako uosobienie niewinności, zniknąpokusy, ostudzi się 
żar namiętności. Trzeba, żeby o tym dusze wiedziały. Teraz pójdź 
pod krzyż, bądź towarzyszką moich cierpień, a Ja pociągnę cię do
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swego Bożego Serca, byś w nim znalazła schronienie i odpocznie- 
nie po trudach pracy i cierpienia. Przez cały czas drogi krzyżowej 
Pan Jezus trzymał mnie bliziutko [52] przy Sercu swoim.
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8 II 11937 r.] Przy dziesiątej stacji Pan Jezus odezwał się: 
O, gdybyś wiedziała, ja k  bolesne było dla Mnie zdzieranie szat 
z mojego ciała. Ty wiesz, ja k  to boli, gdy się zdejmuje z  rany za
schniętą gazę. Toteż nie odrywa się je j gwałtem, ale powoli odsu
wa zwilżoną. A Ja miałem całe ciało pokryte ranami po okrutnym 
biczowaniu. Szaty moje przyschły i przywarły do ran, zwłaszcza 
na ramieniu, na którym krzyż dźwigałem, i w miejscach, gdzie by
łem skrępowany sznurami. Nikt nie zwracał uwagi na śmiertelną 
bladość mojego oblicza, na jęki, jakie wyrywały się ze ściśniętego 
bólem Serca. Zdzierano szaty gwałtem, brutalnie, [53] a Ja drża
łem z bólu, podczas gdy krew popłynęła obficie z  tysięcy ran. Rany 
i krew -  to było moje nakrycie w owej chwili obnażenia. Czy wiesz, 
dlaczego dzisiaj mówię ci o tym? Dziś i jutro -  ostatnie dni karna
wału. Nie chcę ci mówić o tym, jakich grzechów dopuszczają się 
rozpustnicy zamaskowani; lepiej, że nie wiesz o tym, ale zapisz, 
że Boga maska nie oszuka, że On bada s kry t oś ci serca, że patrzy 
w głębinę dusz. Ofiaruj Ojcu niebieskiemu moje rany dla przebła
gania Jego majestatu znieważonego grzechami zmysłowości. Na
pisz jednak również na pociechę dusz nawracających się, że moje 
rany pokryją ich winy, moja Krew oczyści ich plamy, byle tylko 
z pokorną [54] ufnością wyznały swoje przewinienia w sakramen
cie pokuty. Ja się nie wzdrygam przed żadną chorobą duszy, bo 
każdą złeczyć mogę. Boli Mnie tylko uporczywe trwanie w grzechu 
nałogowym, a zwłaszcza w grzechu niewiary, złości i zmysłowości. 
O, pókiż będą głusi na moje wezwania, na jęk i i ból mego Serca ci, 
których tak kocham? Pókiż będą zaślepieni? O, dzieci moje uko
chane, odwróćcie się od tego, co poniża waszą godność, co bru-
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dzi duszę. Przyjdźcie do Mnie, znajdziecie w mym Sercu szczęście 
i świętość życia.

191

11 II [1937 r. ] Dziecino-odezw ał się Jezus. Czy nie zauważyłaś, 
że w tym roku Wielki Czwartek wypada w uroczystość Zwiasto[55] 
wania Najświętszej Maryi Panny? Oto je st zbieg tych dwóch ta

jemnic, o których podobieństwie tak często ci mówiłem. Pierwszy 
moment mego życia niemowlęcego -  najbardziej ukrytego, najbar
dziej wyniszczonego — i kres mojego ziemskiego życia w przeddzień 
Kalwarii. Zacząłem życie i kończyłem z miłości. Miłość unicestwi
ła Mnie niejako w łonie Matki; miłość starła Mnie, że stałem się 
jako robak, a nie człowiekl4. Niemowlęctwo duchowe musi dążyć 
do wyniszczenia, do unicestwienia siebie, do zapomnienia o sobie. 
Maleńkim oddaję się całkowicie, żyję w nich życiem pełnym, Bo
skim, ożywiając ich i wynosząc ponad ich małeńkość i nicość. Któż 
pojmie życie mej Matki w chwili, gdy Serce moje zaczęło bić pod  
Jej Sercem? Jeżeli kto, to [56] Maryja mogła w całym tego słowa 
znaczeniu mówić -  żyję ju ż  nie Ja, żyje we mnie Chrystusl5. Tak, 
żyłem w Niej, a Ona żyła we Mnie. Matka moja karmiła Mnie swo
ją  krwią, a Ja poiłem Ją moją Bożą Krwią dającą życie. A zatem 
Maryja Mnie dawała życie, a Ja Jej. Dusza Maryi wznosiła się na 
niedoścignione wyżyny świętości w tym najbardziej tajemniczym, 
lecz najrzeczywistszym zjednoczeniu z Bogiem. Był to najserdecz
niejszy uścisk Boga, było to jakby przejście Bóstwa z istoty Bożej 
w sh\>orzenie najczystsze, najbardziej ubogacone. Druga Osoba 
Boska -  nierozdziełna z Osobą Ojca i Ducha Świętego -  zamiesz
kawszy cieleśnie w Maryi, napełniła Ją najwznioślejszymi łaskami, 
najgorętszym żarem [57] miłości. Było to zjednoczenieprzechodzą-

14 Por. Ps 22, 7.
15 Ga 2, 20.
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ce wszelką miarę i pojęcie. A Maryja wszystko to przechowywała 
w Sercu swoim, żyła tym życiem miłości, zgubiła się w Bogu, by się 
w Nim odnaleźć całkiem przebóstwioną. Dusze mistyczne mogą się 
uciekać do Maryi, u Niej szukać oparcia, pomocy, kierownictwa, 
bo Ona jest Mistrzynią życia wewnętrznego.

192

12 II [1937 r.j Córko moja, chcę, by się dowiedzieli o tym inni, 
co ci teraz powiem, by się ocknęli z obojętności duchowej wzglę
dem Mnie. Wiesz, że na Sądzie Ostatecznym wobec świata całego 
podniosę skargę, która tylokrotnie wyrywa się z mego Serca. By
łem głodny, a nie nakarmiliście Mnie'6. Mam na myśli zarówno 
biednych głodnych, w których Mnie widzieć powinni, jak  i Siebie 
samego. [58] Żyję w bliźnich moich. Kto im przychodzi z pomo
cą, Mnie samemu przysługę oddaje. Ale może niektórym trudno 
zrozumieć tajemnicę mego mistycznego życia w bliźnich, których 
nazywam braćmi, dziećmi moimi, którzy stanowią moje Mistyczne 
Ciało, dlatego nieraz pytają: Panie, gdzie żeśmy Cię widzieli, jak  
Ci mamy służyć? Ja sam osobiście żyję w Sakramencie Miłości. 
O, ileż razy wołam błagalnie, że jestem  samotnym więźniem, że 
pragnę towarzystwa synów ludzkich, w których swą rozkosz znaj
duję, a ludzie zamykają drzwi swego serca, nie chcą usłyszeć mego 
głosu. Gdybym wzywał na sąd i karanie, mieliby wymówkę, ale 
Ja zapraszam na gody, na poufną, przyjacielską rozmo[59\wę, na 
ucztę miłości, a ludzie Mną gardzą. O, ja k  bolesna będzie dla nich 
kiedyś moja skarga: Byłem samotnym więźniem, a nie nawiedzili
ście Mnie. Byłem głodny, a nie nakarmiliście Mnie.

W Eucharystii zostałem przede wszystkim jako pokarm dusz. 
Ktokolwiek zbliża się do Mnie, każdego karmię własnym Ciałem, 
poję swoją Krwią. A sam jestem zgłodniały i spragniony, a nie

16 Por. Mt 25, 35-44.
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masz, kto by się ulitował nade Mną. Pokarmem moim [jest] miłość 
ofiarna. Czemuż Mi je j ludzie odmawiają? Nie skąpcie jałmużny 
Temu, który dla was stal się rozrzutny, który wam oddaje siebie sa
mego na pokarm i napój, byście nie usłyszeli kiedyś mojego strasz
liwego biada.

Moja córko, posłuchaj jeszcze jednej skargi, z której kiedyś 
również [60] sądzić będę świat. Byłem więźniem, a nie wykupi
liście Mnie. Więzieniami straszliwymi, do których Mnie dusze 
wprowadzają, są serca świętokradców. Umiłowane dzieci moje, 
wykupujcie Mnie z tych więzień, w których szatan panuje. Wyku
pujcie Mnie z tych więzień, w których cuchnie zgnilizna zmysłowo
ści, w których czają się jadowite węże złości. To więzienia stokroć 
wstrętniejsze niż to, jakie zniosłem w ostatnią noc spędzoną na 
ziemi. Wykupujcie Mnie z tych więzień modlitwą i ofiarą, jednając 
dla biednych, zaślepionych dusz nawrócenie, żal i pokutę. Opła
ci się wam ten okup, jak i złożycie. Jestem Synem Bożym. Ojciec 
niebieski sowicie nagrodzi za każdy trud, za każdą ofiarę podaną 
w celu [61 ] z rzucenia kajdan świętokradztwa, które nie pozwalają 
Jezusowi królować w duszy. Usłyszcie błaganie Jezusa żyjącego 
osobiście pośród was. Nie czekajcie straszliwej chwili sądu, bo 
gdy Mną gardzić będziecie, sami na siebie będziecie wydawać wy
rok, a nie będzie obrońcy, który by mógł zniweczyć akta spisane 
przez was samych, wobec wiernego świadka -  sumienia. Ja wolę 
być ojcem i przyjacielem niż sędzią, ale od was zależy, czym będę 
dla was w godzinę śmierci i w dzień Sądu Ostatecznego.
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W duszy mojej wzrastało ustawicznie poczucie własnej nie- 
godności, poznanie swej nędzy. [62] Widząc, że Pan Jezus pomi
mo to darzy mnie wyjątkowymi łaskami, cierpiałam nad tym i raz 
powiedziałam sobie nawet: Bodaj się to już raz skończyło. Wolę 
być ostatnią wśród pokornych sług Bożych, niż widzieć się tak
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uprzywilejowaną przy takiej nędzy i niegodności. Zapewne Pan 
Jezus usłyszał to, bo zamilkł w duszy. Odtąd wzrastało w mym 
sercu ustawiczne pragnienie cierpienia dla Boga. Cierpienie za
wsze przemawiało silnie do mojej duszy, ale płynęło to raczej ze 
świadomości, że sługa nie jest większy nad Pana swego17, więc 
skoro Pan Jezus cierpiał, i mnie przystoi [63] cierpienie. Tym ra
zem było to coś więcej niż świadomość potrzeby naśladowania 
Pana Jezusa. Było to coś jak rozpalony ogień namiętnej żądzy 
cierpienia. Czułam, że jest to niezależne od mojej woli, bo kiedy 
przychodziła ta fala pragnień cierpienia, nie mogłam powstrzymać 
łez. Nawet przy wspólnym posiłku, czy w czasie zajęć pochłania
jących, a nieraz nawet na ulicy, wyrywały mi się z duszy głośne 
łkania, tłumione największym wysiłkiem woli. Zdaje mi się, że 
dotąd nie przeżywałam tak silnego, niezależnego od mojej woli, 
pragnienia cierpienia. Szatan [64] -  on to był na pewno -  podsuwał 
mi myśl, że jestem odrzucona przez Boga, bo umiłowanym swoim 
daje On cierpienia, a mnie tylko pragnienie tegoż. Przyznać mu
szę, że już samo to pragnienie było niemałym cierpieniem, choć na 
jego dnie kryła się utajona radość i szczęście. Pan Jezus widocznie 
usposabiał moją duszę na przyjęcie cierpień, a potem spełnił moje 
najgorętsze pragnienie. 26 lutego pragnienie cierpienia wzmogło 
się do tego stopnia, że mi się zdawało, iż mi serce bić przestanie 
pod jego naporem. Jeszcze tego samego dnia zaspokoił Pan Jezus 
moje pragnienie w sposób najmniej oczekiwany, bo cierpienie do
tknęło jedną z sióstr18, powierzoną mej opiece. Życie jej wisiało 
na włosku.

17 Por. J 13,16; 15,20.
18 S. Aleksandra Ćwiok, po przyjeździe na egzamin do Poznania, znalazła się 

w niebezpieczeństwie utraty życia na skutek pęknięcia wyrostka robaczkowego
i powikłań z tym związanych. -  Zob. List do s. Józefy Piekarz z 15 III 1937 r. (nie- 
drukowany).
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[65] Jakaś rozterka zakradła się do duszy. Pan Jezus mnie prze
strzegł: Czy nie poznajesz szatana, który chce zniszczyć nasze 
dzieło? Czy go nie poznajesz po rozterce i niepokoju, jaki usiłuje 
wprowadzić do twojej duszy? Działanie moje bezpośrednie, czy po
średnie -  przez spowiednika, nacechowane je st spokojem i namasz
czeniem łaski. Czyś tego nie doznała? Nie daj się oszukać Złemu.

Pan Jezus, mówiąc o pokoju, wlewał go równocześnie do du
szy. Ośmieliłam się zapytać: Mój Jezu, w zeszłym roku, w Wielki 
Czwartek, zdawało mi się, iż głos wewnętrzny mówił mi: „To jest 
ostatni twój Wielki Czwartek”19. Kto to mówił? -  skoro dotąd 
zdrowa jestem. To Ja mówiłem, rzekł Jezus, [66] ałe w innym zna
czeniu, niż zrozumiałaś. Mówiłem, że to twój ostatni Wielki Czwar
tek, bo on był jeszcze twoim, miałaś jeszcze dużo własnej woli, 
własnych pragnień, własnego działania. Obecny Wielki Czwartek 
będzie wyłącznie moim. Oddaj Mi jeszcze głębiej i więcej twoją 
wolę, bym ju ż  sam mógł w tobie i przez ciebie działać. Wszystko się 
spełni, co Ja zapowiedziałem, lecz wiele spełni się inaczej, niż to 
zrozumiałaś. Bóg nie musi się dostosowywać do poziomu ludzkie
go rozumienia, bo je st niezależny, wszechmocny i niepojęty.

194

16 III [1937 r.] Byłam świadkiem bolesnej sceny męki Pana 
Jezusa. (Wyrwałam kartki 7 XII ’38).

[67] Dusza moja zatapia się w Bogu. Mam jednak świadomość, 
że w tym zatapianiu znajduję kres, podczas gdy Bóg, w którym 
się zatapiam, nie zna granic. Po Komunii św. Pan Jezus tak bardzo 
skupił mnie w sobie, że nic mnie już od Niego nie odłączyło. Ach, 
co to będzie w niebie?

19 W roku poprzednim, tj. 1936, s. Leonia nie zapisała tego dosłownie. Można 
przypuszczać, że słowa Pana Jezusa: Spełni się wszystko, co ci zapowiedziałem, za
pisane w „Dzienniku” przed dniem Wielkiego Piątku 1936 r., odnoszą się właśnie do 
tej sprawy. -  Por. Dz. I 161-162.
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2 IV [1937 r.] W czasie Mszy św. pogrążyłam się w żalu za 
moje grzechy. Oczy miałam łzami zalane. Nie podnosiłam ich, 
a jednak do głębi czułam się przeniknięta wzrokiem Jezusa. Był 
w uwielbionym ciele. Nie widziałam Go, a jednak nie wiem, czy 
mogłabym żywiej widzieć człowieka, który by stanął przede mną. 
Z oczu Jezusa spływał blask niepojęty, ale miły, tak że patrzeć 
w nie mogłam. [68] Zdawało mi się, że przez oczy Jezusa patrzę 
gdzieś w nieskończoność, w piękność nieopisaną, w światłość nie
pojętą, a równocześnie w moją małość, nicość, niegodność. Zda
wało mi się, że równocześnie z Jezusem widzę siebie, od mojego 
życia niemowlęcego aż dotąd. Poznawałam moje grzechy, zale
wałam się łzami, a jednak czułam się tak bardzo kochana przez 
Pana Jezusa. Czułam, że jestem Mu bardzo miła; że jestem z Nim 
złączona; [że jestem] jak coś jedno z Nim. Toteż powiedziałam: 
Mój Je z u -T y  jednak nie mógłbyś odrzucić mnie od siebie. A Pan 
Jezus rzekł: [69] Nie mógłbym -  popatrz: jesteś złączona z moim 
Sercem. Gdybym cię chciał od siebie oderwać i odrzucić, raniłbym 
własne Serce, a zabijałbym życie w tobie. A Ja nie przyszedłem za
bijać, lecz dawać życie, i tym większej doznaję radości, im obficiej 
mogę go jakiejś duszy udzielić.

Czułam się przytulona do Bożego Serca i bardzo kochana. Pła
kałam ze szczęścia. W pewnym momencie jakaś siła porwała moją 
duszę wzwyż. Ujrzałam rękę Zbawiciela wyciągniętą jak na krzy
żu, tylko pełną niepokalanej białości, a [w miejscu]20, gdzie tkwił 
gwóźdź, widniały dwa serca. [70] Pan Jezus mówił do Ojca nie
bieskiego: Ojcze -  to jest Serce moje i mojej oblubienicy -  zanurz 
je  w sobie, bo one dla Ciebie jedną żyją miłością. Pomyślałam: 
Co teraz będzie, skoro mi Jezus zabrał serce? Czym będę Go ko
chać? A On mi pokazał ognisko, do którego jakaś ręka dorzucała 
drwa i ogień rozprzestrzeniał się. Trzeba -  mówił Jezus -  dorzucać

20 Wyrażeniem [w miejscu] zastąpiono oryginalny zwrot „od miejsca” .
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do ogniska miłości paliwa ofiary. Zażądam od ciebie straszliwych 
ofiar. Czy Mi je  dasz? Tak, mój Jezu, jeżeli tylko spowiednik po
zwoli, na wszystko jestem gotowa. Pobłogosławił [71] mnie Pan 
Jezus.

Czułam także, że na mojej głowie spoczęły ręce Niepokalanej 
Matki. Czułam Jej obecność przy sobie, ale Jej nie widziałam. Ta 
obecność Matki Najświętszej była mi tak droga, że zawołałam: 
Mój Jezu, tyle miałam trosk, a jedno Twoje zbliżenie się do mnie 
zatarło je  wszystkie. O, jak przedziwny, jak zachwycający jesteś. 
Kocham Cię i Matuchnę Niepokalaną na wieki. Pełna miłości 
przyjęłam Pana Jezusa w Komunii św., czując, jak On napełnia 
mnie Boskim życiem -  Sobą. Niech będzie uwielbiony na wieki 
mój Jezus najmilszy.

[72] 3 IV [1937 r.] Przez cały dzień żądał Pan Jezus ofiar. Da
wałam Mu je, a On utrzymywał mnie w oschłości, w umęczeniu 
duszy. W takich chwilach ofiara podwójnie kosztuje, ale jak błogo 
wieczorem rzucić myślą na dzień ubiegły, pełen zaparcia, a jed
nak przeżyty dla Jezusa. Nie zamieniłabym go z dniem przeżytym 
w uniesieniu ducha, jeżelibym w nim nie podejmowała ofiar dla 
Jezusa.
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4 IV [ 1937 r.] Od pierwszych chwil po przebudzeniu Pan Jezus 
skupił mnie w sobie, a kiedy znalazłam się przed Najświętszym 
Sakramentem, zatopił mnie niejako w Boskim swym Sercu. Czu
łam, że jestem w Panu Jezusie. Żadna myśl nie odbiegła od Niego, 
byłam [73] jakby przykuta do Pana Jezusa.

Jezus z dobrocią tłumaczył mi: Ty żyjesz we Mnie. Czy wiesz, 
w jak i sposób? Jesteś w mojej duszy obecna. Myślenie, chcenie 
-  to są funkcje duszy. Moja oblubienico, Ja myślę o tobie. Jesteś 
w mojej duszy jako przedmiot mojego myślenia. Jak ustawicznie 
myślę o Ojcu, tak ustawicznie myślę o tobie. Wpatrując się w Oj
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ca ustawicznie, widzę cię w Nim jako Jego wybrane dziecię, jako 
przedmiot wiekuistej Jego miłości, jako tę, która nosi w sobie Jego 
podobieństwo. Widząc cię ustawicznie w Ojcu, nie mogę nie my
śleć o tobie. Myślę nie tylko o tobie jako takiej, która jest teraz, ale 
myślę [74] o takiej, jaką będziesz przez wieczność całą, tj. o mojej 
oblubienicy przyobleczonej w godność królewską, [przechodzą
cej]2' przez niebo tuż przy moim boku.

Mój Jezu -  zapytałam jak to będzie? Ty w niebie masz tyle 
dusz -  oblubienic, które wartością swoją przewyższają mnie o całe 
niebo; wobec których ja drobnym pyłkiem tylko jestem. Gdzież 
one będą, jeżeli ja będę tuż przy Sercu Twoim? Ja pragnę być przy 
Tobie, ale jakże daleko bardziej im przysługuje pierwszeństwo. 
Moja dziecino -  mówił Jezus -  jesteś obecnie tuż przy moim Sercu, 
w najściślejszym zjednoczeniu ze [75] Mną. Takich dusz mam na 
ziemi wiele. Czy jesteś wskutek tego dalej ode Mnie, że Ja jestem  
tuż przy nich, tak ja k  przy tobie? Jeżeli tu na ziemi czynię to mo
cą swojej laski w sposób tajemniczy, ale istotny, uczynię to samo 
w niebie w sposób jawny, lecz również tajemniczy, a istotny. Jesteś 
obecna w duszy mojej, w mojej woli. Ja chcę, że ty jesteś; Ja pod
trzymuję twe życie; Ja cię łączę najściślej z  sobą, a czynię to dobro
wolnie, bo cię kocham. Jesteś w mojej duszy przede wszystkim dla 
tej mojej nieskończonej miłości ku tobie. Siedliskiem miłości je st 
moje Serce. Jesteś w mojej miłości, [76] a przez to jesteś w moim 
Sercu. Czy rozumiesz teraz moje słowa? -  Kto pożywa mego Ciała 
i pije Krew moją, we Mnie mieszka22. Jesteś obecna w mojej duszy, 
która przenika i wypełnia moje ciało; w duszy, która je st najściślej 
zjednoczona z moim Bóstwem. Jesteś we Mnie. Ja cię czuję w mym 
wnętrzu. Ja kocham ciebie.

Byłam tak upojona tym, co Jezus mówił, tak do głębi duszy 
przejęta, że nawet nie zauważyłam poszczególnych części Mszy

21 Poprawiono wyraz -  w oryginale jest „przychodzącą”.
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św. Nie umiem opisać ani określić tego zatopienia się w Panu Je
zusie. Czułam się uszczęśliwiona niepojętym spokojem i szczę[77] 
ściem. Tymczasem Msza św. się skończyła i ja  szepnęłam: Mój 
Jezu, Msza św. skończona. Ofiarowałem ją  za ciebie -  powiedział 
Pan Jezus z niewypowiedzianą dobrocią. Gdybyś miała brata ka
płana, cieszyłabyś się, że przy każdej Mszy św. pamięta o tobie. 
Otóż wiedz, że Ja -  twój Brat -  przy każdej ofierze Mszy św. pa
miętam o tobie. W każdej ofiaruję się za ciebie, i to nie ogólnie, 
jako za cząstkę ludzkości, ale szczególnie -  jako za moją siostrę, 
oblubienicę. Ile je st Mszy św. na całym świecie -  każdej sekundy, 
w każdej takiej Ofierze myślę o tobie, ofiaruję się za ciebie.

Łzy po[78]płynęły mi z oczu; łzy szczęścia, jakiego dotąd 
chyba nie przeżywałam. Płakałam, a Jezus mówił dalej: Do tego 
doprowadziła cię miłość zjednoczenia ze Mną, miłość i godność 
oblubienicy. Przez tę miłość zjednoczenia jesteś ze Mną tak ze
spolona, że ju ż  więcej dla ciebie tu na ziemi uczynić nie mogę, bo 
przez tę miłość oddałem ci się cały, wszystek twoim jestem. Masz 
Mnie -  dziecino -  twoim jestem. Cóż Mi ty w zamian oddasz? Mój 
Jezu -  powiedziałam -  wszystko, co mam i czym jestem. Gdybym 
jeszcze coś więcej miała, oddałabym Ci natych[79]miast. Kocham 
Ciebie, mój Jezu, mój Królu i Oblubieńcze.

I Ja ciebie kocham -  podchwycił Jezus -  żadna miłość nie mo
że iść z moją w porównanie. Wobec miłości, jaką  ciebie kocham, 
niknie miłość wszystkich matek, wszelka miłość przyjaźni czy 
braterstwa.

W czasie sumy rozrzewniłam się na myśl o tym, co mi Pan 
Jezus rano powiedział, że w każdej Mszy św. ofiaruje się za mnie 
jako mój brat. A Pan Jezus dodał: Trwaj więc w adoracji i uwiel
bieniu mego Boskiego majestatu, nawet wówczas, gdy jesteś na 
ulicy czy w domu, bo Ja i wówczas ofiaruję się za ciebie.
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Nasunęła mi się myśl, czy [80] apostołowie byli obecni przy 
pogrzebie Pana Jezusa, czy tylko Józef z Arymatei i Nikodem. 
Nigdy dotąd nie myślałam o tym, więc zapytałam o to Pana Je
zusa, który w tak przedziwny sposób był w mojej duszy, iż mi się 
zdawało, że to jest naturalną rzeczą, że mi Pan Jezus odpowie.
1 odpowiedział: Oczywiście, że byli. Trzeba było, by ci, z którymi 
przebywałem przez 3 lata, widzieli Mnie także po śmierci. Wiesz, 
że na Kalwarii z  apostołów był tylko Jan. W czasie męki w pobliżu 
Mnie starał się znajdować Piotr. Inni apostołowie uciekli przed  
siepaczami, pokryli się. Przybyli [81 \ jednak po zdjęciu mego ciała 
z krzyża, okrywali pocałunkami moje rany, dotykali je  z miłością 
i uwielbieniem. A potem odprowadzili moje ciało do grobu, byli 
pierwszymi jego adoratorami, i to najgorliwszymi; a potem zebrali 
się wszyscy razem w Wieczerniku. Tomasz Apostoł dotykał również 
ran moich. Wiedział, że ciało moje było martwe, bez życia. Dla
tego później, kiedy się zachwiał w wierze, chciał -  ja k  przedtem  
-  dotknąć ran moich. Trzeba było -  moja córko -  by ci, którzy 
mieli głosić mękę i śmierć moją, widzieli Mnie umarłego, by mogli 
później dać świadectwo prawdzie, a także by [82] większa była ich 
radość i szczęście, gdy Mnie ujrzeli zmartwychwstałego. Wszyst
ko, co mi Pan Jezus mówił, sprawiało mi wielką radość, a przede 
wszystkim [radość sprawiała mi] Jego obecność.

5 IV [1937 r.] Nie mogłam w żaden sposób skupić myśli przy 
Panu Jezusie. Powtarzałam Mu raz po raz, że kocham Go ponad 
wszystko, ale przekonałam się, że moje usiłowania są daremne. 
Ukorzyłam się przed Jezusem i postanowiłam trwać w tym uniże
niu przez cały czas modlitwy. Po godzinnym trwaniu w tym stanie 
Pan Jezus skupił moją duszę całkowicie, tak że już nic potrzebo
wałam się wysilać.

Czułam przy sobie nieskończony [83] majestat Boga; w Nim 
niezgłębione doskonałości porywały mnie w swe głębiny, a przede
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wszystkim umysł i serce zachwycała prawda, że Jezus jest Synem 
Ojca przedwiecznego, że w Jego ludzkim ciele krył się cały ma
jestat Słowa. Nie dziwiłam się, że szły za Nim rzesze z dalekich 
stron. Przeciwnie, nic mogłam pojąć tych, którzy potrafili oprzeć 
się Jego urokowi. Jak zachwycający jest Jezus, jak On porywający. 
O, Jezu, Jezu -  żądaj, jakiej chcesz, ofiary, na wszystko jestem 
gotowa z miłości ku Tobie.
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6 IV [1937 r.] W czasie modlitw wieczornych przypomniały 
mi się słowa spowiednika powiedziane przy rannej [84] spowie
dzi: Przeszłość do ciebie nie należy. Podziałało to na mnie tak sil
nie, że przez chwilę nie mogłam słowa wymówić. Dusza moja -  
zdawało mi się -  była porwana poza siebie, przed nieskończony 
majestat Boga. Ofiarowałam Mu moment obecny, czując, że i on 
[ten moment] tylko teraz, póki nim żyję, jest mój. Jestem za niego 
odpowiedzialna, za chwilę już do mnie należeć nie będzie, tylko 
do wieczności, a raczej do Boga wiecznego. Kochałam Boga całą 
duszą, pragnąc, by to, co zatrzymuje dla siebie, było tylko mi
łością. Przeżycie było tak silne, że uczułam osłabienie fizyczne. 
Zdawało mi się, że [85] wszystką moc, wszystkie energie życiowe 
pochłonęła miłość płynąca z duszy do Boga, by w Nim spocząć na 
wieki i już nigdy nie należeć do siebie. Zasnęłam z myślą, że topię 
w Bogu mój sen. Z tą też myślą zbudziłam się, że Bogu oddam na 
wieki każdy moment dnia.

7 IV [1937 r.] W czasie przygotowania do Komunii św., kiedy 
duszą całą oderwałam się od ziemi, a zatonęłam w Trójcy Prze
najświętszej, ogarnęło mnie znowu niepojęte zdumienie, że Bóg, 
który sobie najzupełniej wystarcza, raczył stać się człowiekiem. 
A przecież nic potrzebował tego. Bardzo duchowo, ale jakby i kie
dy indziej, mówił głos: Najpierw stworzyłem człowieka na ob
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raz i podobieństwo swoje21, a [86] potem tak go ukochałem, że 
upodobniłem się sam do niego. Co więcej, stałem się człowiekiem. 
Człowieka stworzyłem na swój obraz, by widzieć w nim podobień
stwo Boga. Stałem się człowiekiem, by stworzenie mogło w swym 
Stwórcy widzieć podobieństwo człowieka. Tak jestem  z ludzkością 
zespolony przez wcielenie, że pomimo przewrotności serc ludzkich 
kocham ją  bez miary. Nienawidzę przewrotności, lecz ludzi kocham 
miłością Boską, nieskończoną. I  największym moim pragnieniem  
jest włączyć wszystkich w moje Boskie życie, uszczęśliwić ich [87] 
sobą na wieki. Gdybyś ustawicznie była Mną zajęta, ja k  święci 
w niebie, słyszałabyś ustawicznie wyznania mojej miłości ku lu
dziom. Kocham i aniołów, łecz oni ju ż  są utwierdzeni w łasce. Nikt 
Mi ich nie wyrwie, podczas gdy dusze umiłowanych moich dzieci 
na ziemi sąjeszcze w okresie walki, narażone na tysiące niebezpie
czeństw. Miłość moja czuwa i dodaje łaski, ale dusze uchylają się 
od je j wpływów, marnują i udaremniają moje zabiegi.

Napisz, że Ojciec kochający skarży się na dzieci -  a czyż na to 
zasługuje? Dusze zakonne niech dołożą więcej starań o sprowa
dzenie z błędnej drogi dusz zbłąkanych swoją [88] modlitwą i ofia
rą. Niech Mi ją  tylko składają z miłością, a żadna, najmniejsza, nie 
wpłynie do wieczności nieoprocentowana. Tym procentem będzie 
pozyskiwanie dusz nieśmiertelnych, które będą mych wybranych 
jakby nową koroną i nowym tytułem do chwały. Pamiętaj córko, że 
każdy twój bliźni to moje dziecię i każdego kocham miłością bez 
miary.
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9 IV [1937 r.] Pan Jezus utrzymywał moją duszę w oschłości 
i w cierpieniu. Nie traciłam jednak ani na chwilę spokoju duszy.

23 Por. Rdz 1, 27.
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10 IV [1937 r.] Oschłość i cierpienia dnia poprzedniego wzmo
gły się, a nadto dołączyła się jeszcze obawa, że ja mam duszę tak
[89] splamioną grzechami, iż nie powinnam iść do Komunii św. 
Jęczałam przed Panem, pełna bólu duszy; nie mogłam zbliżyć się 
do Stołu Pańskiego. Już dawno było po ostatniej Mszy św.; już 
ołtarz był nakryty, a ja klęczałam bez Jezusa, wśród łez obfitych. 
Wzbiłam się do Trójcy Przenajświętszej całą moją duszą, błaga
jąc o litość i miłosierdzie i o Jezusa. Czułam bowiem, że jeżeli 
bez Niego pójdę do domu, życie dnia tego będzie dla mnie umę
czeniem nie do zniesienia. Panie Jezu -  błagałam -  jeżeli chcesz, 
bym Cię przyjęła w Komunii św., to spraw, by wyszedł jeszcze 
kapłan rozdawać Komunię św. Jeżeli nie wyjdzie, uznam, że nie
[90] chcesz być dzisiaj w moim sercu.

Nie pójdę o to prosić do zakrystii, bo przecież już od dwóch 
godzin byłam w kościele i w tym czasie kilka razy rozdawano 
Komunię św., a mnie od niej wstrzymywał ból duszy i jakaś siła 
dla mnie niezrozumiała. Kiedy się tak modliłam, tonąc we łzach, 
wychodzi kapłan. Dzwonek daje znak, że Pan Jezus czeka na du
sze zgłodniałe Chleba Anielskiego. Z miłością dziecka, z pokorą 
duszy pokutującej, pobiegłam do balasek. Przyjęłam Jezusa wśród 
bólu duszy, wśród łez miłości, dziękując Mu, że raczył się uli
tować, rozpraszając moje obawy, a przede wszystkim dając mi 
siebie. Najgłębszy spokój duszy przeżywa[91 ]łam już przez dzień 
cały. Nie ustały jednak oschłości.

W czasie modlitw wieczornych nadprzyrodzone skupienie 
wzniosło moją duszę do Boga, ale to wszystko zdawało mi się 
tylko drobnymi okruchami w stosunku do tego, co przeżywałam 
kiedy indziej, zatapiając się w Bogu całkowicie. Ból tęsknoty za 
Bogiem ściskał mi serce. Łzy moje powiedziały Jezusowi wszyst
ko. Zasnęłam z bolesnym łkaniem tęsknoty za Bogiem.
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11 IV [1937 r.] W czasie przygotowania do Komunii św. Pan 
Jezus obdarzył mnie znowu łaską całkowitego oderwania się od 
stworzeń. Czułam, jak dusza moja wznosi się ponad wszystko do 
Boga. Trójca Przenajświętsza ukazała się duszy jako [92] słoń
ce, którego blask przewyższał nieskończoną ilość razy światłość 
słońca stworzonego. W Słońcu widniała bosko-ludzka postać Je
zusa. Ciało Jego jaśniało takim samym blaskiem jak owo Słońce 
Trójcy Przenajświętszej, bo Jezus był w owym Słońcu, a Słońce 
było w Nim. Głos wewnętrzny zdawał się mówić (choć nie wiem, 
czy go tak nazwać, bo to było rozumienie w Bogu): Odkąd Słowo 
Odwieczne stało się ciałem, Trójca Przenajświętsza -  zespolona 
ze Słowem -  zamieszkała w ludzkiej naturze Jezusa zjednoczonej 
osobowo z naturą Jego Boską. Trójca Przenajświętsza, kontemplu
jąc swój nieskończony majestat, widzi [93] w sobie i ludzką naturę 
Słowa, i wszystkie stworzenia, które przypuszczone będą do oglą
dania Boga, będą widzieć Jezusa nie inaczej ja k  w Trójcy Przenaj
świętszej. A choć oglądać będą odrębnie Boga - ja k o  Trójcę -  wi
dzieć Ją równocześnie będą w Jezusie, pierwowzorze wszelkiego 
stworzenia. Ta kontemplacja ludzkiej natury Słowa nie zaczęła się 
w Trójcy Najświętszej w czasie. Bóg wieczny ma wszystkie wieki 
i czasy przed sobą, owszem -  w sobie tuż. A zatem, choć Jezus 
w czasie przyjął ludzką naturę, był przedmiotem wiekuistej kon
templacji Trójcy, ja k  je st obecnie przedmiotem Jej posia[94]dania. 
W Jezusie i przez Niego ludzkość cała jest. odziana promieniami 
Boskiego Słońca, a wybrani stanowią z Jezusem jedno.

Zdawało mi się, że niepojęta ilość dusz zanurzała się w Bogu- 
-Słońcu. Były do Niego podobne, jak dzieci do Ojca, tylko ma
leńkie, a On [był] nieskończonością, lecz [dusze były] tak piękne, 
zachwycające, że porywały mój wzrok ku sobie, lecz Bóg [był] 
ponad wszystko. Prawdy te tak zachwycająco działały na mojądu-
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szę, że jej dawały nasycenie, upojenie, spokój, szczęście. Jakież 
było uciszenie duszy, kiedy nieskończony majestat Jezusa, który 
żyje 195] w Trójcy Przenajświętszej, zamieszkał w moim sercu 
i w mojej duszy. Tylko miłość Jezusa mogła Go tu sprowadzić. 
I tylko miłość mogłam dać Jezusowi za Jego przybycie. Jak nie- 
pojęcie uszczęśliwiające jest to zetknięcie duszy z Bogiem. O, jak 
Bóg jest dobry, że tak się do nas zniża, tak nas do siebie przybliża, 
tak nas łączy z sobą, że aż karmi sobą, swoim życiem. Kocham Cię 
za to, o Boże mój, na wieki.
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12 IV [1937 r.] Odmawiałam Różaniec. Dusza moja z tęsknotą 
wznosiła się do Matuchny Niepokalanej. Duszę moją zachwycała 
Jej piękność, choć Jej nie widziałam. Z wysokości przychodziło 
duszy mojej takie rozumienie: [96] Ciało Niepokalanej Dziewicy 
było czystsze niż duchowość aniołów. Świętość i pełność łaski, 
jaka zdobiła Jej duszę, rozlewały się na ciało przeblogosławionej 
Dziewicy, bo ono od pierwszej chwili poczęcia było naczyniem 
wybranym, w którym zamieszkać miał Syn Boży, Słowo, druga 
Osoba Trójcy Przenajświętszej. Ze względu na Jego nieskończony 
majestat, ciało Dziewicy-Matki było najdoskonalszym arcydzie
łem Boga, a więc doskonalszym niż aniołowie. Zdawało mi się, 
że ta sama światłość, która obejmowała Boga, która była Bogiem, 
otaczała, a raczej przenikała ciało Niepokalanej Matki. Wobec 
Słońca Nieskończonej Światłości Maryja zdawała mi się być księ
życem, płonącym nie [97] swoim blaskiem, ale od Słońca idącym, 
a przez to takim samym, jakim Ono jaśniało. Wśród tych wszyst
kich symboli czułam, że Maryja jest Niepokalaną D ziewicą- Mat
ką Boga i naszą. Unosiła się tak lekko po przestrzeniach niebios 
jak uwielbione ciało Jezusa po zmartwychwstaniu.

Miałam już udać się na spoczynek. Posyłałam Jezusowi ostat
nie westchnienia miłości. Naraz -  najgłębszym tajnikom duszy
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uchylił się rąbek nieba. Kraina pełna piękna i szczęśliwości, pełna 
blasku i barw, których określić nie umiem. Z głębi, jakby z obło
ków, wychyliła się słodka postać Niepokalanej. Spojrzała na mnie 
matczynym spojrzeniem, [98] a potem cofnęła się głębiej, a za Nią 
zamknęła się brama z obłoków i błękitu utworzona. Zapragnęłam 
ofiary, umartwiania się. Prosiłam Pana Jezusa o łaskę doczekania 
dnia, w którym pragnęłam rozpocząć na nowo życie ofiary. I ufna 
w pomoc Jezusa zasnęłam.

201

13 IV [1937 r.] Zaczęłam rozmyślać o nieskończonych dosko- 
nałościach Bożych, lecz nie znalazłam oparcia dla umysłu, któ
ry zakosztowawszy tyle razy zetknięcia się z Bogiem, gdzieś na 
niedościgłych wyżynach, nie mógł się zadowolić własnym tylko 
rozmyślaniem. Duch Święty przyszedł mi z pomocą. Nadprzyro
dzone skupienie napełniło duszę po brzegi, a potem zapomniałam 
o wszystkim, pełna zdu[99]mienia i podziwu wobec przedziwnych 
tajemnic, jakie w samej Tajemnicy Wcielenia dokonały się w Ma
ryi. Trwałam w tym szczęściu upojenia zarówno przed przyjęciem 
Komunii św., jak i po złączeniu się z Jezusem, który mocną i go
rącą miłością jednoczył mnie z sobą. Spojrzenie Jezusa mówiło 
mi tak wiele, a ja  błagałam Pana, by raczył przyjąć ofiarę moich 
umartwień tego dnia za kapłanów.

14 IV [1937 r.] W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu 
Pan Jezus mi powiedział: Z radością przyjmują twoje ofiary za 
kapłanów. Przynoś Mi jeszcze więcej ojiar za nich i jeszcze więcej 
módl się za kapłanów. Potrzeba im bardzo dużo łask, by wytrwali 
na wyżynach świętości, do jakiej są powołani. Sami muszą [100] 
zstępować w niziny, by wydobywać z upadku dusze, które nieraz 
tarzają się w błocie, i znowu muszą iść na wyżyny, ju ż  nie sami, 
ale z owymi duszami, prowadząc je  ku górze. Woda, która ma być 
doprowadzona na najwyższe piętra, musi sama mieścić się wyso-
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ko w zbiorniku. Kapłan nie może być letnim tylko i przeciętnym  
sługą Chrystusa, bo taki prędko opadnie na dół. Widząc tyle sła
bości drugich, którym Bóg jednak okazuje miłosierdzie swoje, ła
two może sobie powiedzieć: Im wystarczy tylko tyle do zbawienia, 
to i mnie wystarczy, a tymczasem mogę wygodniej urządzić sobie 
życie. Kapłanowi to nie wystarcza, on musi być święty, by mógł 
[101] zarażać świętością drugich. Oni muszą ze drżeniem zbawie
nie swoje sprawować24, bo dla nich większa chwała w niebie [jest] 
przygotowana, ale i sami więcej muszą być przygotowani do uży
wania rajskich rozkoszy. Nigdy użyteczniej nie spędzasz dnia, jak 
wówczas, gdy za kapłanów wyniszczasz się całkowicie, odmawia
ją c  sobie zupełnie przyjmowania posiłku. Skoro cię raz na tę drogę 
wezwałem, ścigać cię na niej będę, pobudzając do coraz większych 
ofiar i poświęceń, aż cię znajdę na Kalwarii.

202

15 IV [1937 r.] Po kilkugodzinnej, bardzo bolesnej, oschłości 
znalazłam się u stóp najukochańszego Ojca niebieskiego. Rozma
wiałam z Nim poufnie jak mała dziecina ze swym ukochanym Oj
cem. [102] W pewnej chwili, lekko jak obłok, zbliżyła się Matka 
Najświętsza. Pochyliła się przed Ojcem niebieskim, a potem opar
ła na Jego Sercu swą głowę, otoczoną królewską koroną, i patrząc 
w oblicze Ojca, rzekła: Ojcze, wypełnij Twoją wolę nad moim kró
lestwem. Ojciec niebieski zapytał: Któreż Twoje królestwo, Córko 
umiłowana? Jesteś Królową nieba i ziemi. Maryja położyła dłoń 
na mapie świata. Zauważyłam, że wskazała miasto Poznań i rze
kła: Polska je st moim królestwem. Syn mój [jest] Królem wszyst
kich narodów -  z woli Twojej Jam ich Królową, lecz naród polski 
je st Mi szczególnie drogi. Jam jego Królową. [103] Niech będzie

24 Por. Flp 2, 12.
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w nim uwielbiany i kochany Syn mój Jezus Chrystus Król25. Widze
nie znikło, tylko moja dusza, przedtem trapiona oschłością, odżyła 
nowym życiem nadprzyrodzonego szczęścia, pokoju i miłości.
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17 IV [1937 r.] Córko moja, co robią ludzie, gdy ogień spadnie 
im na piękne ubranie, na nową suknię? Zrzucają go natychmiast, 
nie myśląc nawet o tym, że parzą ręce. A czy je st piękniejsza i droż
sza na ziemi szata nad łaskę poświęcającą? Czy ją  ludzie również 
tak cenią? Czy odtrącają każdą myśl niedozwoloną, każdą pokusę 
niebezpieczną, tak ja k  się strąca ogień z drogiego ubrania? Czym
że jest. szata, która dzisiaj jest, [ 104] a jutro gnije, inną zastąpić ją  
można? Łaska zaś -  to nie tylko najpiękniejszy strój duszy, którym 
się zachwyca niebo całe, owszem, sam Bóg, ale to pieczęć Bóstwa 
wyryta w duszy, to pierwiastek życia Bożego, to jakby krew Boża, 
która krąży w duszy, czyniąc ją  dzieckiem Bożym. Cenę i wielkość 
laski zna w całej pełni tylko Bóg, który je j  udziela, otwiera nieja
ko swe Boskie lono, by duszę napełnić Boskim życiem. Kto więcej 
Boga miłuje, więcej w tę laskę obfituje. Życie w nim tętni, je st silny 
i dlatego zdolny je st do bohaterskiego zaparcia [się] samego sie
bie. Kto tylko słabym żyje je j  [105] życiem, chroni się tylko [od] 
grzechu ciężkiego, nic sobie nie robiąc z dobrowolnych grzechów  
powszednich, ten jest anemiczny, wlecze się powoli, krokiem kale
ki, w krainę rozkoszy i szczęścia bez miary. Kto je st zupełnie obo
jętny na życie łaski w swej duszy, je st ja k  chory sparaliżowany, 
który o własnych siłach i kroku postąpić nie może, leży w niemocy 
i jest naprawdę godny politowania. Najnieszczęśliwsi są jednak ci, 
co żyją w stanie grzechu ciężkiego. Śmierć noszą w duszy. Zaraża
ją drugich zgorszeniem. Są ja k  zapowietrzeni, tym nieszczęśliwsi,

25 Może to być nawiązanie do szerzonego przez kardynała Augusta Hlonda kul
tu Chrystusa Króla, którego wyrazem było m.in. wystawienie Jego pomnika w Po
znaniu.
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że nie wiedzą, a wiedzieć nie chcą, jakie są następstwa śmierci 
[ 106] w grzechu. Pomyśl, ja k  matka w rodzinie, ja k  ty w twojej ro
dzinie duchowej, zakonnej dbasz, by siostry były zdrowe, a ta jest 
przedmiotem większej twojej troski, która je s t słabsza. Ja tak samo 
czynię. Chcę, by moje dzieci były silne. Chcę je  darzyć życiem ob
fitym. Troszczę się o wszystkich. Rozkoszą mojego Serca są dusze 
bohaterskie, które Mi niczego nie odmawiają. Cieszę się rozkwi
tem cnót, które w nich pielęgnuję. Daję im wszystko, o co proszą, 
bo wiem, że to talenty, którymi pójdą zarabiać dla Mnie nowe bo
gactwa. Nie mniej jednak czynię zabiegów około rozbudzenia ze 
snu śmierci dusz zbłąkanych. Tylko ju ż  nie radość, [ 107] lecz ból, 
napełnia me Serce, gdy czynię wszystko, a one Mnie odtrącają. 
Czyś widziała kiedy matkę, która patrzy z bólem serca i łzą w oku 
w gasnące w śmiertelnej agonii jedyne je j dziecię? Każda dusza 
je st jakby jedynym moim dziecięciem, bo za każdą z osobna odda
łem życie, dla każdej Krew swą przelałem. Czegóż nie uczyniłbym 
dla niej, by ją  tylko zbawić? Żądam tylko zgody duszy, bo moja 
delikatna miłość nie może niszczyć wolnej woli i zasługi dobrowol
nego oddania się mym prawom miłości. Módl się za twoich cho
rych na duszy braci. Lekarze ziemscy poświęcają się niekiedy dla 
biednych, leczą ich [108] bezpłatnie, na prośbę członków rodziny. 
I Ja tak czynię. Chcę tylko, by ukochane moje dzieci prosiły Mnie 
o to, by się za nich ofiarowały. Modlitwa płynąca z serc pełnych 
ofiarnej miłości zawsze będzie wysłuchana. Ja nie potrafię je j się 
oprzeć -  to moja słaba strona.

204

Wczoraj, przed zaśnięciem, ukazało mi się kilku zmarłych ka
płanów. Jednego tylko znałam, inni zupełnie [byli mi] nieznani. 
Tylko po ornatach poznawałam, że to kapłani. Jeden odezwał się: 
„Ofiarujesz się za kapłanów, za nich pościsz i modlisz się, a o nas 
zapominasz? My potrzebujemy również ratunku, wsparcia, mo
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dlitwy i ofiary. Pamiętaj o nas, [109] a my będziemy modlić się 
za ciebie, byś wytrwała na drodze ofiary i umartwienia, bo przez 
nie ulgę przynosisz walczącym na ziemi, cierpiącym w czyśćcu, 
a przede wszystkim chwałę oddajesz Bogu”. Zdawało mi się, że 
na głowie jednego kapłana widniała korona. Zapytałam więc, co 
to znaczy. Odpowiedziano mi, że godność kapłańska jest wyższa 
niż królewska, a zatem przystoi im nosić koronę, i to potrójną. 
Teraz zauważyłam, że ta korona była istotnie złożona z trzech od
dzielnych, lecz tworzących jedną całość, koron. Jedna dana im za 
godność kapłańską, za sprawowanie najświętszych tajemnic ołta
rza. Druga -  za godność pasterską, za prowadzenie dusz do Boga. 
Trzecia | 110] — za godność nauczycielską, za wykładanie Boskiej 
księgi Ewangelii, za nauczanie dusz o Boskiej prawdzie, żywocie 
i drodze. Ta korona jest dla kapłanów cierpiących w czyśćcu, do 
zmiłowań Pańskich, ale tylko za cenę modlitw i ofiar osób żyją
cych. „Gdy król uwalnia z więzienia lub niewoli, zwraca przede 
wszystkim uwagę na osoby wyżej postawione; ogląda się za tymi, 
którzy mogliby złożyć za nich okup, bo ceni ich godność. Bóg ma 
dla nas takie względy, lecz niewiele dusz pamięta o nas. Sądzą, że 
nam modlitw nie potrzeba, gdy tymczasem myśmy także byli ludź
mi, potrzebujemy ratunku, pomocy i miłosierdzia od żyjących”.
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[111] 19 IV 11937 r.] Widziałam pewną nieszczęśliwą osobę. 
Widok jej napełnił mnie lękiem wobec nieskończonej świętości 
i sprawiedliwości Bożej. Kiedy się znalazłam wobec Najświętsze
go Sakramentu, duszę moją szarpał ból. Nie wiedziałam, jak mam 
klęczeć, jak modlić się, by się możliwie najgłębiej uniżyć przed 
Bogiem.

Lecz oto głos pełen dobroci odezwał się: Nie bój się, Bóg je st 
Sprawiedliwością samą dla tych, którzy się od Niego odwracają, 
lecz dla kochających Go jest Ojcem. Pójdź do Jezusa -  On pełen
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miłości. Nie bój się, Jezus cię kocha, On czuwa nad tobą. Wśród 
łez wyszeptałam, że się boję, by jaką myślą, niepodobającą się 
Bogu, nie zasmucić Go, by się nie dostać w moc szatana. [112] 
Nie bój się -  ciągnął dalej głos -  wszak Jezus je s t Królem twoich 
myśli i uczuć. On czuwa nad tobą i nigdy nie zostawia cię tobie sa
mej. Kto cię strzegł od zła od dzieciństwa? Kto czuwał nad twymi 
myślami i uczuciami i nie dopuścił, by się splamiły? Jezus ukryty 
w sercu twoim. Kto kocha Jezusa, ma w Nim obrońcę od napaści 
złego. Jezus walczy i zwycięża. A dusza podaje tylko broń dobrej 
woli i nie odwracając się nawet, by ujść pocisków, wychodzi cało, 
bowiem tarczą je j  i puklerzem je st Ten, którego umiłowała i w któ
rym ufność swoją złożyła -  Lew z pokolenia Dawida26. Dziś tobie 
miłość, nie bojaźń, przystoi. Wszak [ 113] jesteś oblubienicą Króla, 
który cię kocha i miłości się domaga. Miłość -  w obecnym twoim 
stanie27 - je s t  obowiązkiem, koniecznością. Wahanie się czy bojaźń 
je s t nie na miejscu. Bojaźń Boża powinna, co prawda, towarzyszyć 
zawsze duszy, ale je j  towarzyszem ma być dziecięco serdeczna uf
ność. A nad wszystkim ma królować miłość. Zdawało mi się, że Je
zus tuli mnie do swego Serca, że mi błogosławi swą Boską, przebi
tą dłonią. Ach, ta rana Jezusa -  ona dodawała mi tyle otuchy.

206

20 IV [1937 r.] Pan Jezus dał mi dzisiaj przeżyć grozę i katu
sze duszy potępionej. Duszę moją przenikała miłość Jezusa. Czu
łam Jego obecność przy sobie, toteż ani na chwilę nie traciłam 
pokoju duszy, pomimo [ 114] że przed duszą rozgrywały się sceny 
straszne. Zdawało mi się, że jestem maleńką dzieciną spoczywa
jącą w objęciach matki i z jej ramienia, z wysoka, spoglądającą 
na coś, co się przede mną dzieje. Do jakiegoś potępieńca zbiegło

26 Por. Ap 5, 5.

27 W oryginale jest: „Miłość -  to w obecnym twoim stanie jest obowiązkiem”. 
Opuszczono wyraz „to” ze względu na składnię gramatyczną.

się naraz wielu szatanów. Nie widziałam ich, a jednak miałam tę 
świadomość, że są tuż; że są potwornie obrzydliwi i straszni, a tak 
samo obrzydliwy był ów potępieniec. Szatani rozdzierali mu ser
ce. Zdawało mi się, że tak jak blaszkę złota można rozklepywać 
i rozciągać na włosowate niteczki, tak oni rozrywali i rozciągali 
to serce, zalewając je roztopionym ogniem. Czułam, że był to ból 
straszny, [115] niepojęty, i zrozumiałam, że cierpieć miał ów po
tępieniec to rozdarcie serca i ten ogień przez całą wieczność za to, 
że nie nosił za życia ani iskry ognia miłości Bożej w swym sercu. 
Równocześnie inni szatani wbijali nieszczęśliwemu ogniste gwoź
dzie -  osobno w oczy, w uszy [za to], że tymi zmysłami nie chwa
lił Boga. Skroń jego obijali również rozpalonymi gwoźdźmi -  za 
to, że nie korzystał z ran cierniowej korony Zbawiciela. Zalewali 
szatani te rany rozpaloną smołą, by palić umysł, który -  stworzo
ny na to, by Boga poznawać -  zajmował się sobą, stworzeniami 
i grzechem. Zęby wyrywali równocześnie z taką wściekłością, że 
szarpali głową na wszystkie strony, podrzucali nią [116] w górę, 
uderzając o jakieś ogniste sklepienie, a potem rzucali w czeluście 
i znowu czynili to samo. Nieszczęsny wydawał z siebie straszliwe 
wycia, piski, którym odpowiadało echo całego piekła, groźne jak 
ryk lwów czy szakali i więcej jeszcze. Trwało to wszystko tylko 
chwilę, lecz duszą wstrząsnęło do głębi.

Płakałam, ale czułam się niemowlęciem przytulonym do Serca 
Zbawcy. Nie mogłam prosić Pana Jezusa o litość dla potępieńców. 
Czułam, że grzech jest jeszcze czymś straszniejszym niż wszystkie 
katusze piekła, bo jest zniewagą Boga -  nieskończonego Majesta
tu. Prosiłam Pana Jezusa, by mnie ratował od tego nieszczę[l 17] 
ścia, bym miała kiedykolwiek w życiu obrazić Go dobrowolnie 

nie dlatego, że piekło straszne, lecz dlatego, że Bóg [jest] nie
skończenie święty. Błagałam o litość dla dzieci, które jeszcze nie 
popełniły grzechu, by je Bóg bronił od tego strasznego nieszczę
ścia. Ufajmy Jezusowi.
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21 IV 11937 r.] Od pierwszej chwili po przebudzeniu czułam 
słodką obecność Jezusa przy sobie, a równocześnie czułam, że to 
On skupia wewnętrznie wszystkie moje myśli i uczucia przy sobie. 
Nie rozpraszała mnie żadna praca. W czasie Mszy św. modliłam się 
gorąco za zmarłych kapłanów. Jezus pełen chwały i uwielbienia, 
jak po zmartwychwstaniu, wyciągnął swoją prawą rękę, jaśniejącą 
niewypowiedzianą pięknością i blaskiem, ozdobioną raną, z której 
rozchodziło się [118] światło łagodne, lecz tak dziwnie pociągają
ce, i rzekł: Na rękach moich wypisałem ich sobie. Znam wszystkich 
moich kapłanów, bo oni na rękach swoich Mnie piastują. Na proś
bę twoją spłynie z rany tej dłoni błogosławieństwo dla żyjących, 
ulga dla zmarłych, cierpiących w czyśćcu kapłanów.

I znikł Jezus -  lecz zdawało mi się, że spowiednikowi, któ
ry odprawiał Mszę św., służyło do tej Najświętszej Ofiary bardzo 
wielu kapłanów, a czynili to z najgłębszą pokorą, z uwielbieniem 
Jezusa i wiarą najżywszą w Jego obecność na ołtarzu. Zdawało mi 
się, że pragnęli odprawić Mszę św., by ją  móc za mnie ofiarować, 
lecz im to już nie było dane. Czułam jednak, że mam w nich orę
downików [119] i obrońców przed Bogiem.
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22 IV [1937 r.] Duszę moją napełniło gorące pragnienie podo
bania się Panu Jezusowi. Miałam taką żywą świadomość, że podo
banie się Panu Jezusowi jest nieocenioną łaską, że raz po raz pyta
łam Go, co chce, bym czyniła. Zdawało mi się, że moje serce jest 
gdzieś poza mną i że Pan Jezus coś na nim pisał. Wpatrywałam 
się w te litery, które otaczały serce jakby wiankiem. Odczytałam 
słowa: „Serce oblubienicy Jezusa”. Pośrodku widniało imię Jezus, 
a wśród tego imienia było Dziecię Jezus -  uśmiechnięte, pełne 
miłości i słodyczy.
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Widzenie tego trwało krótko, ale weszło głęboko w duszę ze 
wszystkimi szczegółami. Pan Jezus mówił: Żyjąc w twym sercu, 
odbijam [120] w nim własne moje podobieństwo, zwłaszcza pra
gnę, by serce twoje było podobne do mego Serca -  by było ciche, 
pokorne, łagodne i pełne miłości Boga i bliźniego. Miłość Ojca nie
bieskiego najbardziej upodabnia nasze serca do siebie. Ja chcę cię 
zupełnie we Mnie przemienić i dokonuję tego stale. W co się prze
mienia przyjęty pokarm ? -  W ciało, w coś, co do pokarmu nie je st 
zupełnie podobne. Usunięte zostają tylko części nieużyteczne. Przez 
każdą Komunię św. Ja tak wchłaniam duszę i przemieniam ją  w sie
bie, w istotę Bożą, coraz bardziej Bożą, aż kiedy zupełnie podda się 
mojemu działaniu, kiedy ju ż  nic dla siebie nie zechce zostawiać, 
wtedy dopełniam [121] dzieła uświęcenia i zanoszę do Ojca.

Mimo tak czułej dobroci Jezusa czułam się przed Nim jak pył 
uliczny, pełen niedoskonałości; czułam się mała, bardzo mała. Pła
kałam ze szczęścia, ale więcej z bólu, że dla moich niedoskonałości 
nie mogę jeszcze oglądać Boga. Najdobrotliwszy Bóg -  zapewne 
żeby mi osłodzić wygnanie -  przerywał mi kilkakrotnie modlitwę 
i łzy i zamykał moją duszę w sobie. W tych momentach -  krótkich, 
może zaledwie po kilka minut trwających -  dusza moja przebywa
ła w Trójcy Przenajświętszej. Zdawało mi się, że w Światłości nie
skończonej jestem cząstką tej Światłości, że u Ojca najukochań
szego jestem maleńką, kochaną i kochającą Go dzieciną. Dzięko
wałam [122] Trójcy Przenajświętszej za Boską ucztę, za Jezusa, 
za miłość nieskończoną. Kościół opuszczałam ze świadomością 
i żywym odczuciem, że całą Trójcę Przenajświętszą unoszę z sobą 
do domu, toteż czułam się silna, mając Wszechmocnego w sobie. 
Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza na wieki.
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30 IV [1937 r.] Przez 8 dni Pan Jezus zostawiał moją duszę 
w oschłości. Czułam, że żyje w mojej duszy, powtarzałam Mu ty-
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siące razy dziennie, że kocham Go ponad wszystko, składałam Mu, 
jakie mogłam, ofiary, a jednak zdawało mi się, że już nigdy Pan 
Jezus nie pozwoli mi tak poufale i serdecznie przestawać z sobą. 
Godziłam się na wszystko, byle Pan Jezus był [123] zadowolony, 
byle wypełniła się nade mną Jego wola.

Dzisiaj, po całym dniu spędzonym w bolesnej oschłości, zaczę
łam wieczorem odmawiać „Pod Twoją obronę”. Kiedy doszłam do 
słów „z Synem Twoim nas pojednaj”, łzy napłynęły mi do oczu, 
dusza uniosła się do Matki Najświętszej z pokornym błaganiem, 
by nas, tj. mnie i Jezusa, pojednała z sobą; by mi Jezus przywrócił 
przyjaźń swoją, bo ja  bez Niego nie umiem żyć. 1 przyszedł słodki 
Jezus -  z jakiejś tajemniczej przestrzeni, niosąc z sobą mnóstwo 
pięknych kwiatów. Zbliżając się, podał mi je  i rzekł: Przyjmij te 
kwiaty jako  podarek od twego Oblubieńca Jezusa. Mój Jezu -  
wyszeptałam upojona szczęściem -  [124] Tyś moim najmilszym 
kwiatem, lecz i te przyjmuję, które mi dajesz, ozdobię nimi ogród 
mej duszy, by ci było dobrze w niej mieszkać, byś już w niej po
został na zawsze. Zauważyłam, że kwiaty te miały w sobie coś 
z duchowości, a równocześnie podobne były do naszych lilii, róż 
i innych ziemskich kwiatów. Utworzyły one rodzaj kielicha i oto
czyły Jezusa. Tak czule obchodził się Pan Jezus ze mną, jak matka 
po długim niewidzeniu się z dzieckiem. Szczęście moje było głę
bokie, spokojne, ciche i upajające. Wszystko zawdzięczam Matce 
Najświętszej.

I V [1937 r.] Z błogą radością, bo ze szczęściem obecności 
Jezusa w sercu moim, zbudziłam się ze snu. [125] Przed Ko
munią św. Pan Jezus skupił moją duszę, przypomniał mi słowa 
z dzisiejszej Ewangelii św., że do Ojca niebieskiego inaczej dojść 
nie można, jak tylko przez Niego28, a kiedy Go poprosiłam, by 
mnie przyprowadził do Ojca, odsłonił mi obecność Trójcy Prze

28 Por. J 14,6.
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najświętszej wśród mojej duszy. Z zachwytem miłości tuliłam się 
do Ojca niebieskiego, jakbym po raz pierwszy była u Jego Ser
ca. Cieszyłam się Jego chwałą, świętością, pięknością, a przede 
wszystkim tą świadomością, że On jest moim i Jego nieskończone 
doskonałości moją są własnością, przez udział w Jego Boskiej na
turze. Mój Ojcze -  zapytałam -  co mi jeszcze dać możesz ponad 
to, co obecnie mam w duszy? [ 126] Zbliż się do Jezusa w Komunii 
św. -  rzekł. W Nim mieszka pełność Bóstwa cieleśnie29. Przyjmij 
Go. Ponad Syna mego, którego ci oddaję, ju ż  nic nie mam więk
szego, co mógłbym ci jeszcze dać. Syn mój je s t wszystkim moim. 
Ja w Nim jestem, a On we Mnie, a ponad Boga ju ż  nic nie ma 
większego, bo Bóg je st jeden, a On je s t wszystkim, wszystko poza 
Bogiem je s t tylko stworzeniem, a więc nicością. Zbliżyłam się do 
balasek z przekonaniem, że gdyby Bóg nie rozkazał, nigdy nie od
ważyłabym się na to, by Majestat Boga przyjmować jako pokarm 
duszy. „W Nim mieszka pełność Bóstwa cieleśnie” -  a ja  Go mam 
we [127] własnej duszy. Bóg we mnie, a ja  w Bogu. O, niepojęta 
tajemnico, jak ty upajasz i nasycasz stworzenie nędzne i grzeszne. 
Tych głębin życia w Bogu i Bogiem nie można opisać. Trzeba je 
przeżyć, by powiedzieć w końcu, że to tajemnica, która dla duszy 
w danej chwili jakby przestaje być tajemnicą, staje się życiem nie 
ziemskim, lecz Bożym.
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W czasie majowego nabożeństwa dusza moja zatopiła się 
w Trójcy Przenajświętszej. Czułam się upojona Bogiem. A oto 
w Trójcy Przenajświętszej stanęła, w niepojętej piękności, Matka 
Najświętsza. Duszę moją przeniknęła myśl -  jeżeli mój umysł tak 
głęboko wtapia się w Boga, jeżeli jest Nim tak owładnięty, że już 
niczego poza Nim nie pragnie, [128] to jakże wielkie, jak niedości-

29 Por. Kol 2, 9.
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głe musiało być zanurzenie w Bogu duszy Niepokalanej Dziewicy. 
Może Pan Bóg chciał mi dać poznać wielkość życia wewnętrzne
go Matki Najświętszej, bo mi się zdawało, że mnie skupia w Jej 
duszy przebłogosławionej; że okiem Jej umysłu patrzę na Boga; że 
Jej Sercem kocham Go; że Jej życie jest moim życiem.

Zdumiona wielkością Maryi, pytałam się, czy Ona o mnie pa
mięta, czy mnie kocha, czy to możliwe, by się zajmowała taką 
grzeszną nicością. Maryja zwróciła się do mnie z zapytaniem: 
Czy ty pytasz matki o to, czy ona kocha swoje niemowlę, u którego 
kolebki spędza długie godziny; które karmi [ 129] mlekiem swych 
piersi, nosi na rękach, darzy pieszczotami? Pytanie takie byłoby 
zbyteczne i śmieszne, bo fakty wymowniejszą są odpowiedzią niż 
słowa. Czy ty Mnie możesz pytać o to, czy Ja kocham ciebie? Ja 
ustawicznie czuwam nad tobą, tulę cię do mego Serca, karmię cię 
Ciałem mojego Syna, poję Jego Krwią, wziętą z krwi mego Serca, 
wstawiam się ustawicznie do Boga za tobą, a ty pytasz się o to, czy 
Ja kocham ciebie?

Nasunęła mi się jeszcze myśl -  jak Matka Najświętsza może 
mnie ustawicznie widzieć, wszak Ona nie jest Bogiem wszystko 
widzącym, a tyle dusz zwraca się ustawicznie do Niej. Zdawało mi 
się, że znowu wzrokiem Matki [130] Najświętszej patrzę w Boga, 
w którym odbijały się ustawicznie najlżejsze poruszenia serc ludz
kich i jakoś były mi znane -  ale tylko na moment jeden. A wzrok 
Maryi utkwiony był w Bogu ustawicznie, stąd ta Jej znajomość 
każdego westchnienia dusz ludzkich. Jednym aktem prośby po
leciłam Matuchnie mojej wszystkich, których znałam, a osobno 
poprosiłam Ją o łaski dla mojego spowiednika. Z miłością ma
cierzyńską uczyniła Maryja znak krzyża, błogosławiąc mu. A po
tem złożyła swą dłoń na jego skroni i rzekła: On o Mnie dzisiaj 
mówi do moich dzieci. Kocham go i błogosławię mu -  i znikła. 
Teraz przypomnia[ 131 ]łam sobie, że zaczął dzisiaj dawać rekolek
cje sodalicji. Szczęśliwa się czułam, że przestawałam z Matuchną
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Niepokalaną tak blisko, a zwłaszcza zdawało mi się, że każdora
zowe zanurzenie duszy w Trójcy Przenajświętszej dziwnie mnie 
z Bogiem jednoczy; że duszę przeistacza, przemienia, czyniąc ją  
Bożą.

2 V [1937 r.] Jezus odsłonił mi swoją i całej Trójcy Przenaj
świętszej obecność wśród mojej duszy. Od czasu do czasu po
wtórzyłam słowo „kocham”, ale równocześnie nawet od tego się 
wstrzymywałam, czując, że Jezus mój we mnie i za mnie kocha 
Ojca; że Ojciec we mnie i za mnie kocha siebie i Syna; że Duch 
Święty we mnie i za mnie [ 132] kocha Ojca i Syna, tą samą miło
ścią mnie obejmując. Zdawało mi się, że moje życie wespół z Je
zusem zlało się w jedno życie Boże. Przypomniały mi się słowa 
Pana Jezusa powiedziane w tym roku w Wielki Czwartek: „Odtąd 
już Ja w tobie żyć będę”30. Czułam, że to [jest już] moje niebo na 
ziemi; że dla Matki Najświętszej zrywam kwiaty, nie ziemskich 
już uczuć, lecz kwiaty rosnące w Sercu Bożym, [i] te składam 
do Jej stóp. Czy można na ziemi żyć długo takim życiem? Ach, 
prawda, to nie ja  żyję, lecz Jezus żyje we mnie31, a On może żyć 
w swoim robaczku, jak długo Mu się spodoba. Już niczego dla sie
bie nie pragnę, [133] jak tylko spełnienia się nade mną woli Bożej, 
woli Jezusa żyjącego we mnie, lecz nie moim, ale własnym swoim 
życiem...
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3 V [1937 r.] Już od dwóch godzin klęczałam u stóp Jezusa, 
a nie mogłam w Nim się zatopić -  dowód, że to zatopienie się 
w Nim nie moim jest dziełem. Umysł mój, jak żebrak, chodził 
od drzwi do drzwi -  od Jezusa żyjącego w sercu moim do Jezu
sa w Eucharystii i w Ojcu żyjącego, to znów do Matki Najświęt-

30 Por. Dz. VI 65.
31 Por. Ga 2, 20.
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szej -  i nie mógł otrzymać jałmużny. Z bólem serca powtarzałam: 
A jednak dla mnie tylko Jezus, bo gdy On przyjdzie, już mi nicze
go nie brak. Jam tylko dla Jezusa. Nie dałabym nikomu najmniej
szej nawet cząstki w sercu moim wbrew woli Jezusa. [134] Naraz 
łzy obfite popłynęły mi z oczu -  łzy radości, bo majestat Trójcy 
Przenajświętszej zajął wnętrze mojej duszy, a tuż przy mnie stanął 
Jezus w uwielbionym, pełnym jasności, ciele. Spoglądał na mnie 
z niepojętą miłością. Kocham Cię, Jezu -  powiedziałam Mu na 
przywitanie, wśród łez gorących. O, jakbym chciała mieć miłość 
niewinnych dusz, bym Cię nią darzyć mogła. Czułam, że miłość 
zajmuje całe wnętrze mojej duszy; że oddycham miłością; że mó
wię do Jezusa miłością. A wszystko było mi za mało, tak bardzo 
pragnęłam czystej miłości.

Jezus spojrzał tak głęboko w moją duszę i rzekł: Córko, Ja cie
szą sią twoją czystością, bo ona je st moją, [135] ciesz się i ty moją 
czystością, bo ona jest twoją. Ja jestem  sprawcą twojej czystości, 
Ja wypielęgnowałem ją  w twojej duszy. Ja oczyściłem miłością to, 
co płynęło ze skażenia słabej natury ludzkiej i naleciałości świata, 
a potem Ja -  Czystość sama -  zamieszkam na zawsze w twej duszy, 
byś miała udział w skarbach miłości mojego Serca, a zwłaszcza 
w mojej miłości.

Mój Jezu -  zapytałam -  czy w niebie też będę, tak jak obec
nie, posiadać Trójcę Przenajświętszą, a równocześnie będę tak sa
mo widzieć Ciebie tuż przy sobie? I  więcej jeszcze -  powiedział 
Jezus -  będziesz uczestniczyć w widzeniu Boga samego. Jak Bóg 
nie potrzebuje patrzeć w dal, w głąb czy wzwyż, bo patrząc w sie
bie, widzi wszystko, tak dusze [136] wybrane posiadać będą Boga 
w sobie, widzieć Go będą we własnych duszach i w Nim samym 
widzieć będą siebie i wszystko, co Bóg stworzył. Nie będziesz się
gać wzrokiem swoim, by Mnie widzieć, bo będę tuż przy tobie, jak  
obecnie, i będziesz Mnie posiadać na wyłączną swoją własność.
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Zwróciłam znowu uwagę od Jezusa, tuż przy mnie stojącego, do 
Trójcy Przenajświętszej. Czułam -  byłam świadkiem -  jak Stwór
ca, Król i Pan obejmował w swe posiadanie całe moje jestestwo, 
jako swoją własność. Zdawało mi się, że moje serce to pałac wspa
niały, obszerny jak niebo, a jego Pan, mój Ojciec najukochańszy, 
zamknął od wewnątrz jego bramę, klucze [ 137] mnie oddał i rzekł: 
Jestem w tym mieszkaniu dotąd, dopóki Mnie sama zechcesz mieć. 
Nie odemknę ju ż  sam tego mieszkania, klucze są w twoim ręku. 
Ja jestem  mieszkańcem, tyś stróżem. Tylko ten może wejść do we
wnątrz, kogo sama wpuścisz; a Ja opuścić cię mogę tylko na twój 
rozkaz. Poddaję się twej woli, którą wolną stworzyłem.

Ukorzyłam się głęboko przed Panem. Zdawało mi się, że je 
stem maleńkim robaczkiem, któiy przyrósł do ziemi, a wzrokiem 
obejmuje nieskończoność. 1 powtarzałam z pokorą -  Ja tylko ko
chać będę. Klucze dane mi do dyspozycji rzucę w przepaść Bo- 
skości. Jeżeli ktoś od zewnątrz przyjdzie, powiem, że nie umiem 
otworzyć drzwi, które Bóg zamykał; a jeżeliby nawet Bóg chciał 
odejść [138] ode mnie, powiem, że klucze -  tj. moją wolę -  w Bo
gu zgubiłam, a kto inny drzwi otwierać nic umie. Na przyjście 
Jezusa w Komunii św. otwarłam serce na całą szerokość, oddałam 
Jezusa Trójcy Przenajświętszej, a sama kochałam Boga i żyłam 
miłością.

212

Przez cały dzień pozostawałam pod wrażeniem spojrzenia Je
zusa, jakim obdarzył mnie z rana. Zdawało mi się, że Jezus jest 
jeszcze ciągle przy mnie i patrzy na mnie. Wieczorem, kiedy zno
wu zatopiłam się w Sercu Pana Jezusa, rzekł do mnie: Patrz głę
biej w moje oczy. We Mnie żyje Ojciec, a Ja [żyję] w Ojcu. Kto 
Mnie widzi, widzi i Ojca32. Spojrzałam -  zdawało mi się, że pa-

32 Por. J 14, 9.
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trzę w nieskończoność. Już na nic więcej patrzeć nie chciałam, bo 
wszelkie piękno maja cieniem [139] mi się być zdawało.

Jezus mówił jeszcze: Przez ustawiczne wpatrywanie się we 
Mnie upodabniasz się do Mnie. Ludzie obcujący z sobą stale upo
dabniają się do siebie przez to, że mimika ich twarzy i wzajemne 
duchowe oddziaływanie upodabnia ich rysy. Wpatruj się w cichość 
i pokorę twojego Jezusa, wpatruj się w Jego świętość. To cię do 
Niego upodobni. Ja również z  miłością wpatruję się w ciebie, nie 
żeby się do ciebie upodobnić, lecz dlatego, że w zwierciadle twojej 
duszy widzę siebie samego; widzę Ojca i te nieprzeliczone łaski, 
którymi zasypuję ustawicznie twoją duszę. Źródłem naszego wza
jemnego patrzenia na siebie je st miłość upodobania i to zrównanie 
przez miłość zjednoczenia, jaką cię [ 140] obdarzyłem.

Przypomniałam Panu Jezusowi sprawę manifestacji Matki Naj
świętszej jako Królowej Polski33. Spełni się wola Boża -  rzekł 
bądź spokojna.

Pokój tak wielki i głęboki panował w mojej duszy, że każdy 
moment zdawał mi się być owym „nunc dimittis”34, ale już nie 
mam własnej woli i własnych pragnień, niech Jezus czyni, co Mu 
się podoba. Łzy tęsknoty Jezus sam osusza promiennym, pełnym 
jasności i ojcowskiej miłości spojrzeniem. Więcej niż kiedykol
wiek indziej zrozumiałam słowa: Kochać to cierpieć, cierpieć 
z miłości i przez miłość.

Wszystko na większą chwałę Bożą.

33 Por. Dz. IV 40-41 i Dz. VI 102.
34 „Nunc dimittis...” -  Zob. s. 345, przypis 13.
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[1] 22 XII 1938 r.1 W Szczawnicy świętokradztwo. Zrabowano 
kościół, podeptano Hostię i komunikanty.

Klęczałam u stóp Jezusa z sercem rozdartym bólem. Pragnęłam 
Go pocieszyć, wynagradzać Mu za straszną zniewagę. Pan Jezus 
ze smutkiem odezwał się: Córko, wyrządzono Mi zniewagę, a je d 
nak mniej ona Mnie boli niż świętokradzkie przyjmowanie Komu
nii św. Lepiej Mi było pod stopami tych zbrodniarzy niż w sercu 
splamionym grzechem ciężkim, do którego przyjmują Mnie grzesz
nicy. Złodzieje, którzy okradali kościół, wypędzili Mnie ze swo
ich serc, rzucili pod  stopy. Tam przeciwnie, wprowadzają Mnie do 
serc, w których panuje szatan, zgnilizna, gnój i błoto. I  w takiej 
kałuży zanurzają Mnie te dusze nieszczęsne.

Wśród łez bólu zapytałam Pana Jezusa: Dlaczego, mój Jezu, 
dopuszczasz do tego? Czyż nie mógłbyś odepchnąć takiej duszy, 
przeszkodzić jej zbliżeniu się do Ciebie? Stałem się [2] -  odpo
wiedział mi na to Pan Jezus -  Barankiem ofiarnym, cichym i nie- 
otwierającym ust swoich2. Nikogo nie odpycham, a przyciągnąć 
do siebie pragnę wszystkich. Daję każdej duszy tyle światła, że wie 
o tym, gdy się zbliża do Eucharystii, czy je s t wolna, czy nie, od  
grzechu ciężkiego. Oprócz świadomości ma każda [dusza] wolną 
wolę. Gdybym [ją] gwałtem odpychał, burzyłbym wolną wolę. Ja 
raczej pytam łagodnie, ja k  Judasza: Przyjacielu, na coś przysze
d ł?3 To głos łaski, słyszą go te dusze. Jeżeli skorzystają z niej, za
pomnę o doznanej zniewadze, dopomogę do zwalczenia szatana, 
który ich ciągnie na zgubę. Jeśli nie skorzystają -  dopuszczają za
twardziałość do swych serc, którą ogień potępienia przepali.

1 Rok wpisany jest nieco wyżej od daty dziennej i miesięcznej -  innym atramen
tem i inną ręką, ale jest właściwy, gdyż świętokradztwo w kościele w Szczawnicy 
miało istotnie miejsce w 1938 r.

2 Por. Iz 53, 7.
3 Por. Mt 26, 50.
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Córko, gdy doznam zniewagi ja k  ta, którą Mi dzisiaj zadano, 
wynagradzają Mi dusze wierne przez ekspiację. Wiedz jednak, że 
zbrodnia świętokradzkiej Komunii św. je st częstsza, a tak mało 
mam dusz, które Mi wynagradzają zniewagi wyrządzone przez ju -  
daszów. Córko, bądź moją pocieszycielką.
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[3] 28 XII [1938 r.] W czasie Mszy św. Pan Jezus uniósł moją 
duszę w zaświaty, aż tam, gdzie On przebywa pełen chwały i ma
jestatu. Nieskończona Jego wielkość, królewska możność, potęga 
i majestat napełniły mnie najwyższym podziwem. Równocześnie 
jednak kochałam Pana Jezusa z całą serdecznością toteż błagałam, 
by raczył zamieszkać w sercu moim, choć pełnym nędzy i niegod- 
ności. Spojrzenie Pana Jezusa-pełne dobroci i miłości -  napełniało 
mnie szczęściem niewymownym. Nic mnie więcej nie zajmowało, 
tylko Pan Jezus sam. W ciągu dnia powtórzyło się to samo, tylko ja 
byłam gdzieś w przestworzach. Szłam na wysoką górę, wśród ob
łoków, z rękami złożonymi, z oczyma utkwionymi w słodką postać 
Jezusa, który stał na szczycie i wpatrywał się w swoje maleństwo 
idące samotnie, lecz odważnie do Umiłowanego.

215

W uroczystość Bożego Narodzenia Pan Jezus mówił: Mam ci 
sprawiać gody? Córko, Ja zawsze jestem  z tobą i ty zawsze jesteś 
ze Mną. Zrozumiałam, co [4] Pan Jezus chce przez to powiedzieć, 
toteż powiedziałam: Mój Jezu, ja  chcę tego, co i Ty. Trwałam 
w największym skupieniu duszy przy Nim i byłam szczęśliwa. 
Myślałam, że w okresie Świąt będzie tak samo. Tymczasem dzisiaj 
Pan Jezus uczynił coś, czego się nie spodziewałam. Wprowadził 
mnie do stajenki. Była czyściutko umieciona. Cisza w niej pano
wała głęboka. Św. Józef spał, a Maryja klęczała pełna zachwytu 
miłości. Wpatrywałam się w Nią z rosnącą wciąż radością i my
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ślałam -  jakżeś szczęśliwa, Panienko Niepokalana, choć tak ubo
ga jesteś. Szczęśliwsza od wszystkich matek ziemskich, od kró
lowych i księżniczek, choć one w pałacach, a Ty w stajni, wśród 
dwojga bydląt. Tak byłam zajęta Matką Niepokalaną, że ani [się] 
spostrzegłam, kiedy Maryja skierowała pierwszy swój wzrok na 
Bożą Dziecinę, która leżała na Jej szatach, u Jej kolan. Dostrze
głam spojrzenie Dziecięcia skierowane na swą Matkę. Tak wy
mowne było to spojrzenie, spojrzenie Wcielonego Boga, wszyst
kowiedzącego. Ponieważ w tym samym dniu Pan Jezus mi ukazał 
[5] królewski swój majestat, zdumienie moje [tym] spotęgowane, 
wyrwało mi z serca pytanie: Więc to stajnia dla Twego majestatu 
w chwili narodzenia? O, jakbym chciała dać Ci złotą kolebkę, naj
piękniejsze mieszkanie, najwygodniejsze posłanie. Jezus zapłakał. 
Serce Jego doznało przedziwnego bólu, że ludzie nie przyjęli Go 
do domów swoich. Mnie udzielił się ten ból. Cierpiałam bardzo. 
Zdawało mi się, że jestem w Sercu Pana Jezusa i czuję to, co On 
czuł. Wiedziałam przy tym, że Boże Dziecię ma świadomość, że 
samo wybrało stajenkę na miejsce swojego narodzenia. Pan Jezus 
do mnie nie mówił, ale dawał mi uczestnictwo w najgłębszych taj
nikach myśli i uczuć swoich. W duszę Maryi wlał Pan Jezus naj
obfitsze poznanie Jej godności macierzyństwa Bożego i płynące 
stąd upojenie szczęścia. Maryja wzięła na ręce swoją Dziecinę, 
przytuliła do Serca, okryła płaszczem, wielbiąc w swym Synku 
majestat Boży. Matuchno -  wyszeptałam -  ucałuj ode mnie Boże 
Dziecię. Ucałowała, a potem rzekła: Pójdź i ty ucałuj, ty jesteś tak
że moim [6] dzieckiem przez Jezusa. Zbliżyłam się na klęczkach. 
Ucałowałam nóżki i rączki Jezusa -  piękne, bieluchne i przedziw
nie miłe. Matka Najświętsza zbudziła św. Józefa słowami: Józefie, 
Maluczki się nam narodził, Syn Najwyższego je s t nam dany'4. Józef 
święty zbliżył się z pokorą. Klęcząc, wielbił Boga w Synu jego

4 Por. Iz 9, 5.
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Oblubienicy. Ucałował stopy i rączki Dzieciny i poszedł przygoto
wać żłóbek, usłać go siankiem. Maryja tymczasem owinęła swoją 
Dziecinę w pieluszki i złożyła, uśpioną, do żłóbka. Obydwoje ze 
św. Józefem uklękli przy żłóbku, a serca ich pełne były szczęścia, 
miłości i uniesienia. Przeżywałam wszystko razem z nimi. Adoro
wałam Pana Jezusa, kochałam Go tak bardzo, że nie wiem nawet, 
co się potem stało. Zdaje mi się, że niedługo po ułożeniu Dzieciąt
ka do żłóbka, przyszli pasterze. Przyszło ich tylu, że napełnili całą 
stajenkę. Oświadczyli zaraz u wejścia, że idą złożyć hołd Zbaw
cy narodzonemu i natychmiast uklękli, wielbiąc głośno Boga, że 
spełnił obietnicę daną prorokom. W stajence tliło się liche tylko [7] 
światełko, ale oto w żłobie leżał Ten, który jest Światłością świata. 
Dziecię Boże otaczała tak miła jasność, a w twarzyczce Jego było 
tyle nadziemskiego piękna, że pasterze wpatrywali się z zachwy
tem w rysy i śliczną biel Dzieciny. Kiedy już wynurzyli uczucia 
swoich serc, zaczęli opowiadać o widzeniu aniołów, o poselstwie 
z nieba danym. Każdy dorzucał coś od siebie. Więcej pytań zada
wał im św. Józef. Maryja słuchała opowiadania w milczeniu. A ja 
cieszyłam się chwałą Boga, objawioną prostym pastuszkom. Prze
życie całe uszczęśliwiało mnie przeogromnie, najwięcej dlatego, 
że miałam uczestnictwo w myślach i uczuciach zarówno Bożej 
Dzieciny, jak i Matki Najświętszej. Niech będzie za wszystko Bóg 
uwielbiony.

29 XII [1938 r.] Dzisiaj Pan Jezus dał mi znowu udział w szczę
ściu, jakim napełnione było Serce Matki Najświętszej w chwili, 
gdy po raz pierwszy wzięła na swoje ręce Boską Dziecinę. Obli
cze Maryi tchnęło takim uduchowieniem, w oczach Jej było ty
le blasku i ognia miłości Bożej, [8] iż mi się zdawała być raczej 
Serafinem niż człowiekiem, a jednak czułam, że Ona jest Matką 
moją. Pan Jezus -  Dziecię -  tulił się do Niej z największą serdecz
nością i miłością. Zdawało mi się, że ten sam strumień radości,
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który przepływał przez duszę i Serce Maryi, zalewał równocześnie 
moją duszę.

Był moment, kiedy się pochyliłam nad żłóbkiem, a Jezus-dzie- 
cię uczynił znak krzyża na moich oczach, na czole i ustach i rzekł: 
Błogosławię twe oczy, które są równocześnie moimi, bo Ja przez 
nie patrzę, by pociągać dusze bliźnich twoich do Boga. Błogosła
wię twe czoło i składam na nim tajemnicze piętno chwały, której 
używać będziesz w wieczności. Błogosławię twe usta, by one moją 
tylko głosiły chwałę, wszak ty dla Mnie tylko żyjesz, ukochana mo
ja i wszystka moja5. Dotknięcie maleńkich dłoni Dzieciątka Jezus 
sprawiało mi szczęście i radość, której określić nie umiem.
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W popołudniowej adoracji przed Najświętszym Sakramentem 
[9] Pan Jezus zamknął moją duszę w tabernakulum. W najgłębszej 
pokorze pochyliłam się do stóp Pana Jezusa, a On z miłością nie- 
wysłowioną rzekł: Ja tu dla ciebie jestem, moja oblubienico. Ja 
kocham ciebie. Z serca mojego wyrwała się podzięka pełna rozra
dowania. Mój Jezu -  wołałam — jak ja Ci wdzięczna jestem za to, 
że mnie dla siebie zachowałeś całkowicie. Bałam się niegdyś, czy 
odrywając się całkowicie od stworzeń, będę mogła przejść przez 
życie, czyniąc dobrze dla tych, z którymi żyję. I nie czuję braku 
-  jestem tak bardzo szczęśliwa już trzydziesty szósty rok życia. 
/  skończysz je  w szczęściu i w miłości — dodał Pan Jezus. Ja prze
cież wiem o każdym wyrzeczeniu się dla Mnie.

31 XII [1938 r.] Ojciec niebieski wezwał dziś swoje maleńkie 
nic przed swoje oblicze. Z najserdeczniejszą miłością dziękowa
łam Mu za łaski, których mi udzielił w ciągu roku; przepraszałam 
za moje przewinienia i powiedziałam, że się czuję bardzo szczęśli
wa, że Go posiadam razem z Panem [10] Jezusem już tu na ziemi

5 Por. Pnp 6, 9; 7, 7.
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wśród mojej duszy, jednak tęsknię za Nim, tęsknię za chwilą, gdy 
Go przez wieczność zacznę miłować. Ojciec niebieski powiedział 
mi, co jeszcze mam spełnić na ziemi... Szczęśliwa się czułam wo
bec Ojca niebieskiego, najwięcej dlatego, że widziałam Jego nie
skończoną szczęśliwość, a także dlatego, że wśród własnej duszy 
widziałam piętno dziecięctwa Bożego.

W ostatnich dniach Pan Jezus uszczęśliwiał mnie swoją obec
nością. Kilka razy przeniósł moją duszę do nieba. Obcowałam 
z Nim z dziecięcą miłością i serdecznością, toteż nie czułam cię
żarów choroby, jaką mi Pan Jezus zesłał6. Każde cierpienie wi
tałam radośnie, by móc mieć sposobność składania ofiar dla 
Umiłowanego.
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16 I 19397. Pan Jezus przeniósł mnie do domku nazaretań- 
skiego. Byłam świadkiem, jak Boskie Pacholę usługiwało św. Jó
zefowi i Matce [11] Niepokalanej. Od św. Józefa niósł Pan Jezus 
drwa Matce Najświętszej. Potem znowu biegł po wodę. Po drodze 
zerwał Pan Jezus kilka kwiatów i podał je swej Matce. Całowa
łam ślady stóp Bożego Pacholęcia, na klęczkach posuwając się po 
drodze, którą On szedł. Kiedy Pan Jezus wrócił z wodą, zbliżył się 
do mnie, a ja  pochyliłam się do Jego stóp i ucałowałam je  z naj
pokorniejszą miłością. Pan Jezus spojrzał głęboko w moją duszę, 
pobłogosławił mi i powiedział: Tyś moją pociechą.

17 I [1939 r.] Uklękłam do modlitwy. Pan Jezus wyciągnął do 
mnie prawą swoją rękę, zbliżył mnie do swojego Serca i rzekł 
z najczulszą dobrocią: Córko moja, chcę, byś Mnie przepraszała

6 W styczniu 1939 r. s. Leonia przechodziła, lecząc się już od kilkunastu miesięcy 
na gruźlicę, bardzo ciężką grypę z zapaleniem gardła i oskrzeli. -  Por. List do ks. 
K. Schmelzera z 2 III 1939 (niedrukowany).

7 Rok jest wpisany tą samą ręką i w podobny sposób, co poprzedni -  1938 (zob. 
s. 381, przypis 1). Nie jest to pismo s. Leonii.
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za grzechy języka twoich sióstr zakonnych. Mnie tak bardzo bolą 
szemrania osób zakonnych na polecenia przełożonych, na pracę, 
na nie dość smaczne jedzenie, a zwłaszcza bolą Mnie słowa gniew- 
liwe, raniące bliźnich. Dusza zakonna [12] powinna być uosobie
niem dobroci i łagodności, wszak przyjmuje do swego serca Pana, 
który je s t samą łagodnością i słodyczą. Napisz, moja córko, że 
dusze zakonne powinny być fotografią Jezusa -  Baranka cichego 
i pokornego. Potem Pan Jezus rzekł: Ucałuj ranę mojego boku. 
Ucałowałam z pokorą i miłością, a Pan Jezus mówił: Dla ciebie, 
dziecino, wstęp zawsze otwarty do mego Serca, gdyż Ono je st rów
nocześnie twoją własnością. Najczulsze względy mam dla ciebie 
i dla dusz, które Mnie szukają całym sercem.

Córko, ju ż  teraz nie będzie żadnej przeszkody, by cię łaskami 
obdarzać. Mnie było potrzeba tego, byś otwarła swoją duszę przed  
spowiednikiem,s. Ja przed tobą odchylę rąbek nieba, byś go od
tworzyła w swoich pismach, a przez to dala wielu duszom obraz 
szczęścia duszy zjednoczonej z Bogiem w miłości i przez miłość.

Ja wiele dokonałem w twej duszy w czasie [ 13] ostatniej choro
by. Tyś nawet nie przypuszczała, ja k  Ja działa[łejm w tobie w tych 
chwilach, gdyś ty cicho cierpiała. Byłem ustawicznie przy tobie, 
podtrzymywałem pogodę twego ducha i radość w cierpieniu. 
Wszystko zapisałem w Sercu swoim.
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18 I [1939 r.] Łaski, które składam w sercu twoim, są własno
ścią Kościoła, dlatego, że jesteś jego dzieckiem. Kościół cieszy 
się tymi darami jako podarunkiem Tego, który Nim rządzi nie-

s Po rekolekcjach, które s. Leonia odprawiła indywidualnie w ostatnich dniach 
grudnia 1938 r., otworzyła się przed spowiednikiem sióstr w Szczawnicy, którym 
był kapłan diecezjalny, ks. Jan Kozioł (1894-1942), tamtejszy katecheta i moderator 
KSM. W tym miejscu jest nawiązanie do tego faktu. -  Zob. L. 37, 50, 58 oraz Rocz
nik Diecezji Tarnowskiej 1941 i 1977.
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widzialnie i wzbogaca swoją winnicę. Czyż ogrodnik miałby być 
niezadowolony z tego, że drzewko rodzi owoce; że ich ma wiele, 
a wszystkie są piękne i soczyste? Może się raczej zadziwi niekiedy, 
dlaczego to, a nie inne obficiej owocuje, a przecież on wszystkie 
jednakowo pielęgnuje, wszystkim jednakowo dostarcza pokarmu. 
W dziedzinie dusz -  to tajemnica. Kapłani doprowadzają do dusz 
te same zdroje Boże, ukryte w sakramentach św., a jednak jedne  
z  nich karłowacieją, inne wydają owoce [ 14] świętości. Wiele zale
ży od samej duszy, od tego, czy stara się wchłonąć w siebie ten nek
tar Boży. — Ale wracam do tego, co głównie chciałem zaznaczyć, 
mianowicie, że moje dary składane w twej duszy są własnością 
Kościoła. Przyozdabiam nimi cząstkę mego Mistycznego Ciała.
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Córko, zbieraj i okruchy, którymi żywię twoją duszę, one się 
przydadzą dła dusz małych. Jest wiele dusz zobojętniałych na to, 
co Boże. Im także pragnę się udzielać nawet przez takie drobia
zgi. Głębi nie zrozumieją ci, którzy pływają tylko po powierzchni. 
Niech tym drobiazgiem będzie na dzisiaj fak t o nieocenionej war
tości posłuszeństwa. Za każdy, nawet najmniejszy, akt posłuszeń
stwa Ja płacić będę wiecznie. Każdy akt posłuszeństwa wyciska 
w duszy nowy rys podobieństwa do Jezusa, który był posłuszny 
swoim stworzeniom -  Maryi i Józefowi. Podwładni w zakonie są 
w takim szczęśliwym położeniu, [15] że bezpłatnie mogą groma
dzić skarby posłuszeństwa i wzbogacać nimi swoją duszę.

Córko, niech Maryja będzie dla ciebie wzorem posłuszeństwa. 
Maryja czyni to, czego od Niej żąda Bóg. Ona w Nim żyje, od  Nie
go czeka rozporządzeń, a skoro je  pozna, poddaje się im natych
miast. Kiedy została Matką Bożą, miała w swej duszy głębię świa
domości odebranej łaski i najwyższej godności. Mogła zatopić się 
w kontemplacji Boga żyjącego w Niej. A jednak Maryja spieszy 
do św. Elżbiety, otrzymawszy natchnienie od Ducha Świętego, by
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oddać przysługę bliźniemu. Jak wielką cenę w obliczu Boga mają 
te drobne akty miłości bliźniego, te drobne akty posłuszeństwa na
tchnieniom Bożym. Przez wierność tym drobiazgom dochodzi się 
do rzeczy wielkich. Okruchami nasycić można niekiedy głód. Kto 
je st wiernie posłuszny, idzie drogą pewną.
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[16] 19 I [1939 r.] Przestawałam dzisiaj z Trójcą Przenajświęt
szą w tak przedziwny sposób, że czułam całkowite unicestwienie 
własnego jestestwa. Nie czułam w ogóle odrębnego istnienia swe
go, a tylko Boże we mnie, przy mnie, wokoło i wszędzie.

Ojciec przedwieczny odezwał się: Więcej, córko, tu na ziemi 
oddać ci się nie mogę, jesteś Mi jeszcze potrzebna na ziemi. Ja 
ci, dziecino, oddaję nie królestwa, ale siebie samego całkowicie. 
Masz Mnie, twoim jestem. To całkowite posiadanie Boga było nie
bem moim.

Również uszczęśliwiającym momentem dla mnie było inne 
przeżycie. Bóg odsłonił przede mną człowieczeństwo Pana Jezu- 
sa-Dziecięcia. To dla ciebie — mówił Ojciec. W Nim najściślejsze 
twoje zjednoczenie z  Bogiem. Ciało Pana Jezusa było pełne prze
dziwnej piękności, jasności i chwały.

Uwielbiałam Boskie ciało Pana Jezusa, mego Oblubieńca, a On 
mówił: Tak Mi dobrze z tobą, moja Mario, tak lgnę do ciebie, że 
[ 17] największą radość Mi sprawiasz, kiedy -  opuściwszy wszystko 
-  do Mnie przychodzisz. Ja stworzę w twej duszy ciszę uszczęśli
wiającą, której ju ż  nikt nie zamąci. Ona ci będzie przedsmakiem  
nieba. Córko, tyś moja na wieki. Tak Mi spieszno wylać na twoją 
duszę całą obfitość łaski, przebóstwić cię, bo ty, dziecino, masz 
być objawieniem Boga na ziemi. Ty jesteś soczewką skupiającą 
w sobie Boskie światło. Ale pamiętaj o tym, że soczewka sama 
przez się to tylko zimne szkło. Ja jestem  słońcem, które się w tobie 
ogniskuje, a tobie nie wolno zatrzymywać promieni działających
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na otoczenie. Wiesz, dziecino, to się tak wszystko odbędzie cicho, 
ja k  przeniknięcie promieni słonecznych przez atmosferę. Lgnę do 
ciebie, bo cię umiłowałem.

Ja jestem  twoim życiem -  mówił jeszcze Pan Jezus tego sa
mego dnia. Pragnę być w specjalny sposób życiem każdej duszy 
zakonnej. Boli Mnie to, gdy widzę, jak  dusze zakonne wypełniają 
[18] swój czas błahostkami. Cóż mam powiedzieć o czytaniu gazet 
pełnych mętów. Ja nie potępiam wiedzy, ale dusza zakonna powin
na być wybredna w zdobywaniu jej. Ulicznicy piją wodę nawet 
z kałuży; człowiek, którego stać na to, przestrzega wszelkich zasad  
higieny przy używaniu napoju. Dusza zakonna powinna być wy
bredna w wyszukiwaniu napoju dla je j umysłu, dla pokrzepienia 
swego ducha. Nie [powinna] czytać tego, co zaspokaja ciekawość, 
lecz to, co korzyść przynosi. Ja was wybrałem, byście były odgro
dzone od wpływów świata.
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Trwałam w najgłębszym uniżeniu duszy wobec Pana Jezusa, 
przepraszałam Go za przewinienia mojej przeszłości. Pan Jezus 
odezwał się z miłością: To wszystko ju ż  wyrównane. Ja w twojej 
duszy widzę tylko to, co je st w niej obecnie, tj. miłość moją ponad  
wszystko i uczestnictwo w mojej świętości. Wszystko, co je s t moje, 

je s t i twoje przez uczestnictwo. Moja niewinność je st twoją, cno
ty mojego Serca -  są twoimi. Chcesz pokory, łagodności -  bierz 
z mojego [ 19] Serca, wchłaniaj w swoją duszę. Ja nic nie stracę, 
a ty zyskasz. To wszystko je s t nasze, wspólne, wszak stanowimy 
jedno przez miłość zjednoczenia.

By zostać misjonarką, nie trzeba jechać na misje do krajów po
gańskich. Łaska ta nie wszystkim [jest] dana. Kapłani spełniają 
misję w konfesjonale i na ambonie, wśród obojętnych katolików. 
A ty, moja mała pociecho, spełniać będziesz misje wśród dusz za
konnych. Ja sam przemówię do nich twoim językiem, a ty przemó
wisz moim, Boskim.
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Na moment przeniósł Pan Jezus moją duszę do jakiejś sali, 
w której zgromadzi I i się apostołowie po całodziennych trudach prac 
apostolskich. Zgromadzeni byli przy wspólnym, skromnym posił
ku. Pan Jezus przemawiał do nich serdecznie, jak ojciec. W Jego 
spojrzeniu tyle było dobroci i miłości, że apostołowie zapomnieli 
o trudach. Wpatrywali się w Mistrza z zachwytem, skromny po
siłek zdawał się im ucztą niebiańską. Po [20] posiłku wspólnie 
odmawiali Psalmy i udali się na spoczynek, a Jezus wyszedł na 
miejsce samotne i rozpoczął rozmowę z Ojcem. Widziałam, jak 
dusza Pana Jezusa pełna była uszczęśliwiającego widzenia Ojca, 
ale na określenie tego brak mi słów. Niezatarte tylko w mej duszy 
pozostały spojrzenia oczu Jezusa, w których płonęły blaski Bó
stwa, miłość synowska i niepojęta miłość ku ludziom. Gdybym 
mogła określić Pana Jezusa w chwili owej modlitwy, nazwałabym 
Go najtrafniej mianem: Ofiary miłości.

222

31 1 [1939 r.] Pan Jezus zrobił mi łagodny wyrzut: Córko, dla
czego nie przychodzisz brać łask, które przechowuję dla ciebie 
w Sercu swoim? Potem przytulił mnie do Bożego Serca i darzył 
przedziwną czułością, a ja  powtarzałam tylko: Kocham Cię, Je
zu, kocham Cię, Jezu. 1 przeniknął Pan Jezus w głąb mojej duszy, 
wypełnił ją  po brzegi swą obecnością, mówiąc: Każde uderzenie 
serca twego dla Mnie. Każda twoja myśl, każdy odruch -  wszystko 
to moje, boś ty wszystka moja.

[21] Pan Jezus oddał mnie Ojcu niebieskiemu. Ojciec najuko
chańszy przytulił mnie do siebie z taką samą czułością jak Pan 
Jezus. Tak się dobrze przy Nim czułam, jak przy Sercu Zbawicie
la, i również to jedno tylko powtarzałam: Kocham Cię, Ojcze. Po 
chwili jednak przypomniałam sobie, że ja  mam wrócić na ziemię. 
Pokornie, ale z ufnością serdeczną zaczęłam błagać [Ojca], by 
mnie raczył przyjąć do domu swego. Ojcze -  błagałam -  ja  nicze
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go nie pragnę, tylko posiadania Ciebie na wieki, Twojej miłości 
i chwały. Lecz Ja -  mówił Ojciec -p ragnę  również twojej chwały. 
Chcę, byś jeszcze pisała. To będą ziarenka rzucone w rolę Kościo
ła, które wzejdą i owoc wydadzą. Ty odejdziesz z ziemi, a one gło
sić będą moją chwałę. Tyś na to stworzona, by Mnie uwielbiać nie 
tylko przez osobistą świętość, lecz by do Mnie pociągać serca tych, 
z którymi obcujesz, a przez to, co piszesz -  tych, którzy po  tobie 
przyjdą na ziemię.

Tuż obok Ojca niebieskiego stanęła Matka [22] Niepokalana, 
trzymając na rękach Bożą Dziecinę. Maryja rzekła: Odnajdziesz 
w Trójcy Najświętszej Boskie Dzieciątko, gdy przyjdziesz do nie
ba. Pan Jezus wyciągnął do mnie swe rączki i rzekł: Weź Mnie, 
Jam twój. Wzięłam Boże Dziecię na ręce, a Ono przytuliło się do 
mojego ramienia, patrząc głęboko w moje oczy, a to spojrzenie 
napełniło mnie radością i szczęściem.
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3 II [1939 r.] Weszłam do kościoła, w czasie gdy za chwilę 
miała być Komunia św. Ledwie weszłam do ławki, a Pan Jezus 
ukazał mi się w naturalnej wielkości, i to nie w ołtarzu, lecz przy 
balaskach. Uderzyło mnie to, że był ubrany w długą, czerwoną 
suknię przepasaną jakimś sznurem. Dotąd zawsze widywałam Go 
w białej sukni. Zdziwienie moje było tak wielkie, że się zawaha
łam, czy to jest Pan Jezus; czy to On w czerwonej sukni. To Ja  
jestem  -  rzekł Pan Jezus. Po szacie chcesz Mnie rozpoznać? Spójrz 
na Mnie. Spojrzałam, a On -  pełen dobroci i miłości -  pochylał się 
nad każdym [23] zbliżającym się do balasek i podawał Komunię 
św., wnikając w każdego. Potem odszedł do ołtarza, stanął po stro
nie Ewangelii, odwrócił się, wyciągnął ręce i przemówił: Pójdźcie 
do Mnie, moje dzieci, sam was karmię własnym Ciałem i poję swą 
Krwią. Przyjdźcie do Mnie, Ja was kocham, jestem  waszym przy
jacielem, znam wasze troski i współczuję z  wami serdecznie ja k
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ojciec. Potem zwrócił się do mnie i rzekł: Wszyscy, którzy obec
nie są w kościele, są moimi dziećmi. Wszyscy Mnie kochają. Nie 
ma wśród nich moich wrogów. Wszyscy są w stanie laski. Popatrz 
w piękno tych dusz.

I oto zdumionym oczom ukazał [się] cudownie piękny widok. 
Najbliżej Pana Jezusa klęczały dzieci w bieli, z liliami w dłoniach; 
wokoło starsi. A wszyscy [jawili mi się] w jaśniejącej bieli i tyle 
światła przedziwnego było w nich i wokoło nich, iż mi się zdawa
ło, że aniołowie zstąpili przed balaski. Cieszyłam się przeogrom
nie. W głębi kościoła, poza mną, było kilka osób, które się przygo
towywały do spowiedzi. [24] I one Mnie kochają -  mówił [Jezus]. 
Są to dusze blade, wkrótce wniknie w nie ta sama promienność, 
jaka przenika i otacza tych, których widziałaś przed chwilą. Czy 
ci się podobały? Mój Jezu, zawołałam, to chyba niebo. O, jak się 
cieszę, że Cię otaczają dusze Tobie miłe. Pan Jezus dodał jeszcze: 
Powiedz o tym twojemu spowiednikowi, to będzie pociechą dla je 
go kapłańskiego serca.

Przez cały dzień duszę moją napełniała radość na wspomnie
nie tej cudownej, promiennej piękności dusz i nie znikło zdziwie
nie, że Pan Jezus był w czerwonej sukni. Nie mniejsze było moje 
zdziwienie, gdy w tym dniu, po południu, zauważyłam w obrazie 
Serca Bożego czerwoną suknię i biały płaszcz. Nigdy [dotąd] na 
to nie zwróciłam uwagi, bo w duszy wyryte miałam tylko pełne 
boskości i majestatu oblicze Pana Jezusa i jasność, która je  opro
mieniała, a wobec której wszystko się zacierało.
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[25] 12 II [1939 r.] Pan Jezus stanął przede mną pełen pro
miennej jasności. Od ofiarowania do Komunii św. nie słyszałam 
dzwonka ani modlitw kapłana, chociaż klęczałam tuż przy ołta
rzu. Siliłam się, by sobie uprzytomnić, czy przynajmniej głowę
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skłoniłam w czasie podniesienia, ale nic nie wiedziałam prócz te
go, że byłam w Sercu Pana Jezusa i kochałam Go.

Drugim razem, tego samego dnia, Pan Jezus ukazał mi się zno
wu wśród jasności, ale ta jasność tak przesłaniała Pana Jezusa, 
że Serce Boże było widoczne. Na Serce Zbawcy z jednej strony 
rzuciły się wilki z otwartymi paszczami, z drugiej -  czarne kruki 
z otwartymi dziobami. Patrzyłam zbolała, nie wiedząc, co to zna
czy, a Pan Jezus rzekł: Wilki -  tu [są] wrogowie Kościoła; kruki -  
to spoganieni chrześcijanie. Jedni i drudzy chcieliby rozerwać mo

je  Serce żyjące w Kościele katolickim; chcieliby wydrzeć i zdeptać 
miłość moją. Bezsilni -  nie dokażą tego. Ale popatrz, córko, [26] 
wyrywają Mi wiele dusz... Ranią Mistyczne Ciało moje. Staraj 
się zagoić te rany. Zdumiona, zapytałam, w jaki sposób mogę to 
uczynić. Przez świętość osobistą -  powiedział Pan Jezus. Dusza 
zakonna najwięcej może zdziałać przez świętość osobistą, z po
dwójnej racji. Najpierw dlatego, że je j modlitwy mają przedziwną 
moc u Boga, mogą więc wypraszać nawrócenie duszom zbłąkanym  
i wiele łask mogą ściągnąć z nieba dla biednej ziemi. Po wtóre, 
wpływ osoby świątobliwej działa na otoczenie daleko silniej niż 
słowa, nawet najwznioślejsze, bez wewnętrznej świętości mówią
cego. I świeccy katolicy, którzy pragną działać, niech nie zanie
dbują pracy nad sobą, bo ich wyrobienie wewnętrzne będzie dla 
ich działalności tym, czym deszcz dla roślin wśród posuchy.

Wieczorem tego samego dnia Pan Jezus [27] przeniósł moją 
duszę do nieba i ukazał mi przyjęcie do grona apostołów zmarłego 
Ojca Świętego Piusa XI9. Ojciec Święty, w białej szacie, z krzyżem 
na piersiach, był uśmiechnięty, pełen radości. W pewnym momen
cie mała bugia10, którą niosła przed nim jakaś niewidzialna ręka, 
rozpłomieniła się jak słońce, a Pan Jezus rzekł: Oto nowa świa-

Ojciec Święty Pius XI zmarł 10 II 1939 r. 
10 Świeca.

Ilość Jeruzalem niebieskiego. Naprzeciw Ojca Świętego wyszedł 
św. Piotr pełen chwały. Podał rękę Piusowi, a Pan Jezus mówił: Tu 
es Petrus in a e t e r n u m Zrozumiałam, że mówił to o Ojcu Świę
tym, że go umieszcza w gronie świętych papieży. Ojcze Święty 
-  zawołałam -  żyjąc na ziemi, nie znałeś mnie, nie wiedziałeś, 
że przed dwoma laty ofiarowałam Bogu życie za ciebie12. Dzisiaj 
o tym wiesz. Proszę cię, wstaw się za mną u Boga. Ojciec Święty 
popatrzył na mnie i pobłogosławił mi z miłością.
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11 „Jesteś Piotrem na wieki”.
12 Por. Dz. VI 45-46.
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[1] Smutna jest dusza moja... Wzięto Pana mego i nie wiem, 
gdzie Go położono11. Nic mnie pocieszyć nie zdoła, dopóki nie 
przyjdzie Jezus -  radość serca mego. Pusto i ciemno wokoło... 
Cóż znaczy dla mnie blask słońca, co świergot ptasząt, śpiew czy 
dźwięki muzyki; cóż znaczy kaskada śmiechu rozbawionej mło
dzieży, szczebiot głosików dziecięcych; cóż znaczą wszystkie 
odgłosy świata tworzące uroczą harmonię tonów, gdy nie słyszę 
głosu Umiłowanego mego? Otaczają mnie osoby życzliwe i stwo
rzenia rąk Bożych. Wszystkie są piękne i doskonałe, bo utworzyła
[2] je Mądrość wszechmocna. Wszystkie mi mówią, że Bóg jest 
w nich obecny, lecz duszy mojej nie może to ucieszyć, bo ukrywa 
przede mną oblicze swoje Ten, którego miłuję ponad wszystko. 
Światłości moich oczu -  Jezu -  gdzie jesteś? Dlaczego się kryjesz, 
Najmilszy? Wiem, że mnie tak bardzo kochasz jak nikt. Wiesz rów
nież i Ty, że ja  Ciebie tak bardzo kocham. Jezu -  cóż Cię ode mnie 
odgradza? Co mnie od Ciebie odgradza? Może ja popełniłam jakąś 
niewierność i Ty -  Najmilszy -  nie mogąc jej znieść, ukryłeś się 
przede mną? Ukaż mi ją, o Panie, daj mi poznać, co Ci się we mnie 
nie podoba, [3] a wyrwę to natychmiast z duszy, odrzucę od siebie, 
zdepczę i nie spojrzę więcej na to, co się Tobie nie podoba. Jezu, 
udziel mi sposobności naprawienia tego; daj łzy żalu, tylko wróć 
-  Umiłowany -  i pozwól mi poufnie przestawać z Tobą. Tyle mam 
Ci do powiedzenia -  mam Ci do powiedzenia wszystko. Niczego 
przed Tobą ukrywać nie chcę, wszak żyję dla Ciebie. Mój Jezu -  
jeżeli chcesz, bym milczała, będę posłuszna Twej woli, tylko mi 
pozwól patrzeć w Twoje Boskie oczy, w Twe najświętsze oblicze. 
Może w nim ujrzę powód, dlaczego zostawiasz mnie w samotno
ści. Jezu, przyjdź, rozprosz ciemności panujące w mej duszy, lub 
pozwól mi przyjść do Ciebie. Powiedz, gdzie jesteś?
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[4] Jestem tuż przy tobie -  w duszach twoich sióstr. Patrzę na 
ciebie ich oczyma. Czy Mnie nie dostrzegasz? Uwielbiaj Mnie 
w nich, usłyszę twoje westchnienia miłości. Jestem w twojej wła
snej duszy, ukryty przed wzrokiem świata. Skryłem się głębiej na 
czas próby, jest nam ona potrzebna. Mnie potrzebna na to, by cię 
móc głębiej przez nią oczyścić, uświęcić, oderwać od stworzeń 
i od ciebie samej, a sprowadzić tu, do moich stóp w twym własnym 
sercu, na dnie twej duszy.

Nie odczuwasz mojej obecności, ale Mnie kochasz, to Mi wy
starcza. Dam ci znowu [5] zakosztować słodyczy pociech niebiań
skich, tylko pamiętaj o tym, by się nie zniżać do szukania jakiej
kolwiek, nawet niewinnej przyjemności. Jeżeli znajdujesz w czym 
przyjemność bez szukania jej, ode Mnie ona pochodzi. Podziękuj 
Mi za nią, lecz sama je j nie szukaj. Na przykład: Jesz owoc, czujesz 
smak soczystego pokarmu. Ja go w nim złożyłem. Podziękuj Mi za 
to, lecz nie jedz owocu dlatego, że on [jest] przyjemny, tylko [dla
tego], że taka je st wola Boża, by się posilać w potrzebie. Gdybyś 
inaczej postępowała, uważałbym, że bardziej ci smakuje owoc niż 
twój Jezus i Jego rozkosze. Napisz, że najczę[6]ściej odmawiam 
pociech niebiańskich tym, którzy w ziemskich rozkoszach smakują. 
Pereł nie rzuca się przed wieprze2, nie karmi się ich słodyczami, 
bo chociażby się je  im dało, wyrzucą z koryta, zakopią ryjkiem 
w błocie, zmieszają z gnojem.

Bądź swobodna, ja k  dzieciom Bożym przystało, i jeżeli jesteś  
z drugimi, nie daj poznać umartwienia. Kryj je  przed okiem niepo
wołanych. Ja wiem o każdym z nich, to ci wystarcza. Jestem w głę
bi twej duszy, obserwuję cię i śledzę na każdym kroku, [w] każdej 
chwili. Nie opuściłbym tej świątyni za żadne skarby świata. Dla
czego przypuszczasz [7] obawy, dręczysz się niepewnością? Szatan

2 Por. Mt 7, 6.
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nie ma tu cząstki ze Mną. Jestem tu z Ojcem moim i Duchem Świę
tym. Tu znalazłem Wieczernik wielki, usłany, przygotowany przez 
wiarę, nadzieję i miłość dziecięcą, więc przyszedłem tu odprawić 
ofiarę -  wyniszczyć siebie i wyniszczyć ciebie na uwielbienie Ojca. 
Siebie wyniszczę, bo ci oddam wszystko, co mam i czym jestem. 
Dam ci moje Ciało na pokarm, Krew moją za napój: dam ci me 
Serce i duszę na mieszkanie; dam ci me Bóstwo, dając Boskie życie 
i miłość moją nieskończoną. Powiedz, czy mogę dać ci w tym życiu 
coś więcej? W niebie dam [8] ci udział w mojej chwale i w szczę
ściu bez końca, lecz uczynię to dopiero wówczas, gdy żyjąc w to
bie, wyniszczę ciebie. Musisz Mi w tym dopomóc. Jeżeli zauważysz 
w sobie coś, co się Jezusowi nie podoba, przynieś to natychmiast 
do moich stóp, przyłóż rękę do korzenia. Ja uderzę mieczem mi
łości, wyrwiemy daną rzecz, by nie przeszkadzała i nie utrudnia
ła wzrostu kwiatów cnót przeze Mnie szczepionych; przeze Mnie 
podlewanych i pielęgnowanych tak troskliwie. Żyję w twojej duszy, 
jestem jej Królem i Panem. Wolno Mi czynić, co zechcę. Dozwól 
Mi użyć rozkoszy [9] ukrycia się w tobie głęboko, gdzie nie sięga 
nawet twoje oko.
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Jestem w tabernakulum. Szukasz M nie-o to  tam znajdziesz Mnie 
na pewno. Przypomnij sobie, co powiedziałem, żyjąc na ziemi: Oto 
Ja jestem  z wami aż do skończenia świata!. Dotrzymuję obietnicy. 
Jestem w Kościele, jako jego głowa; jestem w jego członkach mi
stycznych, jako pierwiastek ich życia. Ale prócz tamtych rodzajów 
obecności mojej, jestem istotnie, osobiście, choć w sposób sakra
mentalny, w Hostii najświętszej. Kto Hostię uwielbia, Mnie uwiel
bia, kto Jej dotyka rękami, Mnie dotyka, kto Ją przyjmuje, Mnie 
przyjmuje. Mnie | 10] kapłan podaje duszom na pożywienie, Mnie
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podnosi w Najświętszej Ofierze, Mnie zanosi chorym, Mnie zamy
ka w tabernakulum, bym mógł do wszystkich przemawiać w spo
sób duchowy, bym mógł na wszystkich spoglądać, bym mógł od  
wszystkich osobiście odbierać ofiary do mych stóp przyniesione, 
a zwłaszcza dar serc, który je s t Mi tak miły. Jestem tu, dziecino, 
lecz ukryty.

Muszę się ukrywać. Byłem maleńki, musiałem uciekać do Egip
tu przed złością Heroda. Czy myślisz, że dziś zabrakłoby Herodów, 
gdybym jawnie wystąpił ja k  niegdyś? Bołszewia, komunizm, ze
psucie moralne, [11] niewiara, obojętność, zapomnienie o Mnie 
-  to są wysłannicy Heroda dzisiejszego, który czyha na Mnie, a że 
Ja jestem ukryty, czyha na niewinne dusze. Biada współczesnemu 
Herodowi -  Mnie nie dosięgnie, ale sam będzie zniweczony, zhań
biony i odepchnięty ode Mnie moją4 nienawiścią.
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Jestem ukryty. Lecz któż nie zna mojego schronienia? Chyba 
ten, kto nie chce przyjść do Mnie. Mój Jezu, poganie nie znają 
Ciebie i Twego schronienia. Idź i powiedz im o Mnie; idź i pokaż 
im miejsce, gdzie przebywam. Jezu, ja  na misje jechać nie mogę, 
bo nie mam [12] własnej woli. Czy tylko czyjś wyjazd nawraca 
pogan, czy tylko słowo głoszone zbawia? Idź do pogan z pokorną 
modlitwą, idź z  cichą ofiarą, idź z ufnością, wiarą, idź przez swoją 
wierność natchnieniom, a Ja sprawię, że będziesz misjonarką, że 
będziesz dla Mnie zdobywać dusze. Kiedyś dojdą tam twoje pisma, 
które ukażą duszom, gdzie przebywam, gdzie je st moje schronie
nie. Czy jeszcze się pytasz, gdzie jestem? In gloria De i Patris -

4 Być może jest tu pomyłka literowa s. Leonii -  zamiast wyrażenia „moją nie
nawiścią” powinno być „swoją nienawiścią”. Taką interpretację sugeruje kontekst 
całego „Dziennika”, a  dokumentuje fragment z wizji skazania Jezusa na śmierć: „Po
tępiliście Go na śmierć, nie będziecie mieć żywota w sobie. Pójdźcie raz jeszcze 
usłyszeć z ust Jego wyrok, który sami wydaliście na siebie” . -  Dz. V 13.
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jestem  w chwale u Ojca mego. Jestem tam na wieki dla Ojca i dla 
dusz nieśmiertelnych, jestem  dla ciebie. Czekam na przyjście two
je , czekam [13] z otwartymi ramionami. Jeszcze chwilę jedną. Go
dzina życia tak szybko przeminie i ty, dziecino, na wieki będziesz 
ze Mną, przez wieki zażywać będziesz rozkoszy i szczęścia, o jakim  
niezdolny je st nawet pomyśleć umysł ludzki i jakiego niezdolne je st 
na ziemi zakosztować serce ludzkie.

Dziecino, czy ty Mi wierzysz? Czyż Ja mógłbym kogoś łudzić 
obietnicami, lub ich nie dotrzymać? Ukochana moja, tyś wszyst
ka moja. Kryję się niekiedy przed tobą, bo Mi są mile twoje wes
tchnienia tęsknoty i ten żar miłości, jakim  Mnie darzysz, lecz cię 
nie opuszczam i nie zostawiam samej nigdy. W chwilach [14] 
oschłości przypomnij to sobie. Będą z tego również korzystać du
sze. Do widzenia ci, moja droga. Mój Jezu -  zawołałam -  ach, nie 
mów jeszcze do widzenia. Pozostań jeszcze choć chwilę jedną. 
Lecz Pan Jezus raz jeszcze dodał -  do widzenia. Nakreślił znak 
krzyża na mym sercu, które -  zdawało mi się -  zamknęło się w tej 
chwili za Jezusem, kryjącym się głęboko w moją duszę, a krzyż 
był jak gdyby kluczem zamykającym wejście do tabernakulum 
mojej duszy.
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[15] Umiłowany mej duszy -  jesteś. Jezu, ja  tak tęskniłam 
za Tobą, tak mi było ciężko bez Ciebie, lecz skoro przyszedłeś

Najmilszy -  już wszystkie rany tęsknoty zagojone. Mój Jezu, 
rozmówmy się. Powiedz, co chcesz, bym czyniła dla Ciebie; po
wiedz, co Ci się nie podoba, a co podoba się Tobie. Dla Ciebie, 
Oblubieńcze, gotowa jestem na wszystko. Miłość [jest] moją siłą, 
ona popycha mnie do wszystkiego, a za całą zapłatę, za najwięk
sze ofiary, dusza moja żąda tylko pomnożenia miłości Twojej, 
większego zapomnienia o sobie, jednego spojrzenia Twego i sło
wa, że jesteś zadowolony. [16] Dziecino, trzeba ci istotnie więcej
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zapomnienia o sobie. Ja dostrzegam nieraz cień troski o siebie sa
mą, o twoją doskonałość, o wzrost w świętości; [cień myślenia]
0 przeszkodach, jakie stają lub jakie mogą stanąć na twej drodze. 
Ja tymczasem pragnę, byś była wyłącznie Mną zajęta. Nie trać 
czasu na medytację o tym, co jeszcze plami twoją duszę. Jeżeli 
Mnie nie będzie się coś podobać, dam ci to poznać natychmiast. 
Twoim zadaniem będzie w owej chwili akt żalu z  gorącej miłości 
płynący i zanurzenie się natychmiastowe w moim Sercu, pełnym  
miłości i miłosierdzia dla biednych stworzeń. Ja lubię pokorę, lu
bię [ 17] uznanie swej nędzy, lubię przyznanie się do tego, czym się 
jest, ale to wszystko ma przenikać miłość, ufność, wiara, dziecięce 
oddanie. Dziecko upada, brudzi sukienkę, biegnie do matki ze łzą 
w oku. Matka w pierwszej chwili [jest] niezadowolona -  tyle trosk 
łożyła na zdobycie nowej, śnieżnobiałej szaty swego maleństwa.
1 cóż robi? Wkłada inną sukienkę, czyści i wywabia plamy. Jeżeli 
dziecko [byłoby] zadąsane, że matka zrobiła mu wymówkę; je że
li się oddala od matki, choćby tylko dlatego, by opłakiwać swój 
upadek, czy sądzisz, że matka [jest] zadowolona? Czyż nie lepiej 
daleko czyni [18] dziecko, które bojąc się powtórnego upadku, 
pozostaje u kolan matki, rozwesela ją  swą zabawą, uśmiechem 
i szczebiotem? Matka wkrótce zapomina o wszystkim i tak swym 
maleństwem [jest] zajęta, że nawet nie pomyśli o minionym upad
ku. Zresztą, czyż matka nie wie, że maleństwo je s t słabe, że zdolne 
do upadku [w] każdej chwili? Zadaniem dziecka je s t trzymać się 
ręki matczynej, nie schodzić na kwiecistą nawet murawę bez niej. 
Dziecku może zabraknąć matki, lecz tobie, dziecino, Jezusa nie 
zabraknie nigdy. Myśl o Mnie, sprawiaj Mi przyjemność, staraj 
się rozwe-5

5 W tym miejscu tekst dochodzi do końca strony 18. Musiał być kontynuowany,
na co wskazuje znak przeniesienia wyrazu oraz ślad po wyrwaniu trzech następnych 
kartek. Uczyniła to z pewnością Służebnica Boża, gdyż nie ma przerwy w numera
cji stron. Potem (do numeru 28 włącznie) następują strony niezapisane. Na dwóch

Zeszyt VIII 405

230

[32]6 Bóg w tobie żyje. Jesteś uczestniczką pokoju Bożego. 
W Bogu panuje niczym niezamącony pokój, choć wie o tym, że są 
stworzenia, które Go nienawidzą, bluźnią Mu, bunt podnoszą prze
ciw Niemu. On nieskwapliwy, spokojny, choć bezbożnicy miotają 
przekleństwa, podnoszą pięści przeciw Niemu. Bóg je st Pokojem 
nieskończonym i nikt tego pokoju nie je s t w stanie zamącić.

Córko, w życiu zjednoczonym z Bogiem dusza zażywa naj
wyższego pokoju. Groza wojny -  w twej duszy był pokój. Ma ktoś 
przyjechać, czy odjechać -  w twej duszy pokój, bo je s t [ona] ob
lubienicą Króla pokoju. To, co je st Jego własnością istotną, jest 
twoją -  przez uczestn[ictwo]. Bóg ci udziela swego pokoju, daje 
uczestnictwo we własnym swym życiu. Ja -  Pan -  i Jedyny. Nie 
było przede Mną, i nigdy nie będzie, nie tylko kto by Mi dorównał, 
ale [33] beze Mnie w ogóle nic nie zaistniało. Wszystko, co jest 
poza Mną, je s t tylko stworzone, a więc wyprowadzone z nicości 
moją Boską mocą.

Ja -  Pan -  nikt władzy mej nie zmniejszy, nie osłabi mego pa
nowania; nikt nie obali, nie naruszy i nie skróci, choćby całe pie
kło powstało, choćby zbuntował się świat cały. Ja  -  Pan -  wiem 
o wszystkim. Znam myśli prostaczków i uczonych. Znam zamiary 
zbrodniarza i duszy niewinnej. Znam wysiłki i zaniedbania. Wszyst
ko oceniam według swojej Boskiej mądrości i wszechwiedzy. Znam 
zdolności i usposobienie każdego. Wiem, co może i co czyni. Ja

dalszych, niepełnych stronach (29-30) jest tekst zatytułowany „Stopnie życia we
wnętrznego”, najprawdopodobniej przepisany z jakiegoś podręcznika. A jeszcze na 
następnej stronie (31) -  kilka luźnych zapisków w skrótach, zupełnie niezwiązanych 
z treścią „Dziennika”, prawdopodobnie odnoszących się do znacznie wcześniejszego 
okresu, na co m.in. wskazywałaby notatka ,,Ślub|uję] nie p[opełniać] d[obrowolnie] 
grzechu pow szedniego]”. Ślub taki złożyła prywatnie s. Leonia już 13 VII 1934 r. 
Tych trzech stron nie uwzględniono w druku.

6 Odtąd tekst jes t pisany ołówkiem, pismem chwiejnym, mało starannym, z za
stosowaniem dużych skrótów.
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wypełniam wszystko swoją obecnością. Jestem wśród gór i nizin, 
wśród dolin, w podziemiach i w przestrzeni. [34] Ja Pan. W mo
im ręku je s t wszystko, w mojej prawicy losy ludzkości i każdego 
z osobna. Ja Pan. Dziecko ty uczestniczysz w mych bogactwach. 
To, co je s t moim, je s t również twoją włas[nością], bom Ja twój, 
a we Mnie masz wszystko.
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Daję ci udział w mądrości Bożej -  i ty w niej uczestniczysz. 
Wprawdzie nie masz znajomości wszechrzeczy, ja k  ją  posiada Bóg, 
ale nie je s t ci to konieczne; daję ci jednak uczestnictwo w mądrości 
Bożej. Stworzenia poznasz takimi, jakim i są, tj. że są ograniczone, 
skończone w swej pojemności i bycie. Lecz ponad poznanie stwo
rzeń, daleko wyżej sięga mądrość, która duszy odsłania niejako 
naturę Bożą. Poznajesz Boga — istotną Mądrość. To poznanie daje 
ci najgłębsze zadowolenie, pokój i szczęście. [35] Więcej mądrości 
posiada dusza, która ceni sobie poznanie Boga więcej niż zgłębia
nie wszelkich filozofa, niż ta, która zdobywa doktoraty, lecz nie 
dba o poznanie Boga.

Co się to dzieje -  mój Jezu -  że niekiedy jest tak ogromna siła 
tego poznania, pokoju i miłości? Kiedy indziej znowu słabnie jego 
siła, a przecież Ty stale mieszkasz w mej duszy i ja  stale uczestni
czę w Twoim Bożym życiu.

Istotą zjednoczenia z Bogiem je st uczestn[iczeniej w tym, co 
je st Bogiem; uczest[niczeniej w Jego przymiotach i w Jego szczę
ściu. Uczestnicząc w jednej nieskończonej doskonałości -  w Bogu 
uczestniczysz, bo Bóg je st każdym z tych przymiotów, każdy z nich 
Bogiem jest. Gdy toniesz w poznaniu Boga, w Bogu jesteś, bo to
niesz w mądrości, którą je s t Bóg. Tonąc [36] w mądrości niebiań
skiej, płoniesz równocześnie miłością -  to bowiem Boże poznanie 
rodzi miłość. Gdy uczestniczysz w miłosierdziu Boga -  w Bogu 
jesteś. Poznanie miłosierdzia Jego je st poznaniem Boga samego -
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a to poznanie rodzi w twej duszy nową miłość. Życie zjednoczenia 
ma 2 wielkie akty -poznanie i miłość. W poznaniu [kto] wzrasta -  
wzrasta w miłości. Spotęguje się miłość i poznanie ustawicznie.
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Poznanie Boga -  a w Nim i przez Niego Jego stworzeń. Miłość 
-  to stan trwały. Jej ogień przenika mnie ustawicznie, pochłania, 
a gdy Duch Święty dmuchnie na ten ogień -  że się tak wyrażę -  siła 
jego wzmaga się, potęguje, a równocześnie potęguje [się] szczęście 
i rozkosz posiadania Boga. Zdaje [mi] się wówczas, że to już życie 
wiecznej szczęśliwości, w której [37] już nie ma trosk i utrapień, 
a tylko pokój i wesele bez końca. Dusza czuje, że jest blisko Boga, 
że jest w Bogu, że Bóg ją  przenika, opanowuje tak, że już nie ma 
w niej najmniejszej odrobiny czy cząsteczki niezajętej Bogiem.

Zdanie się na Boga całkowite i zupełne!
To życie zjednoczenia z Bogiem rodzi w duszy przedziwną sło

dycz i rozkosz. Pan Jezus dał mi zrozumieć, że tę słodycz odczuwa 
się dopiero wówczas, gdy dusza wyzbędzie się wszelkiego upodo
bania w stworzeniach czy w sobie samej. Są chwile, w których Bóg 
daje w przedziwny sposób poznać upodobnienie duszy -  dziecka 
Bożego -  do Boga, swego Ojca. Zdaje się duszy, że jest przemie
niona w Boga, przeistoczona w Niego, bo płonie tym samym co 
On ogniem; bo żyje tym samym co On życiem -  [38] poznaniem 
Miłości; bo ma uczestnictwo w Jego życiu. Uszczęśliwienie jest 
wzniosłe, głębokie i nie przemijające, ale trwałe.
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To życie w Bogu ustawicz[nie] -  nie nuży. Owszem, uszczę
śliwia. I raczej przestawanie ze stworzeniami jest utrudnione. 
Wprawdzie dusza nie zatraca swej łączności z Bogiem, rozma
wiając z konieczności i obowiązku ze stworzeniami, zwłaszcza że 
wówczas ma żywe przeświadczenie, że [są| to również dzieła rąk
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Bożych, dzieci Boże. Jedn[ak], po spełnieniu obowiązku miłości 
wzajemnej, dusza czuje nieprzeparty pociąg, by wrócić do Boga, 
w Nim się orzeźwić, Nim się znów napełnić. Niepotrzebne zaś 
rozmowy są dla duszy prawdziwym ciężarem i umęczeniem.

Zachodzi tu dziwna różnica w uczuciu nasycenia, jakie daje 
Bóg, a jakie mogą dać stworzenia. Człowiek, który poza Bogiem 
szuka zadowolenia w czymkolwiek, czuje w końcu niesmak, prze
syt, wstręt. Choćby przypomnieć] smakoszów stołu, alkoholi
ków, ludzi oddających się zabawom czy lubieżności. Na dnie tych 
złudnych rozkoszy kryje się nuda, niesmak, a nawet obrzydzenie, 
wstręt, [39] pogarda tego, za czym się ubiegają. Tu przeciwnie, im 
więcej dusza się nasyca życiem Bożym, tym większym cieszy się 
szczęściem, im więcej go pragnie, tym więcej się nasyca. Jest to 
nowe, upajające życie -  Życia samego; jest to ustawiczne święto. 
Spełnia tu wszystko sam Bóg. Bez żadnego jej udziału, Bóg sam 
porusza głębię duszy i działa w niej. Toteż wszystkie poruszenia 
tej duszy są Boskie. Nie sąjej własnością, należąjednak do niej. 
Bóg bowiem [sprawia]7 je w niej, razem z nią, gdyż ona daje swą 
zgodę i wolę. Wszystkie skłonności duszy, jej działanie, są w Bo
gu. Wszystkimi siłami pozna i ukocha, i posiądzie Boga. W Bogu 
jest, a jedn[ak] czuje jeszcze siłę pociągającą ją  głębiej -  do samej 
głębiny Bóstwa.

Rybka jest w morzu -  gdy jest pod [40] powierzchnią morza, 
gdy kilka metrów jest w nim zagłębiona, lecz nie jest w samej głę
bi, gdzie spokój, cisza, gdzie jest bezpieczna; jest w morzu, lecz nie 
w jego głębi. W zjednoczeniu [z Bogiem, dusza] dochodzi do głębi, 
ale nie poznaje jeszcze wszystkich Jego tajemnic. Następuje to do
piero wówczas, gdy przejdzie do wieczności, ujrzy Go jako jest8.

7 W miejscu wstawionego słowa [sprawia] w tekście oryginalnym jest wyraz 
„działa”.

8 Por. I J 3, 2.
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Czystość duszy, wyzucie się z siebie, miłość, przylgnięcie du
szy do Boga -  to są siły przyciągające ją  do głębi Bóstwa. Jak 
ogień rzucony na papier, czy inny materiał, nic zostaje na jego po
wierzchni, lecz przepala warstwy zewnętrzne i posuwa się głębiej, 
tak miłość, gdy jej przedmiotem jest Bóg, wciska się coraz głębiej 
w Boga, wtapia się w Niego, toruje sobie drogę do wnętrza Boga. 
Jeżeli ogień materialny padnie na przedmiot zapalny, zapala go, 
wszystko zamienia w płomień. Bóg jest wszystek Ogniem, jest ca
ły Miłością. Miłość duszy i Boga jedną jest miłością, [41] jednym 
ogniem. Czy dusza może wypaść z tej głębi? Niestety, może -  je 
żeli, wskutek swych niedoskonałości, ostudza się, kurczy, toruje 
sobie drogę do powrotu -  może wypaść, może się stać żużlem bez
użytecznym. Toteż jej ciągłą troską powinno być: trwać w Bogu 
-  w Ogniu w Miłości -  nie oddalać się od Niego.

Przedziwna światłość zalewa duszę. W tej światłości rozum 
widzi Boga. Całą duszę wypełnia tylko miłość Boża, dusza prze
mienia się niejako w miłość Boską. Są chwile, w których dusza 
przeżywa szczęście błogosławionych w niebie i chwałę wlewającą 
do duszy moc i rozkosze niebiańskie.
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Do Stanisławy Walczak

Stanisława Walczak (1901-1967) -  zmarła w opinii świętości, świecka 
przyjaciółka s. Leonii. Pochodziła z  sąsiedniej wsi -  Jasienica Rosielna. Za
poznały się i zaprzyjaźniły około 1920 r. Zbliżyły je  bardzo do siebie wspólne 
ideały - miłość do Jezusa i Matki Najświętszej. Obydwie w latach 1919- 
-1921 korzystały z kierownictwa duchowego ks. Piotra Kuty by SJ'.

Z  ich długoletniej korespondencji (1923-1938) zachowało się 26 listów 
s. Leonii (22 -  w oryginale, 4 - w  odpisie maszynowym). Do publikacji wy
brano 17 -  w całości lub w najbardziej charakterystycznych fragmentach. 
Szczególną wartość mają 2 pierwsze (nr 1-2), sprzed wstąpienia Służebnicy 
Bożej do zgromadzenia sióstr służebniczek, gdyż są jedynym i źródłami uka
zującymi bezpośrednio je j  przeżycia i stany duchowe w tym okresie.

1

[Stara Wieś, marzec 1923]

Ukochana w Chrystusie
Droga moja Stasiu!

[...] Dowiadujesz się, czy już starałam się gdzie o przyjęcie. 
Otóż dotychczas nie starałam się jeszcze nigdzie o przyjęcie, nie 
mogłam znaleźć odpowiedniej chwili na to, czy też nie mogłam 
się zdobyć na stanowczy krok. Ja nie wiem, jak się osądzić w tej 
sprawie. Tatuś nie chce się przychylić do mojego zamiaru. Ile razy 
wspomnę o tym, to się gniewa nie tylko na mnie, ale mści się na 
biednej Mamusi. Kochana Stasiu! Chcę być szczera wobec Cie
bie, więc przyznam się, że to jest najsłabsza moja strona. Nie mo
gę znieść cierpienia Mamusi, nie mogę znieść niezgody w domu.

1 Na podstawie dokumentu „Dane biograficzne o Stanisławie Walczak” (AGSS) 
oraz treści listów s. Leonii do St. Walczak.
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Czekam na Pana -  Droga Stasiu... On, dobry nasz Jezus, może 
w jednej chwili wszystkie przeszkody usunąć z drogi i dokonać 
swego nadspodziewanie, jeśli zechce. Powtarzam Twoje własne 
słowa. W tę niedzielę, kiedy się rozpoczynały nasze rekolekcje, 
wspomniałam właśnie Tatusiowi o klasztorze, o tym, że to jest 
moje nieodmienne przedsięwzięcie. Nie pożałował mi Tatuś na
wet bicia -  ale kłopot tam z tym, co boli2. Nie odezwał się Tatuś 
do mnie dopiero w ten wieczór, kiedy miałam szczęście milutką 
Twoją Siostrę i Stasię nocować w domu. Nadto, napisał mi Tatuś 
kartkę, nie chcąc mówić do mnie. Brzmiała ona tak: Masz [zapi
sane w posagu] dwieście dolarów i krowę jedną. Przy odbiorze 
pieniędzy masz się wypisać ze wszystkiego.

Moja Droga, Kochana Stasiu! Proszę Cię -  przedstaw tę moją 
sprawę Matce mojej Niepokalanej i Najsłodszemu Jezusowi. Za
pytaj Jezusa, czy mam iść z taką zimną odprawą, z takim błogosła
wieństwem Tatusia, czy też każe czekać odpowiedniejszej chwili. 
Błagam Cię, Stasiu, módl się za mnie. Pan Jezus swojej „wybra
nej”, kochanej i tak bardzo kochającej dziecinie niczego nie odmó
wi. Nie przez wzgląd na to, że ja na to zasługuję, ale że prosi Stasia 
-  najmilsza Jego Sercu „wybrana”. Ja jestem pewna tego.

Droga Stasiu! Do Wielebnego Ojca Kutyby3 nie pisałam. Z tej 
racji, że nie wiem, co począć, jak sobie zaradzić. O! gdyby tu Oj
ciec był... A może Bóg nie pozwala dlatego być Wielebnemu Ojcu 
w Starej Wsi, że ja  tu jestem, bo Ojciec kochany odjechał zaraz, 
skoro ja ze Staniątek przyjechałam.

Moja dusza to taka ziemia nieurodzajna -  na której się pracu
je, pracuje i jeszcze pracuje, a owoców żadnych nie widać. Ach,

2 Kłopot tam z tym, co boli -  tu w znaczeniu: nieważne to, co mnie boli.
3 Ks. Piotr Kutyba SJ (1870-1934), przebywając na placówce w Starej Wsi

(1919-1922), jako socjusz magistra nowicjatu i moderator Sodalicji Mariańskiej, był
spowiednikiem zarówno s. Leonii, jak i St. Walczak. W 1922 r. wyjechał do Lublina, 
gdzie pełnił obowiązki ojca duchownego. -  SJP VI 135.
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Stasiu, jakaż to niepojęta dobroć Boża, iż mnie trzyma na świecie 
Bóg. Nic innego, tylko modlitwy świętych dusz żyjących między 
grzesznikami zasłaniają mnie przed wymiarem słusznej sprawie
dliwości.

Kochana Stasiu! jeszcze jedno leży mi na sercu, jakby ciężar ja 
ki, i muszę go zrzucić przed Tobą. Nazywasz mnie pieszczochem 
Jezusa, zapewniasz, że kocham bardzo Matkę Bożą. O dobra Sta
siu! Nie mogłabym, nie potrafiła powiedzieć, że Jej nie kocham. 
Bo jakże, jakże nie kochać... Ale widzisz, moja dobra Stasiu, ja 
nic takiego nie czynię, ja  nie mam żadnego dowodu, którym mo
głabym okazać tę miłość, miłość prawdziwą. To mnie tak martwi, 
iż może ja  oszukuję drugich i siebie. Nie piszę tego z pokory, bo 
ja nie jestem pokorna, ale chcę odwołać -  bo Bóg się kłamstwem 
brzydzi -  jeżeli skłamałam, że kocham ogromnie, a nuż to wszyst
ko nieprawda.

Proszę się na mnie nie gniewać, że piszę tak dużo i bez żadnego 
sensu. Mnie się zdaje, że rozmawiam z Tobą, więc nie dobieram 
wyrazów, ale piszę tak swobodnie.

Kończąc, życzę Ci dużo łask i pociech od Pana Jezusa Zmar
twychwstałego i zamykam w Najsłodszym Sercu Pana Jezusa.

2

Stara Wieś, 29 XII 1925

„Błogosławmy Panu, bo dobry jest, bo na wieki miłosierdzie 
Jego”4. Słowa te stanowią jakby hymn dziękczynny mojej duszy, 
więc muszę je wyśpiewać również, a może przede wszystkim, 
przed moją Kochaną Stasią.

Stasiu -  już jutro idę do [Zgromadzenia] Sióstr Służebni
czek. Jakże ja bym chciała widzieć się ze Stasią, opowiedzieć jej

4 Por. Ps 136,1.
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wszystko i choć kilka słów od niej słyszeć. W ostatnią niedzielę 
jeszcze nic nie wiedziałam. Byłam pewna, że zobaczę się jeszcze 
przed odjazdem Stasi. O sobie nawet nie myślałam. I stało się, 
że mam iść po jednym tylko dniu przygotowania. Nie wiem, czy 
idę w parze z planem, [z] wolą mego Boga. Jestem zanadto znę
kana, zgnieciona jakby, naporem przeżyć dni ostatnich. Przedtem 
zdawało mi się, żem mężna, gotowa na wszystko. Teraz czuję lęk 
pewien, czuję, że jestem bardzo słaba, oglądam się za Jezusem, ale 
Jezus mój ukryty.

Dobra Stasiu -  Ty tak bardzo, tak wyjątkowo z Nim zjednoczo
na, proś Pana o miłosierdzie dla mnie słabej jak trzcina chwiejąca 
się od wiatru. Jednego tylko pragnę, by Jezus był zadowolony. Nie 
wiem, co to będzie ze wszystkiego... „W Bogu nadzieja”. Ufam 
też modlitwie Twojej.

Ale Stasiu, mam do Ciebie prośbę: Gdy będziesz w Sączu, po
kłoń się naszemu kochanemu Ojcu5 i proś o modlitwę w moim 
imieniu. Powiedz, że jestem i pozostanę na zawsze wdzięczna za 
opiekę i kierownictwo tak słodkie, kochane, które jest fundamen
tem tego budynku, którego ukończenie będzie w niebie... Powiedz 
to Ojcu i ucałuj Jego rączki ode mnie.

Chciałabym Ci dużo pisać, ale już jest późno w nocy... a ja jesz
cze dużo mam roboty. Dobra moja Stasiu! napisz do mnie, gdy 
będziesz na Twojej kochanej służbie, ale dużo. -  Jeszcze mam Ci 
coś powiedzieć. Z Twoją protekcją otrzymuję od Boga łaskę życia 
zakonnego. Niechże za Twoją protekcją otrzymam pomoc i wy
trwanie, a nade wszystko miłość podobną tej, która Twe serduszko 
przenika.

Żegnam Cię, Kochana Stasiu, i zamykam w Najsłodszym Ser
cu Jezusa.

5 Chodzi o ks. P. Kutybę SJ, który w 1925 r. został przeniesiony z Lublina do 
Nowego Sącza. -  SJP VI 135.
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3

Przemyśl, 28 III 1929
Nie mam słów na podziękowanie Ci za taki wzniosły, piękny 

i wielki list -  choć to, że wielki chcę odwołać, bo i dwa razy taki 
jest dla mnie za mały. Gdybyś wiedziała, Stasiu, ile skorzystałam, 
ile razy go czytałam... Wiem, że go pisałaś pod okiem Matuchny 
Niepokalanej, dlatego jest mi tak drogi. Ty piszesz, Stasiuchno, 
a mnie się zdaje, że słyszę dyktando tej Przesłodkiej Matki naszej 
i dusza rwie się do Jej stóp gorącym uczuciem miłości i radości, 
bo przecież to Matka moja. I wiesz co, Droga Stasiu? -  w oczach 
Matuchny Niepokalanej nieraz czytam, że ze mnie niezadowolo
na, bo Ją za mało kocham. Proszę Cię, moja Droga Stasiu, byś za 
mnie chciała być ekspiacją -  kochając Ją za mnie -  ale równo
cześnie, byś mi uprosiła u Jezusa taką miłość Maryi, jaką Ty Ją 
kochasz. Cieszę się bardzo, że jesteś sodaliską. Doprawdy, chyba 
Ci Matuchna Niepokalana dogadza we wszystkim i wyjątki robi -  
bo przecież przedtem tylko Starowiejskie dziewczęta do Sodalicji 
należały6.

Ja tak długo nie odpisywałam, bo czasu nie mam okropnie. Uczę 
się, a nauka wypełnia cały dzień7, a nawet dzień za krótki. Nie
raz chciałoby się powiedzieć „stój chwilo”, bo lekcji nie umiem, 
a tu nauczycielki przychodzą. Ale chwila nie posłucha -  płynie 
do wieczności, przynosząc tę jedynie radość, że ja z nią razem 
płynę do mego Jezusa, do Matuchny Najsłodszej, że w Niej zatonę 
na zawsze, że znajdę przy Jej Sercu Stasię i nucić Jej będziemy 
wspólnie wieczną pieśń miłości.

Powiem Ci, Stasiu, coś w sekrecie: Pan Jezus się na mnie oszu
kał -  wezwał mnie do zakonu, darzy dowodami miłości, a ja... że-

6 Chodzi o przynależność do Sodalicji Mariańskiej Dziewcząt, powstałej w 1917 r. 
przy kościele Księży Jezuitów w Starej Wsi.

7 W Przemyślu w latach 1928-1932 s. Leonia przygotowywała się do matury 
gimnazjalnej.
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bym to była Jego pociechą? Piszę to z przekonania, Stasiu, nie 
z pokory -  ale celowo -  byś jakoś tę sprawę poleciła Matce Naj
świętszej, a Ona to wszystko załatwi. Piszę tak poufale, a bez żad
nego sensu, ale mi się zdaje, że jak dawniej, tak i teraz rozmawiam 
tylko z Tobą, a wtenczas nie dobiera się wyrazów, a myśli się tylko 
o najsłodszym przedmiocie swojej miłości. [...]

Kiedy do Ameryki pojadę, nie wiem na pewno*, może się jesz
cze zobaczymy, bo wyjeżdżać będę na pewno ze Starej Wsi. [...]

Pomódl się czasem, Droga Stasiu, za mnie -  o błogosławień
stwo Boże w nauce, żebym mogła odpowiedzieć zaufaniu Przeło
żonych i zadaniu, które mnie czeka, szczególnie, bym Mu pozy
skała jak największą liczbę dusz. To moje największe życzenie.

4

[Przemyśl, 9 VI 1929]

Mój list9 był już zaklejony do Ciebie, a tu nadspodziewanie 
otrzymuję od mojej Stasi list taki, jakiego pragnęłam -  duży, a ca
ły o Matce Najświętszej, o miłości niepomiernej dla Niej. Jak ja się 
cieszę wszystkim, co się odnosi do Maryi Niepokalanej, wszyst
kim, co o miłości mówi! Słowo „miłość”, które Ty podkreśliłaś, 
Stasiu, jest dla mnie muzyką najsłodszą, płynącą wprost z Serca 
Bożego, od przedwiecznej Miłości. Słucham jej zawsze z rozko
szą i próbuję do tej muzyki nastrajać struny swej duszy. Nie umiem 
jak Ty śpiewać tej niebiańskiej pieśni, ale jak mała ptaszyna, co 
ledwie kwilić poczyna, nucę o każdej dnia porze przedziwne dro
gi Boże. Jezus zna dobrze tę piosnkę, jej każdy dźwięk i zgłoskę. 
Maria jest mą Mistrzynią i łask rozdawczynią. Jak to dobrze mieć

8 W 1928 r. s. Leonia została typowana do pracy w USA. Starania o wyjazd uda
remnił brak zgody Konsulatu Amerykańskiego. -  KZ XXV 241 i XXVI 55.

9 Ustalono, że chodzi o list z datą 9 VI 1939 (tu niedrukowany), do którego
s. Leonia dołączyła list powyższy, nie dając już daty.
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taką Matuchnę, która jest Matką pięknej miłości, która zatem mo
że dać nam doskonałą miłość Boga i bliźniego.

Wczoraj na lekcji fizyki uczyłyśmy się o rozszerzalności ciał 
pod wpływem ciepła. I pomyślałam sobie, że tak samo jest w życiu 
duchowym; skoro miłość Boża spotęguje się w duszach naszych, 
to ona się rozszerza na bliźnich, na wszystkich. Tak postępuje Sta
sia, kochając Jezusa i Maryję, kocha między innymi mnie biedną, 
a ja  z tego korzystam, bo mi wyprasza wiele... a to wiele zobaczy 
kiedyś sama, gdy będziem już u Pana. Powiedz Stasiu ode mnie 
Matce Najświętszej, że Ją bardzo kocham, że chcę być apostoł
ką i poproś Ją, by mnie, jak Ciebie, uczyła miłości. „Bóg zapłać” 
Ci, Najdroższa Stasiu, za każde słowo w tym liście. Ale wiesz, ja  
prawdopodobnie aż w lipcu będę w Starej Wsi, jeszcze jeden list 
od Ciebie byłby mi bardzo drogi. Chyba że bardzo nie masz czasu, 
muszę się umartwić i czekać aż [do spotkania w] Starej Wsi.

5

Przemyśl, 10 XI 1930
Przyjmij od Twojej lichej siostrzyczki najserdeczniejsze ży

czenia imienne: Niech Bóg w swej hojności zsyła Ci ustawicznie 
strumienie łask swoich, byś idąc przez życie najeżone tylu trud
nościami, przeszła jak lilia biała, pełna woni cnót Jezusowych. 
Byś jak ptaszę, choć zamknięte w więzieniu ciała, wzlatywała 
ustawicznie myślą i sercem w zaświaty, by[ś] tam głosem oblu
bienicy i wybranki Bożej nuciła Mu ustawicznie pienia miłości. 
Modlę się codziennie za Ciebie, a specjalnie podczas nowenny do 
św. Patrona Twego, byś była cichą apostołką wpływu, byś jak naj
więcej dusz pozyskała dla Jezusa i Matuchny naszej. Wiem, że Ty 
też tego pragniesz, bo drożyną miłości pojedynczo biec nie moż
na. Zwłaszcza dusze wielkie, ofiarne, jaką Tobie, Stasiuchno, dal 
Pan Bóg -  te z powołania muszą apostołować, choćby żyjąc wśród 
świata, a obecnie żąda Ojciec Święty [Pius XI] od ludzi na świecie
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żyjących przede wszystkim apostolstwa. A czy Ty, Stasiu, modlisz 
się o to, bym ja była misjonarką? Ja tak ufam, że mi Pan Jezus 
udzieli tej łaski, jeśli Go Stasia o to prosić będzie.

Moja Stasieńko! Do wiązanki życzeń imiennych dołączam parę 
wierszyków (oczywiście bez wartości poetycznej), by Ci sprawić 
przyjemność, bo o Matce Niepokalanej piszę. To najmilszy przed
miot do poetyzowania. Piszę jednak pod warunkiem, że mi Stasia 
przyśle swoje piosenki i wierszyki.

Tak kocham Mario Twe Święte linię,
Że je uwiecznić chciałabym w rymie 
Toż zamknąć chciałabym w swojej duszy 
Potęgę ducha wszystkich geniuszy.
Pieśni mej nadać i siłę boru

1 śpiewność ptasząt, rzewność wieczoru,
By tylko wsławić Twe Matko Imię,
By je uwiecznić w pieśni i w rymie.
[... ] Widzisz Stasiu, taki to ze mnie pisarz, zupełnie do niczego, 

ale Matkę Najświętszą kocham bardzo, więc co umiem, to piszę. 
[... ] Jeżeli wiesz coś, Stasiu, o Pani Marii Helińskiej10 napisz mi, 
ja  tak często o niej myślę, zawsze ją  znajduję przy Sercu Matyi 
razem z Tobą Stasiu. Szczęśliwa się czuję, że mi Pan Bóg pozwolił 
poznać się i rozmawiać ze swoimi wybranymi i świętymi już tu na 
ziemi -  czyż nie mogłabym nazwać tego obcowaniem świętych na 
ziemi? Tu, w gronie Sióstr, znajduję także takie wielkie, ofiarne 
dla Boga dusze. Doprawdy nie wiem, jak Bogu za wszystko dzię
kować. Słów mi brakuje. Zapożyczam je od Panienki Niepokala
nej z Jej wspaniałego „Magnificat”, bo ten hymn chyba najmilszy 
Bogu. [...]

10 Maria Helińska -  ekskarmelitanka. S. Leonię łączyły z nią pewne duchowe 
więzi. - Por. List do St. Walczak z datą oryginalną 9 VI 1929 (niedrukowany).
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6

Lwów , 23 X  1932

„Bóg zapłać”! Stokrotne „Bóg zapłać” za taki kochany, tak 
oczekiwany list. Przywędrował za mną do Lwowa", chociaż do 
Przemyśla był adresowany. Wiesz, że ja skarżyłam się na Ciebie 
do Matuchny Niepokalanej, że do mnie nie piszesz... no i pomogła 
skarga.

Stasiu Droga! Twoje listy spełniają apostolstwo. Nie broń Panu 
Jezusowi działać przez Ciebie. Przecież to także łaska Boża. Wiesz 
przecież o tym, że ze wszystkich rzeczy Boskich najbardziej Bo
ską jest praca nad zbawieniem, dodam -  nad uświęceniem dusz. 
Dla mnie taką rolę spełniają Twoje listy. Pewnie, że tu działa Pan 
Jezus, a cóż dziwnego, że się posługuje Stasią? Życzysz sobie, by 
nie pokazywać Twoich listów. Dobrze, zastosuję się do życzenia. 
Przeczyta je  tylko Czcigodna Siostra Przełożona12, bo tak w zako
nie przyjęte. Bądź jednak spokojna, to taka dobra, zacna Siostra, 
że ja  się nawet cieszę, że Twój list przeczyta. Twoją niechęć do 
pisania rozumiem doskonale, choć wszystko składasz na karb leni
stwa. O, to nie to! Inna tego przyczyna. Ja się zazwyczaj domagam 
od Ciebie rzeczy, które Ty wolałabyś ukryć, bo to są rzeczy pełne 
tajemnic królewskich, a zdaje się, że one wyrażone mową ludzką 
tracą swą wartość. Pomyśl jednak, Stasiu, że ja  jestem Twoją sio
strą, jako dziecko tego samego Ojca -  Boga i tej samej Matuchny 
Niepokalanej, że Twój ideał: „zostać świętą” jest również moim 
ideałem. Czyż nie chciałabyś mi w tym dopomóc? -  To pisz, Sta
siu, do mnie.

Twoje głębokie myśli o cierpieniu z miłości przenikają w tajnie 
mej duszy głęboko, choć spokojnie, jak krople wiosennego desz

11 W jesieni 1932 r. s. Leonia przebywała we Lwowie w związku z przygotowa
niem do matury, którą zdała tam 30 XI tegoż roku.

12 Przełożoną w Przemyślu w latach 1908-1938 była s. Janina Jankiewicz (1875- 
-1951) -  rodzona siostra przełożonej generalnej Eleonory Jankiewicz.
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czu w zeschłą glebę. Zdaje mi się, że to echo tego głosu, który tak 
często szepce do duszy, wskazując jej ścieżynę w tym pędzie ku 
nieskończoności, jaką jest doskonałość, świętość życia.

Wstrzymaj się w locie 
Stań na Golgocie
W ranach Jezusa gniazdko swe zwij.
Skrzydła swe białe
Korne lecz śmiałe
Uzbrój cierpieniem i dalej mknij.
Choć Cię okoli 
Cierń co tak boli
W Sercu Jezusa zaczerpniesz moc!
Przejdziesz przez burze 
Choć gromy w chmurze 
Chociaż wygnanie to walki noc.
Pod krzyżem pierzchnie Twój ból i trwoga 
Bo łzę Twą otrze Matuchna Droga 
Ona Cię wzniesie ku niebu wzwyż -  
Chciej mnie zrozumieć, me biedne dziecię 
Droga świętości jedna na świecie 
Miłość w cierpieniu, ofiara, krzyż...

Oto lichutkie skrystalizowanie tego, co duszę odrywa od ziemi, 
a zanurza ją  w źródle wszelkiej świętości, w Sercu Jezusa.

Stasiu Droga! Napisz mi coś o miłości zjednoczenia z Panem 
Jezusem. Tyle przynajmniej, ile się da wyrazić słowami. Ale, ach, 
zapomniałam Ci dotąd napisać, co my tu mamy we Lwowie. Pana 
Jezusa mamy w naszej kaplicy. Przepiękna kaplica, istny przedsio
nek nieba, a jeśli niebem jest Bóg, jak napisałaś w ostatnim liście, 
to mamy niebo, mając Jezusa-Boga. Różnica [jest taka] tylko, że 
nie ma jasnego widzenia. Wiara jednak ukazuje Go nam takiego,
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jakim jest. Ach błogosławmy Panu za wszystko, co nam uczynił, 
bo dobry jest, bo na wieki miłosierdzie Jego13.

Matury jeszcze nie zdawałyśmy. Miałyśmy zdawać zaraz na 
początku października, dlatego przyjechałyśmy do Lwowa, tym
czasem dotąd nie mamy wyznaczonego dnia. Sześćset kandyda
tów do matury jest zgłoszonych. Proszę Cię bardzo, Stasiu, módl 
się nadal o pomyślny wynik matury. 1 Mamusi Twojej, i Anielci 
proś o modlitwę. [...]

7

Poznań, 26 I 1933
[...] Napisz mi coś na temat, o który prosiłam w poprzednim 

liście: o miłości zjednoczenia z Bogiem Miłości. Nie myśl, Stasiu, 
że już tam jestem, ale jej pragnę wszystkimi siłami, a zdaje mi się, 
że Pan Jezus, który powiedział: „Bądźcie doskonałymi jak Ojciec 
wasz niebieski doskonały jest” 14, pragnie również tego. Skoro za
tem między Panem Jezusem a mną panu je zgoda w pragnieniach, 
to może do tego dojść. Może szalone i zbyt śmiałe pragnienie wy
rażam, ale czyż nie pisała św. Terenia, że kiedy się kocha, mówi 
się szaleństwa? [...] Stasieńko! co to będzie, gdy kiedyś w niebie 
razem znajdziemy się przy Sercu Bożej naszej Matuchny? Nie 
będzie tam już żadnego skrępowania. Ja czuję, że tu ile razy się 
spotkamy, to jakbyśmy się czegoś obawiały. Mnie się zdaje, że 
dźwięk głosu popsułby to, co chciałby powiedzieć. Zauważyłam 
to samo u Stasi. Spojrzenia jednak nasze się rozumią. Czy prawdę 
napisałam? Wszak myśmy dziećmi jednej Matuchny. Tego same
go Jezusa pieścimy w sercach naszych. Oto, co nas tak łączy, co 
sprawia, że się rozumiemy. [...]

Stasiu Droga, napisz mi szczerze wszystko, tak jak to Ty 
umiesz, najchętniej przyjmę Twoje uwagi i będę się starała do nich

13 Por. Ps 136, l.
14 Por. Mt 5, 48.
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zastosować. Wiesz, ja nikomu tych rzeczy wewnętrznych nie po
wierzam, tylko Tobie. Módl się Stasiu gorąco w pewnej intencji, 
bardzo ważnej, ojej wyniku napiszę Ci lub powiem, gdy wrócę do 
Starej Wsi.

8

Poznań, 20 II 1933

Czułabym się dłużna, gdybym nie odpowiedziała na Twój, tak 
drogi dla mnie list, przed wyjazdem z Poznania. Korzyści odnio
słam z niego bardzo dużo, a o to mi właśnie chodzi, utrzymując 
korespondencję z Tobą, Droga Stasiu. Miłość Jezusa i Matki Nie
pokalanej oraz bliższe poznanie Ich, oto tematy, które poruszały
śmy w naszych listach już od lat pięciu. Toteż sądzę, że zadowolo
ny [jest] z tego Jezus -  Miłość nasza jedyna. Niech Ci, Stasieńko, 
zapłaci za wszystko Jezus tak, jak On umie, po Bożemu.

W liście tym chcę poruszyć kwestię bardzo dla mnie ważną 
i jeżeli będziesz mogła, to proszę mi ją  rozstrzygnąć pisemnie, je
żeli nie będziesz mogła napisać, to pomówimy o tym, gdy wrócę. 
Wolałabym, gdybyś napisała, dlatego że list mogę sobie przeczy
tać kilka razy i schować na później.

Piszesz mi, Stasiu, że trzeba prosić Jezusa o Jego miłość dla 
Matki Najświętszej, a znów Matuchny o Jej miłość do Jezusa. Oto 
moja kwestia. Przyznam Ci się, Stasiu, że to moje pragnienie, ale 
i sęk zarazem. Muszę Ci wszystko napisać, byś mi rozstrzygnęła tę 
zagadkę. Przed kilku laty zapytałam spowiednika, czy mogę mo
jemu Ojcu w niebie powiedzieć, że kocham Go miłością nieskoń
czoną? Odpowiedział, że nie, bo tylko Bóg może siebie kochać 
taką miłością. Tłumaczę się tym, że skoro prawdą są słowa: „Żyję 
już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”15, a skoro żyje we mnie, 
to jest cały mój, Jego Boże Serce [jest] moją własnością, a więc
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i miłość Jego nieskończona, moją [jest] miłością. Czyż tą miło
ścią nie mogę kochać Ojca niebieskiego? Odpowiedział, że „to co 
innego” . Ale co to jest „to jest co innego”, nie wytłumaczył mi, 
a ja  spuściłam nieco lot swych aspiracji, chociaż nie mam wcale 
ochoty łakomić się na byle co. Jak pragnąć, to pragnąć, słusznie 
napisałaś. Chcieć zatem miłości Jezusowej, według Twego zdania, 
to [jest] to samo, czego ja  chciałam, „miłości nieskończonej”, bo 
miłość Bożego Serca jest nieskończona. Jak więc mam Cię, Sta
siu, rozumieć, jak zaspokoić pragnienie własnego serca? Napisz 
mi, proszę, Stasiu. Ja nie mam, jak Ty, kierownika, któremu bym 
mogła powierzać takie sprawy. Nasz Ojciec [Kutyba] by mi wy
tłumaczył, ale ja  do Ojca pisać nie mogę. U Ciebie, Stasiu, znaj
duję to samo i to bardzo często. Piszesz np. „Miłość, rzuciwszy 
stworzenia w objęcia Boga, czyni z nich jedno”. „Trójca Przenaj
świętsza wypełnia duszę kochającą” itd. O, jak ja  pragnę to rozu
mieć, a jeżeli nie rozumieć, to urzeczywistniać w sobie tę jedność. 
O, módl się, Stasiu, za mnie gorąco, bym usunęła przeszkody, któ
re nie pozwalają Panu Jezusowi oddać mi się całkowicie, a raczej 
by On sam je usunął, bo cóż ja mogę? To dla Niego, to dla Matuch
ny naszej, by się cieszyła, że Jezus jest kochany, wszak Ona tego 
tak pragnie. O, zaspokójmy pragnienia naszej Matki Niepokalanej 
i szerzmy na ziemi miłość dla Miłości! [...]

Nie wiem, czy mówiłam Stasi o tym, co mi Ojciec [Kutyba] 
powiedział, kiedy był w Przemyślu:16 że nie pojadę do Afryki17

16 Ojciec Kutyba odwiedził s. Leonię w Przemyślu w 1932 r. - Na podstawie 
zeznania s. Eleonory Dulskiej z 13 X 1962 (AGSS) i treści listu do ks. F. Chromika 
SJ (L. 65).

17 S. Leonia uczyła się języka angielskiego celem wyjazdu do pracy w Ameryce. 
Nie spotkano natomiast nigdzie wzmianki o typowaniu jej do Afryki. Jest jednakże 
możliwe, biorąc pod uwagę przygotowanie językowe, że były jakieś plany wysłania 
jej na misje (od 1928 r. zgromadzenie miało placówki w Afryce -  w Rodezji Północ
nej), kiedy Konsulat Amerykański nie udzielił zgody na wyjazd do Stanów Zjedno
czonych. -  Por. s. 418, przypis 8.
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-  ale to tak wprost, kategorycznie... Czekam, co to Pan Jezus z tym 
zrobi. Zrobi to, co Mu się podoba, a mnie się też to będzie podo
bać. Pisałabym do Ciebie jeszcze dużo, ale nie mam czasu, bo Sio
stry nasze przygotowują się do zdawki, a ja muszę we wszystkim 
pomagać.

Proszę Cię bardzo, Stasiu, pomódl się, by ten egzamin poszedł 
dobrze. Zdawka będzie 6-7 marca. Dotąd zatem będę jeszcze 
w Poznaniu. Jeżeli możesz, Droga Stasiu, to odpisz mi, jeszcze 
list odbiorę.

9

Łódź, 11 IV 1933
[...] Kochana Stasiu! Zapewne znasz Życie wewnętrzne Seme- 

nenki18. Ja dopiero teraz zaczęłam czytać. Posłuchaj, co on mówi 
o kwestii, którą poruszyłam w ostatnim liście do Ciebie19, (na któ
rą oczywiście nie dostałam odpowiedzi). „Masz prosić -  pisze -  
by Jezus dał ci swoje Serce, swój umysł, swoją duszę, które wtedy 
staną się twoje -  tym samym, by ci dał swoją miłość dla siebie 
samego, a ta miłość stanie się wtedy twoją, prawdziwie twoją, ale 
nie twoją własną, tylko wspólną -  twoją z Jezusem i Jezusa z to
bą”20. Bardzo mnie to ucieszyło, bo to była dla mnie kwestia, którą 
tłumaczyłam sobie po swojemu, a chciałam, by to wytłumaczył 
ktoś, by być pewną, że to nie mrzonki, ale prawda, że Jezus może

18 P. Semenenko CR, Życie wewnętrzne, Lwów 1931; tytuł dwu wcześniejszych 
wydań tej pozycji (Kraków 1892 i 1904) brzmi: Mistyka ułożona podług nauk kon
ferencyjnych /es. Piotra Semenenki C.R. Jest to uporządkowany przez zmartwych
wstańców po śmierci ich założyciela -  ks. Piotra Semenenki -  zbiór jego nauk i kon
ferencji ascetycznych wygłoszonych w Rzymie w latach 1868-1869. -  Por. Wstęp 
do cytowanej pozycji.

19 Por. L. 8.
20 Zdanie to, mimo że jest wzięte przez s. Leonię w cudzysłów, nie jest dosłow

nym cytatem z książki Życie wewnętrzne, lecz streszczeniem myśli w niej zawar
tych.
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mi dać miłość swoją i tą miłością „nieskończoną” kochać Go mo
gę i moją Matuchnę Niepokalaną. Jeżeli masz, Stasiu, inną odpo
wiedź, to mi napisz. Ja jestem w Łodzi.

Co ten Jezus ze mną nie robi -  mówię Ci -  daje bez miary, nie 
liczy nawet, co daje. Pomyśl, Stasieńko -  mieszkam z Nim razem, 
w jednym domu. Malutka kapliczka, ale jest życie... Cały tłum 
myśli, które ulatują do Jego tabernakulum ciśnie się pod pióro, by 
je przesłać w formie wierszyka Tobie, Stasiu, bo i Ty mnie przesy
łasz pieśni duszy Twojej, pieśń miłości.

[...] 1 znowu muszę powtórzyć Twe własne słowa „wiersz ten 
pisałoby się bez końca!”, aż się dziwię, że nasze myśli, a nawet ich 
wyrażenia, tak często się zbiegają -  chociaż właściwie dziwić się 
nie powinnam, wszak czerpiemy z jednego źródła, z Serca Jezusa 
i Serca Maryi.

W ostatnim Twoim liście, Droga moja Siostrzyczko, uderzyło 
mnie słowo dotąd w listach Twoich niespotykane: „miłość eksta
tyczna”. Ciśnie się wiele myśli, chciałabym na ten temat poroz
mawiać z Tobą listownie, ale na razie muszę sobie powiedzieć 
„a-a Panie, mówić nie umiem”21, choć dusza pełna po brzegi.

Wiesz, Stasiu, czuję, że moje listy to są takie bez treści, ale nie 
potrafię z Tobą rozmawiać o czym innym, jak tylko o Umiłowa
nym, [i] tylko o Ukochanej. Bo i cóż mam pisać? Że w Łodzi dużo 
bezrobotnych, że strajki dość częste itd. -  a czy to co pomoże tym 
biednym? Pewno, modlitwą można [pomóc], więc może dobrze, 
że wspomniałam. Sama siebie łapię na słowach. Ale pominąwszy 
to wszystko, pierwszym i ostatnim pozostanie Jezus, Król miłości 
-  i Matuchna nasza. [...]

21 Por. Jr 1, 6.
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10

Ł ódź, 12X 1 1933

[...] A teraz chwilka pogawędki. O, tak dawno nie gwarzyłyśmy 
z sobą [...]. Byłam znów w Poznaniu przez 6 tygodni, a potem, czy 
zgadniesz Stasiu?... byłam w Gdyni22. I widziałam polskie morze, 
jego piętrzące się fale, statki -  i słyszałam pieśń tak cudną... pieśń 
szkolnych dzieci: „Ty, której berła ląd i morze słucha”. Tam nad 
morzem pieśń ta płynie naprawdę z duszy, z serca... A płynie jak 
kołyszące się fale morza, a płynie ku „Gwieździe” wskazującej 
żeglarzowi brzeg bezpieczny.

Odtąd myśl moja tak często ulata do tych fal morskich, bo one 
mówią mi tak wiele o Wszechmocnym, który trzyma te rozszalałe 
żywioły w granicach im przeznaczonych, który jednym słowem: 
milcz -  zamilknij -  ucisza burzę morską, chodzi po morzu i Pio
trowi [iść] każe23. Teraz się to wszystko jaśniej rozumie, a z duszy 
płynie hymn uwielbienia i miłości dla Pana wszechrzeczy. [...]

Stasieńko Droga! Pamiętaj o mnie przed Matuchną Niepokala
ną. Ile ja  od Niej łask odbieram, zobaczysz to w niebie. Maj w tym 
roku -  dziewiątego, październik -  trzeciego24, zapewne zapisane 
[są] w niebie na kartach mego życia... A kto to sprawił? Niepo
kalana! Kocham Ją bardzo, bardzo, tak jak umiem, ale kocham. 
Pewnie, że wobec Ciebie, Stasiu, zawstydzić bym się musiała. Ale 
ja  się właściwie cieszę, gdy widzę, że Ją inni, że Ją Stasia kocha.

Proś, Stasiu, Maryi, by mi ułatwiła załatwienie kontraktu z Bo
żym Sercem. Chcę posłuchaj Stasiu -  chcę koniecznie wyłudzić 
od Pana Jezusa bardzo wielką łaskę, o której dawniej nawet ma

22 W Gdyni była s. Leonia 29 X 1933 r., najprawdopodobniej z wycieczką zorga
nizowaną przez szkołę dla sióstr uczestniczących w II części kursu pedagogicznego 
w Poznaniu. -  Por. List do rodziców z 30 X 1937 r. (niedrukowany).

23 Por. M k4, 36; Ml 14, 29.
24 Nie udało się ustalić, do jakich faktów swego życia wewnętrznego s. Leonia

tu nawiązuje.
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rzyć nie śmiałam25. Teraz się odważam, bo wiem, że Pan Jezus 
chce mi ją  dać, tylko czeka na prośby i błagania. Zostanę chętnie 
taką żebraczką, bo chcę Mu zdobyć miliony dusz. Korzystajmy 
z władzy, jaką nam daje Pan Jezus nad Jego Bożym Sercem, i zdo
bywajmy Mu dusze: modlitwą, ofiarą, miłością.

Muszę Ci się przyznać, Stasiu, do pewnej kwestii, dlatego, by 
być w prawdzie. Nieraz zaznaczasz w swoich listach, że Ci bliska 
jestem dlatego, że wyłączną miłością kocham Matkę Najświętszą. 
A ja, czytając to, zawsze muszę sobie powiedzieć, właśnie dlatego, 
by być w prawdzie: a jednak tak nie jest. Kocham ponad wszystko 
Pana Jezusa, Jego Boże Serce -  a dopiero po Nim kocham Ma
ryję dlatego, że jest Matką mojego Boga, Jego Serca. Nie wiem, 
czy się dobrze wytłumaczyłam, ale to było potrzebne dla prawdy. 
Maryja jest w moim życiu czymś tak wielkim, że tego nawet opi
sać nie potrafiłabym. Gdyby nic Ona, kto wie, czy nie byłabym 
dotąd w czeluściach piekła... gdyby nie Ona, nie miałabym Serca 
Bożego -  toteż Ją kocham bardzo, ale to słowo „wyłącznie” nie 
byłoby zgodne z prawdą; musiałam je skreślić ze swej modlitwy. 
Tu wchodzi Jezus na plan pierwszy, jako Król Miłości, wchodzi 
Jego Boże Serce, ognisko i źródło wszelkiej miłości.

Kiedy w ostatnim liście zapytałaś, czy chciałabym być majem 
dla Matki Najświętszej, odpowiedziałam cichutko -  tak, żeby 
usłyszał Pan Jezus: Chciałabym być „wiecznym czerwcem”26, by 
wciąż uwielbiać Boże Serce, by Mu ustawicznie składać uwielbie
nie i miłość, wynagrodzenie i dzięki za wszystko, w pierwszym 
rzędzie, że dał światu siebie i swoją Najmilszą Matkę, że Ją dał 
każdej duszy.

25 Zapewne chodzi tu o zaprowadzenie w zgromadzeniu Straży Honorowej Naj
świętszego Serca Pana Jezusa (zob. s. 260), które istotnie dokonane zostało, m.in. 
dzięki usilnym staraniom s. Leonii, 14 I 1934 r. -  KN IV 181; L. 18.

26 Nawiązanie do miesięcy poświęconych czci Matki Bożej (maj) i Bożego Serca 
(czerwiec).
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O, Serce Boże, Tyś moim rajem -  niech Stasia będzie dla Maryi 
majem, a ja  Twym czerwcem będę w wieczności, w Serca Two
jego tonąc miłości. To Serce dla mnie cierpiało tyle, całego życia 
ziemskiego chwile dla mnie spędzone... A dziś samotny w cieniach 
ołtarza -  znowu swe życie dla mnie odtwarza, lecz wszystko mało, 
więc daje siebie. O Jezu, Jezu -  czy masz co w niebie czego byś 
nie dał jeszcze ludzkości, w dowód swej wielkiej dla nas miłości? 
Wiem, że mi powiesz: Nic nie mam więcej. Lecz ja nic nie chcę, 
mając Twe Serce, mając Twą Matkę Niepokalaną.

Serce Pana Jezusa to tajemnicza głębia Boskości. Kto się dosta
nie do tej głębi, szczęśliwy na wieki. Zginie w tym bezbrzeżnym 
oceanie przepaść grzechu tej słabej kruszyny, jaką jest człowiek, 
zginie bezpowrotnie. A nurzając się wciąż w Jego czystych zdro
jach, stanie się cząsteczką, kropelką już nieoderwaną i nieodłącz
ną od oceanu wieczystej miłości. My, Stasiu, dwie małe kropelki, 
może spotkamy się tuż obok siebie -  tam w ślicznym niebie Serca 
Jezusa? Ty będziesz wiecznym majem, ja wiecznym czerwcem, 
razem kochać będziemy Jezusa, razem Matuchnę Niepokalaną. 
Jezusa za to, że jest Bogiem, że nam dał swą Matkę, a Ją znów 
za to, że jest Matką Boga, że dała nam Jezusa, że dała nam Jego 
Serce. [...]

U

Poznań, II XI 1934

Twój Święty Patron ułatwił mi napisanie listu do Ciebie, bo 
inaczej nie mogłam wygrzebać się z nawału pracy. Było nas dotąd 
w Poznaniu 33, i to w dwóch domach oddalonych od siebie [o] 
20 minut drogi w jedną stronę. Pracę miałam wobec tego utrud
nioną. Obecnie zostało nas tylko 13, w jednym domu, to wszystko 
pójdzie łatwiej.

Droga Stasiu! Byłam początkowo w kłopocie, myśląc o ży
czeniach dla Ciebie. Bo i czegóż tu życzyć duszy, która pnie się
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po najwyższych szczytach doskonałości i świętości? Ale przyszła 
mi z pomocą myśl, że miłość Boża jednocząca jest właściwie bez 
miary, jest nieskończona jak Bóg sam, a zatem ustawicznie wzra
stać w niej można.

A zatem -  w górę Droga Stasiu, wyżyny niedościgłe przed na
mi; na szczycie staniemy dopiero w godzinę śmierci i już wówczas 
wzrastać nie będzie można. Ale nie idź tam, Stasiu, sama. Patrz, 
ile dusz czołga się po ziemi, nie podnosząc nawet oczu ku Słońcu; 
ile ich tarza się w błocie, zapomniawszy może nawet o tym, że 
można w śnieżnej bieli i na skrzydłach gołębich wzlecieć ku Słoń
cu, gdzie rozkosz prawdziwa. A ile ubóstwa wśród dusz skarłowa- 
ciałych, co weszły na najniższy stopień i kręcą się wkoło siebie 
zamiast Chrystusa; a ile takich, co wszedłszy na wąskie ścieżyny, 
omijają ciernie, szukają uroczych cieni, by tonąć w marzeniach, 
zamiast pić prawdę ze zdrojów Zbawicielowych, wytryskujących 
z ran Jezusowych.

Stasiu, życzę Ci, byś umiała korzystać z władzy, jaką Ci dał Je
zus nad swym Bożym Sercem, i byś Mu zdobyła modlitwą i ofia
rą całe legie dusz. Wśród tych biednych, może najbiedniejszych, 
znajdziesz Twoją niegodną Leonę; ach, jak jej ratunku trzeba 
wiesz o tym, Stasiu, więc pomagaj. Ale to niedołęstwo -  Leona 
-  chce dla siebie również skrzydeł orlich, miłości Serafa, a nade 
wszystko samego Jezusa, a przez Niego Tej, co jest Matką naj
uboższych. Biegnijmy razem, aż staniemy u celu.

[...] Dobroć Boża dała mi tu w Poznaniu bardzo dobrego kierow
nika duszy27. Po Ojcu Kutybie może to pierwszy, który prowadzi 
duszę ku szczytom doskonałości, a przy tym bardzo kocha Matkę 
Najświętszą. Niech będzie uwielbiony Duch Przenajświętszy, bo to 
On sam duszę prowadzi przez swych zastępców na ziemi. Cieszę

27 Mowa tu o ks. Kazimierzu Sehmelzerze (zob. s. 475). W jesieni 1934 r. s. Le
onia zaczęła korzystać u niego z kierownictwa duchowego.
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się tym, co mówi o mistycznym życiu Matki Najświętszej w nas, 
a nade wszystko o życiu Pana Jezusa w naszych duszach. [...]

12

Poznań, 18X11 1934

[...] Zaznaczyłam w poprzednim liście, że temat do korespon
dencji ze Stasią [jest] niewyczerpany. Istotnie, a to dlatego, że 
w naszych listach mówimy o Bogu i Matce Najświętszej. Bóg to 
ocean bezgraniczny, bezkresny, a zatem czerpać zeń mogą i czer
pią istotnie wszystkie stworzenia od początku swego istnienia 
i czerpać będą przez wieczność całą, a On, Majestat, pomimo te
go nie zostanie wyczerpany. O Boże, jakżeś niepojęty, mówią mi 
o Tobie ptaszęta, kwiaty na ziemi, gwiazdy na niebie, niewinny 
wzrok dziecięcia, mówią kaznodzieje, pisarze, a Ty -  niezgłębio
ny -  zachowujesz na dni radości i wesela widzenie Ciebie. Tu na 
ziemi ukazujesz się nam w wierze i dusza szczęśliwa, że może 
ujrzeć przynajmniej promyk Twej chwały, ale ponieważ od Cie
bie pochodzi, nie może być zadowolona, dopóki jej nie zatopisz 
w sobie na wieki, tak że już żadne zajęcia, żadne obcowanie nie 
przerwie słodkiej kontemplacji. Boże mój, kiedyż nadejdzie ten 
dzień szczęśliwy?

Jakże wielką poznaje się godność Matki Najświętszej wobec 
nieskończonej wielkości Boga. Bóg jest Jej własnym dzieckiem, 
przez oczy dziecięcia spogląda na Maryję Jej Stwórca, Odkupiciel. 
Jakąż to słodką pociechą [jest] dla duszy, że Matka Najświętsza 
przez Pana Jezusa mieszka w naszych duszach mistycznie i że 
my możemy w Matce Najświętszej ukryć się całkowicie przed 
wzrokiem niepowołanych do oglądania naszego cudownego raju. 
Stasiu, jak Ty szczęśliwa jesteś, że znasz tę tajemnicę już od daw
na. Mnie ona była dawniej nieznana, pomimo że pisałaś w listach 
swoich o tym. Widocznie Bóg na teraz dopiero przechował dla 
mnie ten ogród najwdzięczniejszy.
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O, jakże bardzo jestem wdzięczna Panu Bogu za to, co mi uczy
nił, dając mi Matkę Najświętszą. Stasiu, podziękuj za mnie Panu 
Jezusowi, bo ja  nie umiem należycie podziękować.

Wobec zbliżającej się uroczystości Bożego Narodzenia życzę 
Ci, Droga Stasiu, by Matka Najświętsza dopuściła Cię do najdeli
katniejszej poufałości z Dzieciątkiem Jezus, by Mu dała jako za
bawkę Twoje serce, którym nacieszyłby się mały Jezus i napieścił 
do woli.

Proszę się pomodlić o tę samą łaskę dla Twojej biednej siostry 
Leony. Może Pan Jezus zasmuci się na widok serca tak niegod
nego i splamionego tylu winami i niedoskonałościami jak moje. 
Ale skoro Mu poda taką zabawkę Matka Jego Przeczysta, zapewne 
przez wzgląd na Matkę nie odrzuci go, co najwyżej zerwie ze
wnętrzną brudną powłokę, a spojrzy do wnętrza, a tam ujrzy swe 
własne dary i usta Jego rozchylą się uśmiechem zadowolenia, że to 
jest serce, które niczego i nikogo więcej nie kocha, tylko Boskiego 
swego Oblubieńca. [...]

13

Poznań, 17 IV 1935

[...] Tak się bardzo cieszę, że zbliża się wiosna, a właściwie 
że zbliża się ukochany maj, miesiąc naszej Matuchny Niepokala
nej. Znowu tyle serc i dusz uderzy silniejszą i żywszą miłością na 
wspomnienie Imienia Matki Przeczystej. [...]

Stasiu Droga! Proszę Cię o modlitwę w mojej intencji, bym 
mogła we wszystkim jak najsumienniej spełnić wolę Bożą na zie
mi, bym ukochała Jezusa tak, jak On tego pragnie, wreszcie, by 
w duszy pozostał już tylko On sam, bym w każdej chwili mówić 
mogła: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus28. Chciałabym 
do Jezusa pociągnąć ludzkość całą, chciałabym -  ale po cóż ja  to

28 Por. Ga 2, 20.
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wyliczam? To Jezus budzi w mej duszy takie pragnienia. On też 
może je sam spełnić, bo jak mówi święta Terenia, Pan Jezus nigdy 
nie daje pragnień, których by nie mógł zrealizować. [...]

14

Poznań, 19 V 1936

[...] Bardzo mi spieszno do Ojca niebieskiego. Kocham Go całą 
siłą mojego jestestwa i zdaje mi się, że długo żyć na ziemi niepo
dobna w takiej tęsknocie za Bogiem. Zresztą, zdana jestem najzu
pełniej na wolę Bożą. Jeżeli Bóg chce, bym na ziemi żyła jeszcze 
długie lata -  i ja tego chcę, bo niebem moim jest pełnienie woli 
Bożej. Ale jeżeli Ojcu przedwiecznemu spodoba się zabrać do do
mu swego najmniejsze swoje ziemskie dziecię -  chcę i ja wzie- 
cieć ku Niemu. A Ty, Stasiu, módl się za moją grzeszną duszę. 
Proś Pana Jezusa wstępującego w niebo, by wspomniał na mnie 
w królestwie swoim29, by mi przygotował miejsce bliziutko Ojca 
przedwiecznego, we własnym swym Sercu, przy Sercu Matki Nie
pokalanej. [...]

15

S zczaw nica, 23 XI 1937 

Może pomyślisz, żem o Tobie zapomniała -  otóż tak nie jest. 
[...] Od jakiegoś czasu trochę zaczęłam podupadać na siłach. My
ślałam, że to tylko wycieńczenie z pracy, tymczasem okazało się, 
że zapadłam na płuca. Spodziewałam się tego już dawno -  i bardzo 
się cieszę, że mi Pan Jezus przygotowuje drogę do odejścia z zie
mi do ojczyzny. Wprawdzie dostaję zastrzyki wapienne, zażywam 
wapno w proszkach, leżakuję -  a więc kuracja w całym tego słowa 
znaczeniu. Zdaje mi się, że przyda się ona na niewiele; i że Pan 
Jezus -  pomimo wszystko -  zabierze mnie do siebie. Może jeszcze

29 Por. Łk 23, 42.
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pożyję z rok -  i pójdę do najukochańszego Ojca, który na mnie 
czeka i ja za Nim tęsknię całą siłą mojego jestestwa. [...] Stasiu, 
proś Pana Jezusa, by mi dozwolił dużo cierpieć i by mnie zabrał do 
Ojca najukochańszego, jeżeli się to nie sprzeciwia Jego woli.

16

S zczaw nica , 27 X II 1937 

[...] Nawał pracy, wstręt do pisania listów w ogóle, uczucie 
własnej niegodności -  oto powody, dla których nie pisałam. Nigdy 
jednak nie pomyślałam o tym, by ze Stasią zrywać kontakt, cho
ciaż właściwie, z wyjątkiem rodziny, nie koresponduję z nikim ze 
świeckich. Ale ja Ciebie, Stasiu, nie uważam za jakąś tam osobę 
świecką, lecz za moją siostrzyczkę przez Matuchnę Niepokalaną, 
naszą wspólną Matkę, przez Jezusa naszego Braciszka, który nas 
łączy z sobą czymś więcej niż węzłami krwi, bo więzią miłości 
Bożej, wyższej nad wszystko, co można pomyśleć. [...]

Droga Stasiu -  ze mną nie jest tak źle -  czuję się nawet znacz
nie lepiej -  biorę zastrzyki dożylne -  zażywam wielką ilość wapna 
i skutek istotnie okazuje się dobry -  chociaż nadal gorączkuję. Nie 
tracę jednak nadziei, że Pan Jezus spełni moje gorące pragnienie 
złączenia się z Nim w ojczyźnie niebieskiej. Jeżeli nie ma na ziemi 
choroby, która by zwalczyła mój naprawdę żelazny organizm, Pan 
Jezus sobie poradzi. Pragnę umrzeć z miłości. [...]

Droga Stasiu, proszę Cię pokornie -  módl się o to, by Pan Jezus 
dał mi tyle miłości, bym z jej nadmiaru umrzeć mogła, a także, 
jeżeli się to nie sprzeciwia dobroci Bożej, bym mogła dużo jeszcze 
cierpieć na ziemi. Pragnę upodobnić się do Boskiego Oblubieńca 
mego -  Ukrzyżowanego. Zresztą, niech się we wszystkim wypeł
nia wola Boża. Poznałam i zrozumiałam głęboko, że wola Boża 
ponad wszystko. -  O, jak dobrze Bóg robi, że nieraz nie wysłuchu
je naszych modlitw, bo chociaż one zdają nam się dobre, a jednak 
plany Boże są inne. Dobrze być dzieckiem maleńkim, którym Bóg
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rozporządza, jak Mu się podoba. My na tym nie tylko nie tracimy, 
ale zyskujemy, a Bóg zyskuje tym więcej -  mówiąc po ludzku 
-  bo ukazuje się na zewnątrz Jego mądrość, dobroć, a zwłaszcza 
miłość.

Żywy płomień miłości [św. Jana od Krzyża] mam -  dostałam 
jeszcze w sierpniu od jednej Siostry. Mam także Tajemnicę Maryi 
O. R. Bernarda OP30. Jeżeli jej nie masz, Stasiu -  proszę Cię, po
staraj się o nią -  warto... traktuje o Matce Najświętszej głęboko, 
lecz przystępnie. [...]

17

Szczawnica, 11 XI 1938 
[...] Pomyśl, Droga Stasiu -  tak długo nie może się rozwalić 

mój domeczek -  żyję dotąd. Widocznie taka jest wola Boża. Tę
skniłam do Boga bardzo, bardzo, i oto powiedziałam kiedyś Panu 
Jezusowi, że gotowa jestem żyć nawet 100 lat, jeżeli Go tylko wię
cej ukocham. O ile przedtem pragnęłam odejść z ziemi, o tyle teraz 
pragnę miłości, ale widocznie za mało kocham, skoro miłość nie 
może mi zadać ostatecznego ciosu. Nawet dosyć dobrze się czuję. 
Może Pan Jezus tak udaje, że mnie nie ma ochoty zabierać, ale 
miłość mi mówi, że On swego zdania nie zmieni. [...]

30 Bernard R.[ogatien] OP, Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski Najświętszej 
Panny. Jego podstawy i wielkie zadania, Lwów 1936.
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Do s. Anieli Inglot

S. Aniela Inglot (1883-1971) ur. w Żurawicy k. Przemyśla wstąpiła do 
zgromadzenia sióstr służebniczek w Starej Wsi w 1900 r. W zgromadzeniu 
pracowała jako wychowawczyni dzieci przedszkolnych oraz jako pielęgniar
ka. W latach 1918-1957 pełniła obowiązki przełożonej domu na kilku p la
cówkach -  najdłużej (1924-1957) w zakładzie sierot w Łodzi przy ul. Karo
lewskiej 51. Jednocześnie była asystentką generalną (1930-1936). Pozosta
wiła po sobie opinię służebniczki świątobliwej i pełnej prostoty1.

Z  s. Leonią zapoznała się bliżej i zaprzyjaźniła w 1933 r, będąc na kursie 
pedagogicznym w Poznaniu. Ich relacje, pogłębione w Łodzi, gdzie na zapro
szenie s. Anieli, s. Leonia spędzała czas między kursami w 1933 i częściowo 
w 1934 r., cechowało głębokie wzajemne zrozumienie zarówno w sprawach 
życia wewnętrznego, ja k  i w rzeczach i problemach doczesnych.

Z  zachowanych 34 listów (2 niekompletne) do druku wybrano 24, poru
szające przede wszystkim problematykę życia wewnętrznego.

18

Poznań, 26 I 1934

Wielce Czcigodna
Najdroższa Siostro Przełożona
Posłuszna życzeniu, by skreślić tytuł (winny i należny)2, czynię 

to. Również z posłuszeństwa piszę na kartkach zeszytu, bo tak bar
dzo kocham posłuszeństwo, że chciałabym, gdyby to było możli
we, każdy akt życia uzależnić od posłuszeństwa. Jakże szczęśliwe 
jesteśmy w życiu zakonnym, że możemy oddać swą wolę Jezuso
wi i czynić tylko to, co On każe.

1 Kałuska III 177-178.
2 Aluzja do tytułu asystentki generalnej.
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Wychodząc od kwestii posłuszeństwa, wytłumaczę, w jaki 
sposób załatwiłam sprawę Straży Honorowej3 w Starej Wsi. Otóż 
było to tak: Najpierw porozumiałam się z Siostrą Mistrzynią4, 
przedstawiłam niezmierne korzyści duchowe, a przede wszystkim 
cześć Bożego Serca, i zdobyłam sobie przychylność do tej sprawy 
Siostry Mistrzyni. Pierwszego stycznia, kiedy była intronizacja5, 
ponowiłam prośbę u Siostry Mistrzyni, mówiąc, że pora tak odpo
wiednia, by poruszyć tę sprawę u Przewielebnej Matki Generalnej. 
Poszła Siostra Mistrzyni do Matki Przełożonej6, a ja  do kaplicy, 
by odmówić 5 pacierzy do Ran Pana Jezusa za przyczyną S. Ma
rii Marty Chambon7, by uzyskać przychylność Matki. „Dobrze” 
-  odpowiedziała Przewielebna Matka Przełożona. „Trzeba będzie 
napisać do Krakowa i załatwić to”. Ale na tym się skończyło. 
Dopiero [7 stycznia], w drugi dzień święta Trzech Króli, ja po
szłam prosić o śluby wieczyste, prosząc przy tym o zwrócenie mi 
uwagi, nad czym mam pracować przez resztę ostatnich miesięcy. 
Przewielebna Matka odpowiedziała: „Ja z tobą bliżej nie jestem. 
Zdawało mi się tylko, że szukasz nadzwyczajności, ale się przeko
nałam, że jesteś naturalna”. Zaczęła się szersza rozmowa, wśród 
której ja  powiedziałam, że dotąd nic w Zgromadzeniu nie zrobi
łam bez posłuszeństwa, bez zezwolenia Przełożonych. O jednym

3 Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. -  Zob. 
s. 260, przypis 6.

4 M istrzynią nowicjatu w Starej Wsi w latach 1921-1936 była s. Zofia Szmyd 
(1885-1961). -K ud ry k  11435-437.

5 1 1 1934 r. m. Eleonora Jankiewicz dokonała uroczystej intronizacji Najświęt
szego Serca Pana Jezusa oraz poświęciła całe zgromadzenie temuż Sercu. -  KZ 
XXVI 345-346.

6 Matka przełożona -  tytuł ten odnosi się do przełożonej generalnej; w stosunku 
do innych przełożonych używano w zgromadzeniu tytułu „siostra”.

7 S. Maria Marta Chambon (1841-1907) -  konwerska klasztoru Sióstr Wizytek
w Chambery we Francji, mistyczka. Szczególnym rysem jej duchowości było nabo
żeństwo do Najświętszych Ran Pana Jezusa oraz pragnienie ciągłego składania ofiar 
dla Boga. -  Por. Siostra Maria-Marta Chambon, Kraków 1938.
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tylko Matka Generalna nie wie, ale to zrobiłam za zgodą Siostry 
Asystentki w Łodzi. 1 tu opowiedziałam wszystko -  od napisania 
pierwszego listu do Krakowa aż do otrzymania dyplomu [Straży 
Honorowej]8. Dodałam i to, żeśmy się zastanawiały, czy pisać do 
Przewielebnej Matki, i że Siostra Asystentka powiedziała, że le
piej będzie, gdy się tę sprawę przedstawi ustnie, że Przewielebna 
Matka z pewnością nic przeciwko temu mieć nie będzie. „Pewnie, 
że nic nie mam przeciwko temu” -  odpowiedziała Przewielebna 
Matka. „Owszem, ja  też mam zamiar zaprowadzić Straż Honoro
wą w Nowicjacie”. Ja poszłam -  przyniosłam swój dyplom i ze
garki9, ale miałam już tylko 48. Matka Przełożona powiedziała, że 
to za mało, bym napisała do Krakowa po 200. Dodałam jeszcze, 
że mogę napisać do Łodzi, a Siostra Przełożona zapłaci za to, ale 
Matka Przełożona odpowiedziała: „Nie trzeba pisać do Łodzi. Sio
stra Przełożona, jeżeli ma pieniądze, to i tak nam przysyła” .

Wyszłam uradowana, nucąc w duszy „Magniftcat” dziękczyn
ne, ciesząc się już naprzód z czci, jaką odbierać będzie Serce Boże. 
Napisałam zaraz do Krakowa i proszę sobie wyobrazić, w ostatni 
dzień przed moim wyjazdem, i to wieczorem, przynoszą z poczty 
zamówione zegarki. Przewielebna Matka Generalna kazała wpisać 
siebie i wszystkie starsze Siostry i cały Nowicjat. Siedziałam w no
cy. Z jakąż radością podpisywałam każde imię i nazwisko, prosząc 
Pana Jezusa, by w Sercu swoim zapisał każde. Na drugi dzień mia
ła Przewielebna Matka Przełożona ogłosić akt przyjęcia do Straży 
Honorowej, ale mnie tam już nie było -  jechałam do Poznania, 
wioząc w swej duszy niebo szczęścia i radości. O, niech Serce 
Boże króluje, niech żyje, niech będzie kochane przez wszystkich, 
a zwłaszcza przez dusze zakonne. Matka Przewielebna poleciła

8 Zapisu do Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa 
dokonywały siostry wizytki w Krakowie. -  Por. s. 260, przypis 6.

9 Zegar Straży Honorowej -  dokument przynależności do Arcybractwa z wypisa
nym nazwiskiem członka oraz obraną godziną czuwania przy Bożym Sercu.
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drugą godzinę wziąć za Polskę, na uproszenie łaski, by bolsze- 
wizm nie zapanował w naszej ojczyźnie. Czyż to nie przepiękna 
myśl? Być może, że nasze właśnie Zgromadzenie ma wyjednać 
Polsce ducha Bożego, i to przez Straż.

Opisałam tak szczegółowo wszystko, bo wiem, że sprawa 
Straży jest tak droga dla Najdroższej Siostry Przełożonej jak i dla 
mnie. I gdyby nie to, co Siostra Przełożona zrobiła dla mnie, by 
być zelatorką nie byłoby Straży Honorowej w Starej Wsi. A więc 
to nie moja zasługa. Dzisiaj, tj. 26 I, w dzień Bożego Serca, bo 
w piątek, zapisałam Sióstr 21. Przeogromnie się wszystkim [Brak 
końca listu].

19

Poznań, 28 II 1934
[...] Ale to Pan Jezus daje, daje -  spieszy się bardzo. Może już 

wkrótce weźmie mnie do siebie. Może w tym roku. Jednej tyl
ko rzeczy byłoby mi żal: cierpienia i Komunii św., bo w niebie 
nie można już przyjąć Pana Jezusa sakramentalnie. Aniołowie 
zazdroszczą nam tej łaski -  bo oni nigdy Pana Jezusa sakramen
talnie, a więc istotnie, nie przyjmują. O, gdybym miała sposob
ność, gdybym mogła... jak misjonarze przemawiać do tłumów... 
jakżebym wymownie mówić chciała o Komunii św., zwłaszcza do 
dusz, które mają sposobność, a nie przyjmują Jej dla marnych, nic 
nieznaczących powodów...

Więc już się kończy mój pobyt w Poznaniu. Boże, jak to wszyst
ko mija. Zbliża się dzień moich ślubów wieczystych. Jakże go pra
gnę... Być na wieki oblubienicą Pana Jezusa. Co to za łaska.

Ale ja  to piszę tylko o sobie. Aż się wstydzę. Dowód -  jak 
bardzo jeszcze kocham siebie. O, muszę koniecznie zwalczać to 
moje egoistyczne ja, by Jezus mógł żyć we mnie i przeze mnie. 
Kocham Go bardzo, bardzo. Zresztą, wszystkie Go kochamy. Pan 
Jezus daje mi poznać, jak bardzo wiele w naszym Zgromadzeniu
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ma dusz, które Go kochają aż do zapomnienia o sobie. Cieszę się 
tym bardzo. [...]

20

Stara Wieś, 19 IV 1934
[...] Zapominalska ze mnie, jak zawsze. Zabrałam przez po

myłkę zegarki Straży Honorowej, które załączam, i proszę, by 
Czcigodna Siostra Przełożona doręczyła personelowi. Modlę się 
za nich codziennie, bo to mój obowiązek zelatorki -  modlić się 
za członków Straży. Już mam wszystkich trzy setki bez czterech. 
Piękna armia, nieprawda? Choćby jeden akt miłości Bożej wię
cej z tytułu należenia do Arcybractwa, jakże będę szczęśliwa, gdy 
mieć będę jego świadomość przez wieczność całą

Życzyła sobie Najdroższa Siostra Przełożona, by napisać coś
0 mojej uroczystości [ślubów wieczystych]. Sądzę, że uroczystszą 
na ziemi będzie chyba chwila śmierci. Może się źle wyraziłam, 
pisząc „sądzę”, bo tak będzie istotnie. Ja o tamtej bez wzruszenia
1 tęsknej łzy w oku pomyśleć nie mogę. Pierwsze wejrzenie Jezu
sa, uśmiech na twarzy Oblubieńca, najmilszy głos Jego -  po raz 
pierwszy słyszany -  o, co za radość, co za wesele, co za chwila! 
Ale tamtej nie zakosztowałam jeszcze, dopiero przeczuwam, a tę 
już przeżyłam. Piękna ona jak niebo, cicha jak szczęście, głęboka, 
jak toń oceanu. Nic nie przesadzam, piszę dosłownie.

Ojciec Duchowny10 mówił przed samymi ślubami, że one, to 
znaczy śluby wieczyste, są drugim chrztem, że jesteśmy w takim 
stanie w chwili aktu ślubów jak wówczas, gdy nas rodzice chrzest
ni nieśli do chrzcielnicy...

Pan Jezus dał mi głęboko odczuć szczęście niewinności, szczę
ście dziecka, większe niż tego w pieluszkach, bo ono nic nie wie,

10 Ks. Jan Holik SJ (1862-1941) -  pełnił obowiązki ojca duchownego sióstr słu
żebniczek w Starej Wsi w latach 1925-1937. -  KZ XXV 31 VII 1925 r., XXVII
9 VIII 1937 r.;EW J 219.
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podczas gdy w mojej duszy płonie żar miłości oblubienicy odda
nej Jezusowi na przepadłe. Z duszy wyrywał się raz po raz akt: 
„Wszystko mi dałeś, co dać mogłeś, Panie” 11 i ten drugi: „Cóżem 
ja jest, iżeś mnie przywiódł aż dotąd”12. Oto słaby obraz tego, co 
przeżyłam w pamiętny, nigdy niezapomniany dzień 13 kwietnia. 
Proszę nie czytać tego Siostrom -  piszę dla samej tylko Siostry 
Przełożonej, bo obiecałam [napisać], a zdaje mi się, że powinnam 
postąpić jak Matka Najświętsza, która te rzeczy zachowywała 
w Sercu swoim13.

Na mojej uroczystości byli obydwoje Rodzice, [brat] Staś, [sio
stra] Stefcia [Cycoń] i mała siostrzenica [Marysia Cycoń], cho
ciaż ta była niepotrzebna, bo niespokojna jak żywe srebro. Poszła 
prawie przed sam ołtarz. Może Pan Jezus wejrzał na nią i będzie 
kiedyś Służebniczką.

Modliłam się za wszystkich, którym modlitwę obiecałam, na
wet spisałam sobie w dzień poprzedni na kartce, by nie zapomnieć 
kogo. -  Ale dość o sobie... [...]

21

Stara Wieś, 8 V 1934
[...] Za list podany mi przez Siostrę Pielęgniarkę składam 

wdzięczne „Bóg zapłać”, jak również za ten drugi z Krakowa. Co 
za radość! Czy zwróciła Najdroższa Siostra Przełożona uwagę na 
to, kiedy zaciągnięto mnie w Krakowie do tej upragnionej ofiaryl4. 
W sam Wielki Piątek 30 III. Ja już byłam wówczas w Starej Wsi, 
ale czułam, że Pan Jezus coś dla mnie obmyśla. W dwa tygodnie

11 Z wiersza Zygmunta Krasińskiego pt. Psalm dobrej woli (zbiorek: Psalmy 
przyszłości).

12 Por. 2 Sm 7, 18.
13 Por. Łk 2,51.
14 Chodzi tu o zapisanie s. Leonii do III zastępu „Dusz-Ofiar” w ramach Arcy-

bractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. -  Zob. s. 260, przy
pis 6.
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później, też w piątek, składałam wieczyste śluby. Na przyszły pią
tek otrzymałam (otwarłam) list z Krakowa, a jeszcze na przyszły 
dał mi Pan Jezus swoją Matkę w szczególniejszy sposób. Jeżeli 
Pan Jezus pozwoli nam kiedy zobaczyć się jeszcze, a liczę na Jego 
dobroć, to opowiem, w jaki sposób to uczynił. Słusznie Czcigodna 
Siostra Przełożona zauważyła w Łodzi, że ja żyję tylko miłością 
Serca Pana Jezusa, a o Matce Najświętszej mówię za mało. Przy
znam, że to było prawdą, ale już tak nie jest. Już nie oddzielam 
Maryi od Jezusa, bo Ona tak samo mieszka w duszy jak Pan Jezus, 
więc nic muszę przenosić się do nieba, by rozmawiać z Matką Bo
żą. A duszy tak potrzeba Matki. Stasię [Walczak] rozumiem teraz 
więcej niż kiedykolwiek. Widziałam się z nią już 2 razy, w maju 
znów ma przyjść do mnie. [...]

Mój Boże, to ja  w zeszłym roku byłam organistką [w Łodzi] na 
Karolewskiej w maju. Teraz gram na innym instrumencie. Uczę 
się pisać na maszynie. [...]

22

Stara Wieś, 13 VII 1934 

[...] Sądzę, że Pan Jezus miał chwałę z naszej rozmowy o Nim; 
a jeżeli tak, to pozwoli jeszcze choć raz porozmawiać-oczywiście 
również o Nim. Czyż dla duszy kochającej Jezusa -  wyłącznie Je
go -  może być milszy przedmiot rozmowy? Sądzę, że każdy inny 
jest udręczeniem, które osłodzić może jedynie miłość bliźniego.

W ostatnim liście Czcigodnej Siostry Przełożonej znalazłam 
wiele punktów, które mi sprawiły prawdziwą radość. Miłość cier
pienia... jakże ona wzniosła -  o jak wielkim posunięciu na drogach 
Bożych świadczy ona. A czyż jest na ziemi coś bardziej pożądania 
godnego nad miłość cierpienia. U Najdroższej Siostry Asystentki 
jest ona już w tak wielkim stopniu -  a przy tym owiana takim 
wielkim spokojem i zgodzeniem się z wolą Bożą. Doprawdy, by
łoby nawet zazdrościć czego. Pocieszam się jednak, że Pan Jezus
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i mnie, choć niegodnej, da udział w cierpieniu. Mam nawet po
zwolenie modlić się o tego rodzaju łaskę. Ufam, że jeżeli dotąd 
nie tylko nie odmawiał mi Pan Jezus tego, o co prosiłam... w rze
czach duchowych -  ale nawet przewyższał moje pragnienia, tak że 
nieraz zdumiona mówiłam: Jezu, czyś zapomniał, kim Ty jesteś, 
a kim ja ? -Je że li więc dotąd nie odmawiał, nie odmówi, jak ufam, 
nadal -  właśnie cierpienia. [...]

23

Poznań, 26 VIII 1934

[...] Umrzeć na krzyżu to szczyt wybrania -  ja  tylko do takiej 
śmierci wzdycham, ufna, że Pan Jezus, który dotychczas przewyż
szał moje pragnienia, spełni i to najgorętsze. Ale czuję w głębi du
szy, że ukrzyżowanie musi poprzedzić biczowanie i cierniokoro- 
nowanie, a tego jeszcze nie przeszłam. O, jakże mi daleko do tego, 
by rozpiąć ramiona na krzyżu... Ale Jezus wszystko może. Zresztą, 
najważniejszą rzeczą [jest] miłość.

Czy Najdroższa Siostra Asystentka należy już do „Dusz- 
-Ofiar”?15 Nowicjat już przeszedł, była to nie tylko szkoła, ale 
prawdziwa ofiara -  cicha, ukryta. Dobrze jednak byłoby wznieść 
się na ten wyższy szczebel -  przez zaciągnięcie się do trzecie
go zastępu „Dusz-Ofiar” -  dla zyskania odpustów. Ułatwieniem 
ogromnym jest to, że niekonieczne jest pisemne pozwolenie spo
wiednika -  wystarczy ustne. Tak mi napisano z Dyrekcji Arcy- 
bractwa [w Krakowie], gdy o to zapytywałam. Już należy do tej 
Boskiej Milicji S. Hermina [Chromik] z Piotrkowa, S. Asystentka 
Teofila [Gajewska] i S. Filomena Wołczańska. Mam kilka kandy
datek więcej, odeślę je wkrótce do Krakowa. Przewielebna Matka 
Przełożona16 wie o tym, bo powiedziałam.

15 Zob. s. 260, przypis 6.
16 Chodzi o matkę generalną, podobnie też w następnym zdaniu.
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Pożyczyła Matka Najdroższa Życie mistyczne Luismeta17 jesz
cze na wiosnę i pewnie mi już nie odda, ale mniejsza o to -  cieszę 
się, że Przewielebna Matka ma tego rodzaju książkę, bo przy tak 
pochłaniającej pracy, jaka jest w kancelarii, potrzeba coś dla od
świeżenia ducha. [...]

Członków Straży Honorowej mam już przeszło 470. Bardzo 
się tym cieszę. Do „Dusz-Ofiar” należy moja Stasia [Walczak] 
i jej Siostra Anielcia już od roku. Co to za wybranka Boża ta Sta
sia! Cieszę się, że jest ich więcej, i to w naszym Zgromadzeniu. 
Oby miał ich Pan Jezus cały zastęp na pociechę i rozkosze swe 
Boże. [...]

24

Poznań, 4 IX 1934
Za drogi, kochany list bardzo dziękuję. Coś od niego wieje -  

coś Bożego, coś, co podnosi na duchu -  do Oblubieńca. [...]
Za prześliczny tytuł „Iskierki Bożej” składam wdzięczne „Bóg 

zapłać”. Panu Jezusowi też podziękowałam, że taki tytuł podyk
tował. Pragnę być iskierką naprawdę -  iskierką płonącą ogniem 
zaczerpniętym w Sercu Bożym -  Ono tak goreje. Jedna iskierka 
udzielona biednemu stworzeniu przyniesie ulgę Sercu Pana Jezu
sa, a duszy da możność zapalania innych serc. A Pan Jezus tak tego 
pragnie. „Przyszedłem, aby ogień puścić na ziemię, i czegóż chcę, 
jeno aby był zapalon” 18. Jak się przeogromnie cieszę, że Najdroż
sza Siostra Asystentka jest już „Duszą-Ofiarą” . A więc jesteśmy 
na stosie ofiarnym, a ogień [to] Jego iskra podłożona przez Naj
wyższego O fiarnika- Ofiarę zarazem. Pozwólmy strawić się temu 
Ogniowi. Niech nas przenika, niech trawi, aż spłoniemy -  a wła
ściwie stopimy się w ogniu w jedno z Nim. A wówczas, o trzeba

17 S. Louismet OSB, Życie mistyczne, Lwów 1927.
18 Por. Łk 12, 49.
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zamilknąć19 owo wówczas, bo ono jak przepaść niezmierzone, jak 
Bóg niepojęte, a jednak rzeczywiste, bośmy dziećmi Najwyższe
go. Wie Najdroższa Siostra Asystentka -  tak myślę, że w niebie 
to nam Pan Jezus pozwoli dużo rozmawiać o tej kwestii, a rzeczy 
niezrozumiałe będzie nam sam tłumaczył. Dobrze, żeśmy już tu 
na ziemi zaciągnęły się do szkoły Chrystusowej. Mistrz tak cier
pliwy, wyrozumiały, taki ukochany... Nie dziwię się zupełnie, że 
Najdroższa Siostra Asystentka tak długi okres czasu poświęca jed
nej lekcji. Wszak to tajemnica tajemnic. Aniołowie -  odkąd oni 
wpatrują się w Boga, a przecież tak wielu tajemnic jeszcze nie 
znają. Bóg tylko zna samego siebie tak, jak jest. Dobrze, że jest 
wieczność -  będziemy zawsze, bez końca patrzeć, kochać -  ko
chać i patrzeć, i co najważniejsze -  posiadać Boga. Cieszę się, że 
Przezacna Siostra Asystentka korzysta choć czasem [ze spowie
dzi] u Ojca Superiora20. Co do mnie, opiszę później, jaki obrót 
weźmie kierownictwo mojej duszy.

Cieszę się choć jakim takim polepszeniem zdrowia [Siostry 
Asystentki]. Zdaje mi się jednak, że Jezus nie zdejmie z krzyża 
swojej ofiary, skoro ją  ujął tak miłośnie, znalazł w niej upodobanie 
i podobieństwo do siebie. Proszę prosić dla mnie o podobną ła
skę. Chcę koniecznie, ale to koniecznie umrzeć na krzyżu. Zresztą 
„wola Boża” ponad wszystko. Ojciec wie, co Jego maleństwu jest 
potrzebne. Być małą -  to chyba marzenie każdej „Duszy-Ofiary”. 
Małą jak ziarnko piasku, by w każdej szczelinie krzyża móc się 
ukryć. Małąjak robaczek, po którym stopa dziecka depcze bez oba
wy, małąjak kropla wody, która w oceanie ginie bez śladu. O Jezu, 
Jezu -  uczyń Twe ofiary tak małymi jak atom, by niedostrzeżone 
przez nikogo, zachwycały Twe oko swą pięknością ukrytą.

19 Przemilczeć.
20 Chodzi o ks. Władysława Wantuchowskiego SJ (1895-1961), superiora domu 

jezuitów w Łodzi w latach 1931-1935. -  EWJ 718.
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Pozwoliła mi Najdroższa Siostra Asystentka pisać o Umiłowa
nym, więc jednym tchem pisze się, a pisałoby się podobno bez 
końca, bo Jezus to ocean bez dna i wybrzeży. Proszę bardzo, o ile 
zdrowie pozwoli, napisać mi coś o Jezusie, o Matce Niepokalanej. 
Będę bardzo wdzięczna. [...]

25

Poznań, 24 IX [1934]
[...] zabierałam się do pisania listu do Najdroższej Siostry Asy

stentki, bo już tęsknota jakaś odzywała się na dobre, gdy właśnie, 
jakby na ukojenie mojej tęsknoty, dostałam list. Może się zdziwi 
Czcigodna Siostra Asystentka, że piszę o tęsknocie, bo ja  zazwy
czaj nie tęsknię. Zdaje mi się, że ją  powoduje powinowactwo du
chowe, ta nić Boska, którą Pan Jezus złączył moją duszę z duszą 
Czcigodnej Siostry Asystentki. Co do miana Iskierki Bożej, cieszę 
się nim bardzo. Ale Najdroższej Siostrze Asystentce ta Iskierka 
da chyba miano „Płomyka Bożego” [...]. Iskierka i Płomyk mają 
w sobie coś wspólnego, z jednego Ognia biorą swój początek, a je 
śli pomyślimy o końcu, to znów w tym samym Ogniu złączą się ku 
Jego chwale i już razem będą z Bogiem na wieki.

[...] Szkoda, że Najdroższa Siostra Asystentka nie jest kapła
nem, a obrałabym Ją sobie za nie tylko spowiednika -  ale za kie
rownika duszy. No, ale trudno, w każdym razie Najdroższa Sio
stra Asystentka i tak jest powiernicą wielu moich myśli, pragnień, 
wzlotów, a nawet upadków. Czy nie tak?

[...] Za troskliwość o mnie, więcej niż macierzyńską, szczerze 
jestem wdzięczna. Sukienkę mam nową, uszyły mi Siostry w Sta
rej Wsi, a całą inną wyprawę bardzo bogatąm am zŁodzi, od mojej 
Drogiej Mateczki. Jedno mam tylko pragnienie -  i spełnienie jego 
jest w możności Najdroższej Siostry Asystentki. Chciałabym ko
niecznie mieć żywot św. Teresy od Jezusa, ale kosztuje aż 20 zł, bo
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są2 tomy. Jest to głęboka filozofia Boża i chciałabym ją  przejść na 
uniwersytecie Jezusowym, z którego jestem bardzo zadowolona. 
Wolę go niż lwowskich cztery. Jeżeli Najdroższa Siostra Asystent
ka zapłaci mi, będę wdzięczna szczerze i pokornie, jeżeli jednak za 
wiele żądam, proszę mi zwrócić uwagę, najchętniej się zastosuję -  
a tylko poproszę o parę zł na 100 zegarków Straży Honorowej. Za 
przysłanie mi Duszy adorującej i Rad1' bardzo dziękuję. Rady są 
bardzo cenne i mogą uświadamiać członków bardzo pożytecznie. 
Nie wiem, jak są drogie?

Cieszę się, że Ojciec Superior22 jest w Łodzi. Może Pan Jezus 
pozwoli mi wstąpić, to skorzystam [ze spowiedzi]. Ojciec Woj
nar23 jest w Poznaniu. O moim kierowniku napiszę może w na
stępnym liście, bo jeszcze nie wiem nic pewnego. [...]

26

Poznań, 12 X 1934

[...] Dziwne drogi Boże. Ile ja  tu łask odebrałam w tym Po
znaniu. Czcigodna Siostra Asystentka wspomniała o 3 październi
ka ubiegłego roku; takim, a może daleko większym, był dla mnie 
dzień 29 września w tym roku24. O, jak Bóg jest dobry! Jak nie
przebrane miłosierdzie Jego! Niech będzie za wszystko na wieki 
uwielbiony.

Obiecałam, że napiszę o moim kierowniku duchowym25. Jest 
to prawdziwy skarb Serca Bożego. Tak mnie ostro prowadzi, jak

21 Nie odnaleziono wymienionych tytułów w bibliografii dostępnej dla opraco
wującej wydanie.

22 Ks. Władysław Wantuchowski SJ. -  Zob. s. 446, przypis 20.
23 Ks. Antoni Wojnar SJ (ur. w 1886 r., wstąpił do jezuitów w 1903 r., opuścił 

zakon w 1939 r.) był w Poznaniu w latach 1934-1935. -  EW.I 754.
24 Był to dzień uzdrowienia jej od wewnętrznej, długoletniej rozterki, dzięki spo

wiedzi u ks. Kazimierza Schmelzera, który w tym właśnie czasie podjął się jej kie
rownictwa duchowego. -  Por. Dz. 111.

25 Chodzi o ks. K. Schmelzera. -  Zob. s. 475.
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dotąd pewnie nikt. Nie podaruje niczego, spostrzeże wszystko, 
owszem, mam wrażenie, że czyta w mojej duszy. Nieraz odkry
wa mi błędy, których sama przedtem nie spostrzegałam. Aż się 
dziwię. Inicjatywę bierze w swoje ręce. Da mi zadanie na tydzień 
i jeszcze powie: Przy następnej spowiedzi zdasz z tego ścisłą spra
wę. Umie być surowym, ale i łagodnym, jeżeli potrzeba. Ostatnio 
powiedział mi: „Kapłan w konfesjonale jest pod szczególniejszą 
opieką Ducha Świętego. Nie jest wprawdzie nieomylny, ale Duch 
Święty czuwa, by duszy poddać to, co Sam chce tej duszy powie
dzieć, dlatego proszę słuchać zawsze tego, co powiem, nakażę lub 
zakażę”. „Kierownictwo duchowe -  mówił innym razem -  polega 
nie tylko na tym, by mówić spowiednikowi o swoich wadach i błę
dach, ale wszystko, a więc i dobre strony, bo wówczas dopiero mo
że kierownik dobrze duszę poznać”. A więc mam możność otwar
cia swojej duszy, co jest dla mojej prostoty wprost niezbędne, tym 
bardziej że nie potrzebuję się obawiać, czy nie błądzę przypadko
wo. „Jesteś w szczęśliwym położeniu -  powiedział również przy 
ostatniej spowiedzi -  bo nie potrzebujesz się obawiać, spowied
nik bowiem bierze odpowiedzialność na siebie”. O, jak Bóg jest 
dobry!

Ileż razy ja  to powtórzyć muszę. Sądzę, że przez wieczność 
całą będę to również powtarzać. [...]

Iskierka łączy się z Płomieniem w Sercu Pana Jezusa, by Je 
uwielbiać i kochać miłością czystą i doskonałą na wieki.

Posyłam razem zegarki [Straży Honorowej], może stamtąd bę
dzie okazja do Niesułkowa26.

26 Niesułków -  wieś koło Łodzi, w której była placówka zgromadzenia.
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27

Poznań, 29 XI 1934

Za drogi list składam wdzięczne „Bóg zapłać”. Listy Czcigod
nej Siostry Asystentki sprawiają mi zawsze dużo radości Bożej, 
podczas gdy inne listy czytam bez tego wewnętrznego uczucia 
radości, z wyjątkiem listów Stasi [Walczak] i Siostry Herminy 
[Chromik] z Piotrkowa. Ją też nazywam płomieniem Bożym, bo 
ona tylko miłością Bożą żyje27. [...]

Pan Jezus obchodzi się ze mną tak, jakbym Go nigdy nie ob
raziła. Daje mi tysięczne dowody miłości, a o grzechach nie każe 
mi myśleć, tylko o Sobie. Co to za dobroć. Coraz więcej pozna
ję, że jedyną wartością na świecie jest miłość Boża, jej stopień 
i natężenie. Jedna maleńka chwila spoczynku Matki Najświętszej 
miała większą wartość wobec Boga niż największe umartwienia 
największych świętych, bo Jej miłość ku Bogu była większa niż 
miłość wszystkich świętych razem wziętych, a Ona z taką samą 
miłością ofiarowała Bogu swój spoczynek, jak modlitwę. Nie 
wiem, czy ja o tym już pisałam, może się powtarzam, ale mnie 
ta prawda zachwyca po prostu. Jeżeli tak jest, to czyż nie warto 
kochać aż do szału.

(Sekret) Dusza ofiarna może na mocy swej ofiary wybawić 
duszę jakiegoś grzesznika od piekła każdym aktem zaparcia się, 
choćby tak drobnym jak odmówienie sobie łyżki strawy, która 
smakuje. Co za cud miłosierdzia i dobroci Bożej. Korzystajmy 
z naszej władzy nad Sercem Bożym i zapełniajmy niebo duszami. 
[...]

27 S. Hermina Chromik (1904-1935). Wstąpiła do zgromadzenia w 1921 r. Praco
wała jako wychowawczyni dzieci m.in. w zakładzie sierot w Piotrkowie Tryb. (1929- 
-1935). Z s. Leonią łączyła ją  głęboka przyjaźń duchowa od 1934 r., tj. od kiedy 
poznały się w Poznaniu podczas pobytu s. Herminy na kursie dokształcającym dla 
wychowawczyń. Zmarła w 1935 r. w opinii świętości. — Kudryk I 265-266; Zob. też 
L. 60 i informacje o ks. F. Chromiku SJ na s. 506.

Do s. Anieli Inglot 451

28

[Poznań,] 10 XII 1934
[...] Pisze Czcigodna Siostra Asystentka o kierowniku duszy.

Mnie go dał Bóg. Po trzynastu latach, a więc od (śmierci) kie
rownictwa Ojca Kutyby, pierwszy taki -  to coś więcej niż Ojciec 
Ostrowski28. Niech Bóg będzie za to wszystko uwielbiony. Czy 
wie Czcigodna Siostra Przełożona, co o tym myślę? -  że jestem 
zbyt słaba, by iść sama pod górę doskonałości, i dlatego dobroć 
Boża daje mi kierownictwo silne, a jędrne, o czym już wspomina
łam w jednym z listów29. Żal mi, że Najdroższa Siostra Asystentka 
nie ma tego, co ja  mam. Sądzę jednak, że się na tym nie traci, jeśli 
się go nie ma [nie] z własnej winy, bo wówczas Pan Jezus podej
muje się kierownictwa sam, tylko Mu zaufać bez granic, choćby 
zwątpienie wciskało się gwałtem do duszy. Mam tego przykład na 
sobie co do pewnej kwestii. Zwalczałam z nią tak gwałtowne po
kusy, że trudno to wyrazić (opowiem kiedyś ustnie). Zdobyłam się 
wreszcie na heroizm i mówię: Jezu -  nie każesz tego, co chciałam 
dla Twojej chwały, to załatw teraz tę sprawę sam. I jak dobrze na 
tym wyszłam -  czuję, że Jezusowi bardzo chodzi o swój honor, bo 
dotąd nie zawiódł mej ufności.

Pyta Czcigodna Siostra Asystentka, co począć, gdy go [kie
rownictwa duchowego] nie ma. Znam jedną radę. Wsłuchiwać 
się w głos Pana Jezusa w głębi duszy, ale tak poufnie, serdecz
nie. Prosić Go jako przyjaciela, by doradził, wyjaśnił. Uczyni to 
na pewno. A gdy się zakradnie zwątpienie i obawa, postąpić jak

28 Ks. Antoni Ostrowski SJ (1900-1966) wstąpił do jezuitów w 1921 r., święcenia 
kapłańskie przyjął w 1932 r. Po ukończeniu studiów teologicznych w Lublinie pra
cował w Poznaniu (1933-1934), prowadząc Apostolstwo Modlitwy. Tu prawdopo
dobnie poznała go zarówno s. Leonia, jak i s. A. Inglot, gdyż jezuici poznańscy byli 
w kontakcie z uczącymi się tu służebniczkami. -  List ks. Ildefonsa Nowakowskiego 
SJ do m. E. Jankiewicz (Poznań, 19 11 1927)- AGSS; EW.I 481; Wiadomości Diece
zjalne Łódzkie, 40( 1966), 142-143.

29 Zob. L. 26.



452 Wybór listów

małe dziecię. Nie wie maleństwo, jak sobie poradzić, to rzuca się 
w ramiona matki i mówi: mamo boję się; a matka tuli główkę swe
go dzieciaka do siebie, ciesząc się, że dziecko jej ufa, i trudności 
pokonuje sama. Im silniejsze i natrętniejsze będą obawy, tym czę
ściej wzbudzać akt ufności. Wymaga to heroizmu, to prawda, ale 
jakże on się duszy opłaca. Za jeden akt heroiczny daje Bóg stokroć 
już tu na ziemi, a co będzie w niebie?

Słusznie przyrównuje to30 Najdroższa Siostra Przełożona do 
gruźlicy. Tak, to gruźlica, która może wyniszczyć organizm du
chowy, ale jeżeli Lekarz jest tuż, bo w głębi duszy, jeżeli się daje 
zastrzyki, stosuje odmę, choć to wcale nie [jest] przyjemne, można 
się wyleczyć, a w każdym razie można zachować zdrowie, a ze
tknięcie się z zarazkami wytwarza odporność na dalsze bojowanie, 
bo tego nam nigdy nie zabraknie. Sądzę, że szatan wszystkiego nie 
wie, bo tylko Bóg jest wszystkowiedzący. Zdaje mi się jednak, że 
zna nasze pragnienia -  Bóg na to pozwala dla naszego dobra (mam 
na myśli pokusy). Pokusy nie są grzechem, są polem walki -  dla 
otrzymania korony. Szatan jest bezsilny wobec duszy pokornej, 
a taką jest dusza, która ufa Panu Jezusowi bez zastrzeżeń.

Znam Czcigodną Siostrę Asystentkę i wiem, że Pan Jezus jest 
z Niej zadowolony, piszę tylko dlatego, by dać odpowiedź na py
tania. I jeszcze jedna prośba. Nie zacieśniać swego serca. Oddać 
się całkowicie miłowaniu Pana Jezusa i niczego, ale to niczego Mu 
nie odmawiać. Panie Jezu, małą jestem, co mówię m a łą -je stem  
nicością i grzechem, ale wsparta łaską Twoją niczego Ci nie od
mówię. Dasz mi radość, będę Ci wdzięczna, wiedząc, że od Ciebie 
pochodzi. Dasz gorycz, czyż miałabym nie przyłożyć ust do brze
gów kielicha, skoro Ty wychyliłeś go do dna? Ześlesz mi oschłość, 
cierpienie, pokusy, ze wszystkiego będę zadowolona, bo wiem, że 
to, co Ty dajesz, jest najlepsze, najmędrsze, najsprawiedliwsze.

J0 „To” -  te pokusy.
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Taki jest mój stosunek do Pana Jezusa, a sumienie daje mi świa
dectwo, że Pan Jezus z tego zadowolony. Czuję jednak, że w tym 
więcej działania Bożego niż mojego. Ale Jezus tak lubi działać, 
gdy Mu się ufa... O, co za cuda będziemy sobie mieć do opowie
dzenia kiedyś, jeżeli Jezus nie pozwoli na ziemi, to w niebie...

Za książeczkę bardzo dziękuję. Nie mam takiej i nie znam jej. 
Przeglądałam ją  i bardzo mi się podoba, zdaje mi się, że są w niej 
cenne wartości. „Bóg zapłać” za nią i za wszystko.

29

Poznań, 20 XII 1934
Jutro wieczorem rozjeżdżamy się, ja otrzymałam dyspozycję 

przyjazdu do Starej Wsi. Cieszę się tym, bo taka jest wola Boża, 
a ta jest mi zawsze drogowskazem i najlepszym miernikiem świę
tości życia, której pragnę, ale to koniecznie, bo tego żąda Jezus, 
mówiąc: Świętymi bądźcie, bom Ja święty jest, Pan Bóg, Ojciec 
wasz31. Być świętą to nawet nie zdaje mi się obecnie rzeczą trud
ną. Wystarczy pełnić we wszystkim to, czego żąda Jezus, niczego 
Mu nie odmawiając. Niczego nie odmówiłam Panu Jezusowi od 
trzeciego roku życia -  pisała o sobie Mała Święta Terenia, a ja  
nazwałabym ją  Wielką Świętą. Być taką -  lub jej podobną -  oto 
marzenie Iskierki Bożej, a sądzę, że i Płomienia.

Ale tak się rozpisałam od początku, a tu przecież Święta nad
chodzą a z nimi tradycyjne życzenia. [...]

Zobaczyć Ojca... oto marzenie dzieci, zesłanych na próbę na 
ziemskim globie. Ale nas czeka coś więcej. Nie tylko Go ujrzymy, 
ale posiadać będziemy. Swoją drogą, że możemy Go posiadać już 
tu na ziemi, nasze serce maleńkie, nasza dusza, przez łaskę staje 
się świątynią, w której Bóg stale mieszka. [...]

31 Por. Kpi 11,44; I P 1, 16.
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30

[Poznań, 1934?]
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”32 -  powie

dział Pan Jezus -  a my dodajmy -  umiłowali... Właśnie dzisiaj na 
rozmyślaniu dał mi Pan Jezus wiele światła w tej dziedzinie. „Bóg 
jest miłością” -  to było moją pierwszą myślą po przebudzeniu. 
Stworzył nas z miłości, bo nie potrzebował nas zupełnie -  utrzy
muje przy życiu z miłości. Przybrał za „dzieci”, upodabnia nas 
do Jezusa -  a wszystko z miłości. Nawet klapsa da z miłości, jak 
matka, która widząc swoje maleństwo idące w niebezpieczeństwo, 
klapsa da, by dziecko zwrócić w bezpieczne miejsce.

O Boże -  zawołałam w głębi duszy -  jak dobrze, że kryjesz 
się przed mym wzrokiem... Otul mnie ciemnym płaszczem Two
im, bo nic nie widząc, pójdę bezpieczniej drogą życia, a raczej Ty 
mnie poniesiesz, skoro mnie kochasz, jak małe dziecię. Ja przytulę 
się mocno do Twego Serca, nie chcąc nic widzieć, a tylko kochać 
i cierpieć dla Ciebie. Tak postępuje Bóg z każdą duszą -  warunek: 
być dzieckiem małym, bo dużego nie bierze się na ręce, bo ono 
samo iść już potrafi.

„Nie lękaj się, Panie, że zbudzę Ciebie, czekam spokojnie przy
stani w niebie”33 śpiewała św. Terenia, żyjąc na ziemi, a chciała 
w tym wierszu wyrazić, że czeka na jasne widzenie w niebie, nie 
żądając go zupełnie na ziemi. Przez rok cały cierpiała św. Terenia 
straszliwe pokusy przeciw wierze, bała się, czy nie bluźni Bogu, 
i cóż robiła w tym stanie udręki? Wzbudziła w ciągu roku więcej 
aktów wiary niż w ciągu całego życia. Tak czynią święci...

32 J 20, 29.
33 Z wiersza św. Teresy od Dzieciątka Jezus pt. Żyć miłością, strofa 9. Nie udało

się dotrzeć do wydania, które zawierałoby tłumaczenie tego wersetu w brzmieniu 
podanym przez s. Leonię. Spotkano kilka odmiennych wersji. Najbardziej zbliżoną 
podaje książka pt. Duch św. Teresy od Dzieciątka Jezus według jej pism i świadków 
naocznych je j życia, Kraków 1925, 148: „Nie obawiaj się Panie, bym Cię budzić 
chciała. Będę krainy niebios spokojnie czekała”.
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A Siostra Asystentka chciałaby być świętą, nie cierpiąc prób 
wewnętrznych w takiej czy innej formie? Odwagi. Jezus kocha 
Siostrę Asystentkę -  ale... żąda wzajemności. Kochać Jezusa -  to 
nie ekstaza, zachwyty, czynienie cudów... ale „ofiara” -  rozumu, 
gdy on nic nie widzi, ofiara woli, gdy ta nic nie czuje, ofiara serca, 
i to całkowita. Za opuszczenia wewnętrzne trzeba Panu Bogu dzię
kować, bo to dobrodziejstwo z Jego strony. Prawda, że to wyma
ga nieraz heroizmu, ale właśnie przez akty heroiczne dojdziemy 
do świętości -  do nieba, gdzie widzieć będziemy Jezusa twarzą 
w twarz -  na wieki...

31

Poznań, 9 IV 1935
Wielce Czcigodna Najdroższa moja Matko!
Przesłaniająca mi oczy łza podyktowała mi dzisiaj tytuł, któ

ry umieściłam w nagłówku. Czy Najdroższa Siostra Asystentka 
wyczuła, w jakim jestem położeniu, że napisała do mnie list tak 
serdeczny, kochający. Tak, serce Matki to wyczuło, a ja  u Prze- 
zacnej Siostry Asystentki znalazłam serce Matki. Boże, jak słaby 
jest człowiek, że mu tak potrzeba kogoś, kto by mu był życzli
wy... Stokrotne „Bóg zapłać” za list, który mi naprawdę sprawił 
wiele pociechy i ukojenia. Za zwłokę bardzo przepraszam, ale je 
żeli się mam przyznać, jest to pierwszy list, który po Starej Wsi 
piszę w przeciągu czasu, w jakim spodobało się Panu Jezusowi 
doświadczać mnie różnymi krzyżykami.

Może Pan Jezus pozwoli wreszcie kiedyś zobaczyć się z Naj
droższą Siostrą Asystentką, to opowiem, ile przeszłam z Haliną 
Jasińską, o której już raz wspominałam jako o kandydatce34.

34 Halina Jasińska zgłosiła się w 1934 r. do s. Leonii w Poznaniu jako kandydatka 
do zgromadzenia. Po pewnym czasie okazało się, że jest oszustką. -  Por. Listy do 
m. E. Jankiewicz z: 4 XI 1934, 20 XI 1934, 22 XI 1934, 10 III 1935, 25 III 1935 
(niedrukowane).
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Myślałam, że nie utrzymam na karku głowy, ale jakoś [jest] 
silnie osadzona, skoro nie spadła. Łaska Boża to sprawiła, nic 
innego.

Drugą kryterią35, którą przeszłam, to założenie, względnie 
wydzierżawienie, domu36. Proszę pomyśleć -  ja, co zagrzebana 
w książkach, nie znam po prostu praktycznego życia, ja  w przecią
gu niespełna tygodnia wydzierżawiłam i objęłam dom w Poznaniu. 
Proszę mi wybaczyć, że zanudzam własnymi sprawami, ale czuję 
potrzebę wypowiedzenia się przed Najdroższą Siostrą Asystentką. 
Przewielebna Matka Generalna zdecydowała otwarcie własnego 
domu w Poznaniu, bo koszta całkowitego utrzymania są wprost 
olbrzymie. Teraz od kwietnia do końca roku szkolnego miało być 
Sióstr 19, a więc po 60 zł zapłaciłybyśmy 2850 zł za samo utrzy
manie. A koszta nauki? A po wakacjach będzie zapewne około 
30 Sióstr, bo ma być otwarta szkoła pielęgniarska. Z dniem I lipca 
ma wejść w życie ustawa, że nawet prywatnie nie będzie wolno le
czyć osobom, które nie mają dyplomu państwowego, choćby mia
ły wieloletnią praktykę. Ileż takich Sióstr jest w naszym Zgroma
dzeniu; aż strach pomyśleć, jakie przeogromne koszta pociągnie 
za sobą to pielęgniarstwo, ale musi się kształcić [siostry],

A więc Leosiu-zakładaj dom. I Leosia zdarła buty chodzeniem, 
zanim dom wynalazła, ale wynalazła w miejscu wymarzonym -  
4 minuty drogi do kościoła św. Wojciecha, 5 minut do kościoła św. 
Józefa, tj. garnizonowego, 8 minut do Jezuitów, coś ponad kwa
drans do szkoły, a do szkoły pielęgniarskiej, którą budują, może 
7 minut. Jakże nie dziękować Bogu za wszystko? Myślałam znów,

35 Drugą kryterią -  drugim sprawdzianem.
36 Zgromadzenie nic miało swojego domu w Poznaniu. Siostry uczące się tu od 

1927 r. początkowo mieszkały na stancji prywatnej, potem w internacie sióstr urszu
lanek szarych przy ul. Skarbowej 7. Względy praktyczne przemawiały za wynaję
ciem mieszkania i przejściem sióstr na własne utrzymanie. Spełniając polecenie mat
ki generalnej, s. Leonia wyszukała i wydzierżawiła mieszkanie przy ul. Wojciecha 2, 
w którym zamieszkały 3 IV 1935 r. O tym właśnie mówi powyższy fragment listu.
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że mi mózgownica pęknie od kłopotów, tymczasem została cała. 
Mamy mieszkanie pięciopokojowe, niezbyt obszerne, ale wystar
czające -  kuchnia, łazienka, spiżarnia. Już mamy łóżka i krzesła, 
resztę dokupujemy, bo przyszłyśmy do pustych, zniszczonych, za
brudzonych ścian.

Jutro tydzień [mija], jak wprowadziłyśmy się, a ja co chwila 
myślałam o tym, jakby zdobyć chwileczkę czasu, żeby napisać 
do Najdroższej Siostry Asystentki. Ale się teraz wstydzę, że tak 
cały list zajęłam własnymi interesami. Następny będzie inny, na 
pewno, bo ponad wszystkie sprawy Jezus jest zawsze najmilszy, 
jedyny -  ukochany. On jeden i miłość Jego zawsze będzie źródłem 
ożywiającym wszystko i węzłem łączącym wszystkich.

[...] Gdyby Najdroższa Siostra Asystentka mogła nam przysłać 
[na nadchodzące Święta Wielkanocne] coś takiego jak kawa, her
bata, bardzo byłabym wdzięczna za to, ale proszę nie zważać na 
moje natręctwo pod tym względem. Za to o list bardzo proszę.

32

Poznań, 20 X1 1935
[...] bardzo dawno nie pisałam żadnego wiersza, a jednak to 

tkwi gdzieś w głębi duszy, by o Bogu mówić pięknie, choć równo
cześnie serdecznie, jak dziecię. Nie mam pretensji do tego, by choć 
odrobinę piękna było w mojej bazgraninie, ale coś z dziecięctwa 
chyba musi być, bo przy Ojcu niebieskim przestając, z Nim ob
cując, stałam się naprawdę maleńką, przynajmniej w oczach wła
snych. O, jak dobrze być maleńkim, jak dobrze zdać się na wolę 
Bożą na przepadłe, powierzyć się Dobroci bez granic, jak mała 
kruszyna, zapomnieć o sobie, a myśleć o Bogu. Spieszmy, życie 
tak krótkie, spieszmy po miłość do Bożego Serca, by w Jego pło
mieniach zanurzyć się całkowicie i kochać miłością ofiarną. Jezu, 
pociągaj do siebie wszystkie dusze, byśmy mogły biec za wonno
ścią olejków Twoich. [...]
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33

Poznań, 28 XII 1935
[...] Widzi Najdroższa Siostra Asystentka, że i ja  mam kło

poty materialne i doczesne, ale Pan Jezus zawsze jakoś załatwia 
przez swoich ziemskich aniołów. Ode mnie domaga się tylko bez
względnego zaufania i miłości. Czujność swoją ojcowską posuwa 
do tego stopnia, że nawet rano budzi mnie o oznaczonej godzinie, 
bo budzika nie mamy. Nieraz, gdy się przebudzę, zdaje mi się, że 
to może dopiero północ, mam ochotę jeszcze spać, a On upomina 
łagodnie: Wstań, zbudź Siostry -  już czas, i rzeczywiście jest za 
5 minut piąta. Czy to nie dobroć Boża? A jeżeli o sprawach mniej 
ważnych Bóg tak myśli, cóż mówić o duchowych, gdzie już idzie 
nie o nasz własny interes, ale o Jego sprawy. Przekonałam się już 
doświadczalnie, że z Jezusem można wszystko zrobić. Nie ma rze
czy tak trudnej i tak ciężkiej, której nie dokazalibyśmy37 wespół 
z Nim. Sami możemy tylko przeszkadzać działaniu Bożemu, mo
żemy tylko psuć. Z Jezusem możemy wszystko, a raczej On w nas 
i przez nas dokonuje cudów zmiłowań swoich. Może już niedługo 
dane nam będzie cieszyć się widokiem tego bogactwa tajemnic 
Bożych. Zdaje mi się, że Najdroższa Siostra Asystentka spieszy do 
Jezusa krokami olbrzyma, a Jezus jeszcze bieg przysparza, zsyła
jąc choroby i różne inne kłopoty.

Ja tymczasem zaostrzony mam wzrok ducha, spoglądam w tam
tą stronę, gdzie Jezus czeka na skraju wieczności, a jednak idę po
woli -  a Jezus daje mi zdrowie żelazne. Od wakacji dopiero pierw
szy raz dostałam kataru. Ale widocznie taka jest wola Boża, więc 
i ja  niczego nie pragnę, jak tylko, by się w niczym nie sprzeciwiać 
tej najświętszej woli Bożej, by iść -  gdzie każe, czynić -  co poleci, 
tak jak się to Jemu podoba. Najważniejszą rzeczą jest miłość Bo
ża, bo ona zawiera w sobie wszystko -  i żal doskonały, i pokorę,

37 Nie zdołalibyśmy wykonać.
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i umartwienie, i przede wszystkim ofiarność, choćby w rzeczach 
najdrobniejszych, jeżeli ich Bóg zażąda. [...]

34

Poznań, 29 II 1936

[...] Ja tak bardzo tęsknię do Jezusa-do  zjednoczenia się z Nim 
przez jasne widzenie Boga w niebie, że doprawdy nie wiem, czy 
Pan Jezus nie ulituje się nade mną i nie zabierze mnie do siebie 
może już niedługo. Wprawdzie jestem zupełnie prawie zdrowa 

prócz drobnych niedomagań, ale jeżeliby Pan Jezus zechciał, 
mógłby mnie oczyścić, uświęcić i zabrać do Ojca najukochańsze
go. Tak mnie mało świat obchodzi. Owszem, prawie że mnie nie 
obchodzi. Jedna myśl towarzyszy mi stale, a jest nią miłość pra
gnienie, by nią rozgorzała cała moja dusza -  by rozpłomienił się 
od niej cały świat. Jezus pozwolił mi poznać, że jestem przez Nie
go kochana, nie tylko dał mi to poznać, ale i odczuć. Miłość Jezusa 
napełnia mi duszę po brzegi -  a czasem nie mogę jej pomieścić, 
więc się wylewa przez łzy. -  Ale czego ja o tym piszę? Dlatego, 
że więcej jeszcze niż kiedykolwiek poznaję, że Najdroższa Sio
stra Asystentka ma dla mnie serce matki, że rozumie przeżycia 
wewnętrzne swojego dziecka z własnego doświadczenia, o czym 
świadczą listy Przezacnej Siostry Asystentki. Szczęśliwe jesteśmy, 
że nas Jezus tak bliziutko swego Serca pociąga, że nas w Nim nie
jako zanurza, tak że już nie my żyjemy, ale Jezus żyje w nas, a my 
żyjemy już nie tylko z Jezusem, ale Jezusem. Doprawdy, Jezus 
spełnia nasze marzenia, owszem, przewyższa je, a cóż dopiero bę
dzie wówczas, gdy znajdziemy się wobec Niego bez zasłon, bez 
chmury. O, spieszmy, żeby jak najgoręcej ukochać Jezusa, by Mu 
radość sprawiać na każdym kroku.
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35

Poznań, 28 III 1936
Ostatni list sprawił mi dużo radości. Przeczytałam go jednym 

tchem, bo był tak według mojego gustu. Takie same myśli i uczu
cia wyraziłabym, może tylko innym stylem, tzn. moim stylem. 
Jak refren w wierszu powtarzało się w liście Najdroższej Siostry 
Asystentki: „Jeszcze nie przyszła godzina moja”38. I moje serce 
powtarza ten werset z miłością. Ale kiedy ten list czytałam, do
dawałam w duchu -  a może nadchodzi. Miałam wówczas 37,8° 
temperatury -  a potem podniosła się do 38°. Już wszystko minęło, 
znowu jestem silna i zdrowa, a jednak zegar mojego życia posuwa 
naprzód wskazówki do owej upragnionej „mojej godziny”.

Czy wie Najdroższa Siostra Asystentka, co mi dodaje otuchy 
w moich tęsknotach? Oto myśl, że jestem bardzo słaba, bardzo 
niegodna, że nie mam żadnych zasług. Rodzice najchętniej zaj
mują się najsłabszym dzieckiem, a już przede wszystkim niemow
lęciem, niezdolnym do uczynienia czegokolwiek samodzielnie. 
Otóż ja wobec Boga czuję się takim niemowlęciem, słabością sa
mą. Jezus musi się mną zajmować -  inaczej zginęłabym bezsilnie. 
Ufam, że mnie do nieba weźmie dla swoich zasług i dlatego, że 
jest nieskończenie dobry -  a nie dlatego, że ja  jestem tego warta, 
postąpi ze mną jak z niemowlęciem. Nadzieje moje sięgają w nie
skończoność.

Zapytuje Najdroższa Siostra Asystentka, czy mi nie żal Komu
nii św. Właśnie do nieba pociąga mnie pragnienie najściślejszego 
zjednoczenia z Nim -  z Umiłowanym mej duszy. Pan Jezus, mó
wiąc o Komunii św., powiedział: „Kto pożywa mego Ciała i pije 
Krew moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim”39. Jeżeli Komunia św. 
sprawia, że żyjemy w Panu Jezusie, a On żyje w nas, zatem w nie

38 J 2, 4.
39 Por. J 6, 56.
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bie nie tylko nie będziemy pozbawieni tej najściślejszej łączności 
z Nim, ale przeciwnie, ta łączność będzie jeszcze głębsza, jeszcze 
ściślejsza. Św. Jan posuwa się aż do takiej tezy -  będziemy Mu po
dobni, gdy Go ujrzymy jako jest40. Widzenie Boga twarzą w twarz 
jest największym, nigdy niczym niezasłużonym szczęściem, jest 
łaską, ponad którą nic większego pomyśleć nie możemy, bo ona 
daje uczestnictwo w życiu samego Boga. Wiekuiste życie Boga 
polega na poznawaniu i miłości wzajemnej Osób Boskich. Nasze 
widzenie Boga w niebie będzie widzeniem Go -  a towarzyszyć te
mu poznaniu będzie miłość uszczęśliwiająca, która już na zawsze 
będzie więzić nas w Bogu, a Boga w nas. Czyż to nie zachwyca? 
Czyż takiego życia w Bogu nie nazwać Komunią św.? [...]

36

Szczawnica, 18 III 1938 

Więcej niż kiedykolwiek zrozumiałam, jak Najdroższa Siostra 
Przełożona dobrze mnie rozumie. Cały list Najdroższej Siostry 
Przełożonej to potwierdza. Cieszę się tym, bo chociaż Pan Jezus 
zupełnie mi wystarcza, jednak On ludźmi się posługuje i przez lu
dzi prowadzi dusze do siebie. Przezacna Siostra Przełożona jest 
właśnie dla mnie takim punktem oparcia. Lecz z drugiej strony, 
zdaje mi się, że i ja dobrze rozumiem Najdroższą Siostrę Prze
łożoną. I ja  przechodziłam ogniową próbę doświadczeń, i moja 
dusza miotana była falami pokus, udręczeń, niepewności, bólu, 
jęku. Zdawało mi się nieraz, że dusza moja, jak ziarno pszeniczne, 
rzucona była między koła młyńskie, które bez miłosierdzia tarły 
ją  i miażdżyły, mimo mych jęków i bólów. O, jakże wdzięczna 
jestem Panu Jezusowi, że nie zważał na moje, jak mi się zdawało, 
konanie. Jeżeli użyłam porównania z ziarnem pszenicznym, mogę 
dokończyć jego dzieje. Otóż starte na mąkę staje się chlebem, pod

40 Por. 1 J 3, 2.
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którego postaciami Jezus się ukrywa. Zaprzeczyć tego nie mogę, 
że żyje we mnie Jezus. On to sprawia ten pokój niebiański, jaki 
obecnie w mej duszy, w królestwie Księcia Pokoju, panuje. On mi 
daje moc i siłę do pokonywania wszystkich przeszkód, jakie nie
przyjaciel zbawienia próbuje nasunąć. Wszystko moje szczęście 
płynie stąd, że żyję nie sama, lecz wespół z Jezusem.

Matusiu moja Najdroższa -  ten sam Jezus żyje także w Jej du
szy. A ja  nadto wiem coś więcej -  wiem, że jest z tego mieszka
nia bardzo zadowolony, że Najdroższa Siostra Przełożona bardzo 
często w ciągu dnia przebywa z Niebiańskim Gościem, sprawiając 
Mu tym przyjemność. Jezus nie jest niezadowolony, że Jego uko
chana oblubienica spełnia trudne i twarde obowiązki. Owszem, On 
zajmuje tron w Jej duszy i spogląda na każdy ruch i odruch, na 
każde skinienie, na każde słowo swej służebnicy i wszystko notuje 
w swym Sercu. Stawia noty dobre lub bardzo dobre, a wreszcie, 
przy ostatnim egzaminie, wyda dyplom kwalifikujący do wiecz
nego z sobą towarzystwa.

Niech mi wolno być suflerem w tym wypadku. [...] Podeszłam 
Jezusa i zdradził mi sekret celującego wyniku egzaminu. -  Czy
nić wszystko z miłości. Nic się tak Panu Jezusowi nie podoba jak 
życie miłości. Jest to pieśń, która Go tak zachwyca, że Go można 
oczarować. I ukochany, zaczarowany Miłośnik dusz już jest wo
bec duszy tak Go kochającej bezsilny.

Zdaje mi się, że my obydwoje z Jezusem jesteśmy oczarowani 
[sobą wzajemnie]. On mnie wpierw oczarował swoim majestatem, 
swym wdziękiem, potęgą, dobrocią, miłosierdziem, miłością bez 
granic, a ja ukochałam Go również do szaleństwa i -  zdaje mi 
się -  zachwyciłam Go wiarą żywą, ufnością, prostotą dziecięcą, 
żalem za swoje grzechy, przywiązaniem, przylgnięciem do Nie
go i miłością, życiem miłości, czynieniem wszystkiego z miłości. 
Zdaje mi się, że już nie ma dla mnie trudu, ciężaru, cierpienia, jest 
tylko miłość i cierpienie miłości. Z miłości płynie moja tęsknota
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za Bogiem, z miłości [płynie] pragnienie cierpienia, pracy dla Je
go chwały, czynienie we wszystkim woli Bożej. A jednak mimo 
skarbów łaski, jakie Pan Jezus składa w mej duszy, pełna jestem 
nędz, słabości, niedoskonałości. Nie zrażam się jednak. Tym moc
niej ufam, tym goręcej kocham i to zdaje mi się również [jest] mój 
sekret radości wewnętrznej i pokoju.

Najdroższa Siostro Przełożona, jeżeli naszych ciemności nie 
rozświeca nawet iskierka -  jak się Matusia wyraża w swym liście -  
starajmy się krzesać iskierki z tych twardych kamieni, jakie mamy 
pod ręką. Nawał pracy to kamień -  uderzmy weń młotem dobrej 
intencji: Jezu, to dla Ciebie z miłości. Będzie to iskra. Jeżeli my jej 
nie zobaczymy, mniejsza o to. Jezus przy jej świetle zobaczy nas, 
żyjących dla Niego, i będzie zadowolony. Posiłek, odpoczynek -  
to kamienie. Dusza wolałaby spędzić ten czas na Jego Sercu. Lecz 
i to dajmy Mu z miłości, a nie będzie stracone.

Zapytuje Najdroższa Siostra Przełożona, w jaki sposób Pan 
Jezus powiedział mi o tym, o czym wzmiankowałam w liście po
przednim41. W taki sposób, jak mówił do Benigny Konsolaty42. 
Wiele z tego, co mi dotąd powiedział, spełniło się dosłownie. Raz 
byłam tym przerażona. Słyszałam zapowiedź, a jednak kiedy się 
spełniła, zadrżałam po prostu -  wówczas mnie zapewnił, że wszyst
ko się spełni43. Boję się pisać o tym, bo nie mam na to pozwolenia, 
a o pozwolenie trudno. Tych kwestii nie mówię obecnemu spo
wiednikowi, jakkolwiek jest bardzo świątobliwy (Ks. Prefekt Jan 
Kozioł)44, zdaje mi się, że na tak krótki pobyt nie powinnam o tym

41 Poprzedni, z istniejących w zbiorze, list s. Leonii do s. A. Inglot jest z 21 XII 
1937 r. Jednakże z jego treści nie wynika, o co chodzi w powyższej wzmiance. Być 
może były jeszcze inne listy, które zaginęły.

42 Benigna Konsolata Ferrero. -  Zob. s. 107, przypis 57.
43 Zob. Dz. I 161-162. -  S. Leonia nie odnotowała, czego dotyczyło spełnienie 

się zapowiedzi Jezusa.
44 Zob. s. 387, przypis 8.
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mówić. O wszystkim wie Ksiądz Sehmelzer w Poznaniu, a jeże
li będę gdzie dłużej, tam znowu otworzę swoją duszę. W razie 
gdybym przed śmiercią nie znalazła kierownika duszy (na dłuższy 
czas, bo tu tylko ta jedna jest przeszkoda), powierzę moje tajem
nice Przewielebnej Matce Generalnej. Tutaj mamy spowiedź co 
tydzień -  kierownictwo bardzo mi odpowiada i dziękuję za nie 
Panu Jezusowi. [...]

37

Szczawnica, 12 V 1938
[...] Prace, choćby i liczne, nie potrafią nas oderwać od Jezu

sa, bo węzeł miłości silniejszy jest niż wszelka zapora. O, jakbym 
chciała, by wszyscy ludzie czynili wszystko jedynie z miłości. Mi
łość jest tym dla duszy, czym powietrze dla płuc. Dusze, w których 
nie ma tego Bożego powiewu, są trupami, jak człowiek uduszony 
z braku powietrza. Dusze, w których mało jest tego ognia miłości, 
są anemiczne, chore, wloką swój żywot jak łachmaniarze, choć 
mogłyby nosić szaty królewskie jako oblubienice Króla wieków. 
O jak wielką Pan daje nam godność. Matusiu Najdroższa! Raz ży
jemy na świecie -  raz tylko możemy stać się świętymi. Jeżeli nie 
wykorzystamy tej sposobności, wina po naszej stronie, niestety 
niepowetowana. Piszę z pełności serca. Wiem, do kogo piszę, dla
tego jestem swobodna jak dziecko. [...]

38

Szczawnica, 10X1 1938 
Jakże bardzo, a bardzo wdzięczna jestem za list. Proszę Pana 

Jezusa, by wynagrodził za mnie wszystko tysiąckrotnie, a pewna 
jestem, że to uczyni, bo my się z Panem Jezusem bardzo kochamy, 
a „kochające się serca” tak dobrze się rozumieją.
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Mam przed sobą otwarty XX rozdział trzeciej księgi Naślado
wania*5. Rozumiem drogę, którą Pan Jezus prowadzi Najdroższą 
Siostrę Przełożoną. Droga ta prowadzi do świętości. Przewodni
kiem na niej jest Pan Jezus, a więc końcowym akordem wszyst
kich zmagań duchowych „świętość”. Życzy sobie Czcigodna Sio
stra Przełożona, bym wniknęła w treść tego rozdziału i dała odpo
wiedź. Pokornie, ale i radośnie uczynię zadość.

„Wyznam przed Tobą Panie niemoc moją”. Jakże mi się to 
podoba, a zapewne daleko więcej podoba się Panu Jezusowi. Je
steśmy niemocą samą. Bądźmy szczerymi wobec siebie samych 
-  przyznajmy się do tego. Bądźmy szczerymi wobec Boga, przy
znajmy to wobec Niego, żeśmy niemocą samą, a dobrze na tym 
wyjdziemy. Pan Bóg, co prawda, zna nas doskonale. Wie, że nic 
nie możemy. Ale On tak lubi to pokorne uznanie niemocy swojej, 
a nawet ukochanie jej. Nie chciejmy móc coś bez Boga. Sama nic 
nie mogę, jako nicość, ale „wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia”46. Czyż matka ma pretensje do niemowlęcia? Czyż mu 
robi wymówki, że takie niezdolne do niczego, że nawet siebie po
silić nie może? Oto sekret (może mój) głębokiego spokoju we
wnętrznego: „Być niemowlęciem wobec Boga”. Matce wystarcza 
uśmiech niemowlęcia, spojrzenie, uścisk drobnych rączek i mam
rotanie, gaworzenie -  niezrozumiałe dla kogo innego, wymowne 
dla niej. Godzinami potrafi pochylać się nad kolebką niemowlęcia. 
I cóż my -  niemoc -  możemy Bogu dać więcej? Patrzmy na Boga 
żyjącego w Hostii, w naszym sercu, w duszach osób nas otaczają
cych, a nawet w każdym stworzeniu -  chociaż tam przebywa On 
w inny sposób niż w naszych sercach. Mówmy do Niego w taki 
sposób, jak umiemy. On i gaworzenie zrozumie -  będzie zadowo
lony. Darzmy Go uśmiechem, tj. radością ze wszystkiego, co na

45 Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa.
4(’ Flp 4, 13.
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nas zsyła -  doświadczenie, ciernie czy róże... To nie [jest] trudne, 
niemowlę może się na to zdobyć. Pan Bóg -  najtroskliwsza Mat
ka -  widząc niemoc swojego niemowlęcia, sam je przeniesie tam, 
gdzie będzie chciał, a więc nawet na wyżyny.

Nie martwmy się niemocą naszą, ona naszym zyskiem -  i jak 
wielkim. Jakże głębokie jest więc to zdanie: „Wyznam przed Tobą, 
Panie, niemoc moją”. Wolę teraz dopiero to zdanie, które Tomasz 
a Kempis umieścił na początku: „Wyznam przeciwko sobie nie
sprawiedliwość moją”. Łatwiej mi ją  wyznać przed Bogiem wów
czas, gdy już uznam małość moją. Mamusia tak pięknie wystroiła 
niemowlę -  puściła je z rąk -  może samo rwało się na ziemię. I to 
po chwili pełzania po ziemi (raczkowania) -  sukienka powalana, 
buźka usmarowana, bo niemowlę wszystko niesie do ust, wszyst
kiego chce pokosztować.

Najdroższa Siostro Przełożona! Dopóki żyjemy na ziemi, za
wsze mniej lub więcej pełzamy po niej -  dotykamy się jej. Nic 
dziwnego, że na śnieżnej szacie naszych dusz pojawi się jakaś 
plamka czy pył (który spada nawet wówczas, gdy o tym nie wie
my). Nie martwmy się tym. Bóg wie, żeśmy ludźmi, a nic anioła
mi. Wie, że stąpamy po ziemi, nie po obłokach. Chodzi tylko o to, 
by dobrowolnie nie popełnić jakiegokolwiek przewinienia. To by 
Go naprawdę zasmucało i takich przewinień strzec się musimy 
koniecznie. Jeżeli się takie przewinienie zdarzyło w przeszłości 
-  czyż nie dlatego, że się nie znało dostatecznie Boga? Bo czyż 
można by uczynić coś, co Mu się nie podoba, wówczas gdy się Go 
zna i kocha? Zresztą, Bóg stwarzając nas, widział w swej wszech
wiedzy nasze przewinienia, a jednak nie cofnął swojego zamiaru. 
Dał nam życie -  przewidując nasz żal, miłość i oddanie się Jemu.

Jak wiele ciśnie mi się myśli pod pióro na ten temat. Muszę się 
ograniczyć, by nie znudzić Najdroższej Siostry Przełożonej. Jeżeli 
Bóg ukocha jakąś duszę -  anioła -  wielka to rzecz, prawda. Ale
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jeżeli ukocha i łaskami zasypuje duszę, która musi sobie wyznać 
niesprawiedliwość swoją, czyż to nie cud miłości?

Lecz wejdźmy dalej. „Częstokroć nawet drobna rzecz wypro
wadza mnie z równowagi i zasmuca”. To dowód, że jesteśmy sła
bymi -  bardzo słabymi. Jeżeli się żyje wiarą żywą, a zwłaszcza 
jeżeli się żyje Jezusem żyjącym w nas, drobiazgi takie już nie wy
prowadzają z równowagi. Spokój Boży nie pozwala na to. Znam 
osoby, skądinąd świątobliwe, a jednak tracące niekiedy tę „równo
wagę”. Zauważyłam, że pochodziło to u nich nie z winy, lecz po 
prostu z niewyspania, z wyczerpania nerwów. Sądzę, że nie trzeba 
w takich wypadkach stanowczo dopuszczać do duszy tego drugie
go, tj. smutku. Nigdy dusza zasępiona, czy martwiąca się swoimi 
upadkami, nie posuwa się na drodze doskonałości. Nigdy. Smucić 
się, zasępiać -  to wcale nie jest pokorą. Należy natychmiast prze
prosić Pana Jezusa i kochać Go, jakby nic nie zaszło.

„Postanawiam, że będę działał mężnie” . Ja takich postanowień 
nie robię. Wiem, jak słaba jestem. Moim postanowieniem jest po
korna i usilna prośba, by Pan Jezus działał we mnie, by za mnie 
i we mnie walczył. Toteż wszystkie wygrane są Jego własnością. 
Moim zadaniem -  kochać Go nade wszystko.

Wobec pokus nie ma się co trwożyć, gdy Jezus żyje w nas. To 
są strachy na wróble. Proszę mi wierzyć. Mogą sobie psy wyć na 
księżyc i szczekać, ile im się tylko podoba. Księżyc i tak świecić 
będzie. Pan Jezus nie chce naszej zguby. On nigdy nie pozwoli 
kusić nas nad miarę. Czasem dopuszcza pokusy, to prawda. Ale 
pokusy są także łaską, bo dają duszy pole do zwycięstw. Czyż 
kochający ojciec mógłby umyślnie wystawiać swoje dziecko na 
niebezpieczeństwo ukąszenia psa? Czasem malec rwie się do psa, 
by go pogłaskać. Zezwala na to kochany tatuś, ale czuwa. A niech 
tylko pies warknie, [ojciec] grozi mu, lub dziecko zabiera. Słabe 
porównanie, ale to mi się nasunęło w tej chwili. W każdym razie
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pokusy same nigdy nie są grzechem -  dają tylko pole do walki, a z 
niektórymi nawet walczyć nie warto, wystarczy nimi wzgardzić.

[...] Nie wolno jednak „uważać się za bezpiecznego” -  jak 
mówi autor Naśladowania -  wtedy istotnie lekki powiew może 
obalić. Pokora, uznanie swej niemocy, zaufanie Panu Jezusowi, 
miłość -  oto broń przeciw zakusom nieprzyjaciela. A wynikiem 
tego pokornego, ufnego kochania niech będzie modlitwa, której 
Pan Jezus zawsze w pokusach wysłuchuje.

Jedno mnie uderza w tym rozdziale, co nie bardzo odpowiada 
mojej duszy, i to jeszcze poruszę: „To właśnie mnie gnębi i wobec 
Ciebie zawstydza, że jestem tak ułomny i słaby w opieraniu się 
namiętnościom”. -  Był czas, że przeżywałam to wszystko, miano
wicie to gnębienie się i zawstydzenie wobec Pana Jezusa, ilekroć 
popełniłam jakąś niedoskonałość. Raz pamiętam -  tak się wsty
dziłam Pana Jezusa, kiedy pominęłam małą sposobność do umar
twienia, że przez 4 godziny nie pokazałam się w kaplicy, unikałam 
serdeczniejszej z Nim rozmowy. Co za głupota! Jak wdzięczna 
jestem Panu Jezusowi za to, że mnie wzniósł ponad tę głupotę. 
Czyż nie jest daleko doskonalszą rzeczą rzucić się do stóp Pana 
Jezusa natychmiast z wyznaniem: „Taka jestem mój Jezu, ratuj!”? 
[...] Prawda, trzeba zapłacić, ale na to nas stać, bo grosza tylko Pan 
Jezus żąda, a tym groszem to akt pokory.

Czyż można cenić siebie na wartość złota i nie uniżyć się -  gdy 
prochem jesteśmy? Tak mi teraz dobrze z tym wyznaniem: Taka 
jestem, mój Jezu, Tyś chyba nie spodziewał się po mnie czego 
innego, ale z Tobą mój Jezu -  o tak, z Tobą dojdę do bohaterstwa 
-  i już [jest] wzajemna wymiana miłości. Na sto mil od siebie od
rzucam gnębienie się, a na tysiąc -  wstydzenie się Pana Jezusa. On 
wie, że Go kocham ponad wszystko, ale też zna słabość i nędzę 
moją lepiej niż ja.

I jeszcze słówko: „Jakże można polubić to życie” itd. Ma słusz
ność Tomasz a Kempis. A jednak każda chwila życia ma wartość
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bezcenną, bo w każdej pomnażać się możemy w miłości Bożej. Ko
chać więcej i więcej — warto żyć i 100 lat, nawet w trudach i usta
wicznym zmaganiu się, byle móc ukochać Boga taką miłością, jaką 
pragnie być kochany. W niebie już się w miłości nie wzrasta. Han
dlujmy -  wyzbywajmy się wszystkiego za złoto miłości Bożej, bo 
to kapitał, którym żyć będziemy przez wieczność całą.

Chyba skończę, bo na raz byłoby za dużo, a mnie tak dobrze 
gwarzyć z Najdroższą Siostrą Przełożoną. Cieszyłabym się, gdyby 
Najdroższa Siostra Przełożona zawsze temat wybierała. Ja się lu
bię dostosowywać do życzenia. [...]

Książki Życie z wiary41 nie czytałam -  nie znam jej. Św. Jan od 
Krzyża jest zawsze moją najmilszą lekturą po Ewangelii. Wiem, że 
i to -  tj. św. Jana od Krzyża -  zawdzięczam Najdroższej Siostrze 
Przełożonej. Ileż ta książka przyniosła mi pożytku. Ostatnio prze
czytałam książkę, która przypadkowo dostała się do moich rąk: 
Maleńki miłośnik Jezusa4*. Promienne życie 12-letniego chłopca 
Wicia. Radziłabym ją  przeczytać wychowawczyniom. Ileż może 
zdziałać dobre wychowanie. [...]

39

[Szczawnica, lu ty  1939]

[...] Co do spraw duszy poruszonych przez Najdroższą Siostrę 
Przełożoną w przedostatnim liście, to wywnioskowałam, że dusza 
Matusi mojej jest wielka i mężna, skoro Pan Jezus tak ją  doświad
cza. Bo jest to właściwie doświadczenie zesłane przez kochające
go i dobrego Ojca, który wybranych tak doświadcza, jak doświad
cza się złoto w ogniu. Im do wyższej świętości jest ktoś powołany, 
tym więcej bywa doświadczany. Drogę krzyża przeznacza Bóg dla 
najmilszych wybrańców swoich.

47 H. Riondel SJ, Życie z wiary, Kraków 1934.
48 [M. Pruszyńska,] Maleńki miłośnik Jezusa Vit de Fontgalland. Promienne życie

świętego chłopca, Kraków 1931.
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Pamięta Najdroższa Siostra Przełożona, jakie pokusy przeciw
ko wierze przechodziła św. Terenia. A jednak wyszła z nich zwy
cięsko -  do Pana Jezusa zwracała się wówczas z pokornym wy
znaniem: Ty wiesz, Jezu, że choć nie cieszę się uczuciem wiary, 
według wiary żyć usiłuję. Dziwne mi się zdawało, kiedy pierwszy 
raz czytałam Dzieje duszy, że aż tak bardzo i tak długo Bóg do
świadcza duszę tak czystą, bohaterską; duszę, która stale Panem 
Jezusem była zajęta. Na pokusy przeciw wierze użalała się jesz
cze na śmiertelnym łożu. A przecież w chwili śmierci -  ekstaza, 
najwyższe uniesienie radości... Obecnie nie dziwię się temu. Bóg 
chciał wypełnić kielich po brzegi, by nagradzać wiecznie...

Najdroższa Siostro Przełożona! Pan Jezus Siostrę Przełożoną 
bardzo kocha, ja wiem o tym na pewno. Zresztą, czyż nie zapewnia
0 tym sam, mówiąc z taką siłą: „Miłością odwieczną umiłowałem 
cię”49? Pan Jezus sam sobie sprzeciwiać się nie może. Skoro raz 
zapewnił, nie może tego odwołać. Wierzmy słowom Jego i ufajmy 
Mu. Gdyby któraś z Sióstr, [w Łodzi] na Karolewskiej, nie ufała 
Siostrze Przełożonej, gdyby -  przypuśćmy -  stale podejrzewała, 
że Siostra Przełożona czyha tylko na nią, by ją  na czymś przyłapać
1 karać. Czy nie byłoby przykro Siostrze Przełożonej? -  niemają- 
cej takich zamiarów -  owszem, pragnącej dobra tej siostry.

Pan Jezus ma ludzkie Serce. On tak czuje jak my -  owszem, 
żywiej i silniej, wszak żywszą i silniejszą kocha nas miłością. Je
żeli za tyle dowodów miłości okazuje Mu ktoś brak zaufania -  boli 
Go to bardzo. Co innego -  jeżeli to się nasuwa tylko jako pokusa. 
Pokusę zwyciężyć zawsze można, bo ją  Bóg dopuszcza, spiesząc 
równocześnie z pomocą swej łaski. Bóg nigdy nie daje pokus po
nad siły. Czyż mógłby odmówić pomocy duszy, która Go kocha, 
dla Niego tylko żyje? Ja sobie nie wyobrażam ojca, który by, wi
dząc węża rzucającego się na dziecię, nie spieszył mu z pomocą.
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[...] Wiemy, że On nas kocha więcej niż najczulsza matka. Czuwa 
nad nami ustawicznie, bo wie, że wygnanie to burzliwe morze, 
w którym łatwo zatonąć. Tak, łatwo, ale tylko tym, którzy Mu nie 
ufają. Piotr tonie, gdy zaczyna wątpić. Jedno słowo „Panie, ratuj”, 
a już kroczy bezpiecznie po powierzchni wód50... I teraz Pan Jezus 
słyszy każde nasze wezwanie „Panie, ratuj”, wszak jest przy nas, 
a nie przestał być tak dobry, jak był za życia ziemskiego, nie jest 
więc obojętny na nasze wołania.

Matuchno moja! Zdaje mi się, że ja  już pisałam, a może mówi
łam o tym, będąc w Łodzi, jak ja, będąc jeszcze świecką dziew
czynką, starałam się wmówić w Pana Jezusa, że Go kocham. 
Wówczas nie przeżywałam jeszcze radości niebiańskiej płynącej 
z posiadania Pana Jezusa. Powtarzałam Mu więc bez ustanku: Ko
cham Cię, Jezu, kocham Cię, Jezu itd. Czuję, że w tym okrzyku, 
pozbawionym wszelkiego uczucia, była prawdziwa ufność i mi
łość i że to podobało się Panu Jezusowi. I teraz nie jestem w usta
wicznym zachwycie. Po chwilach najgłębszych przeżyć następuje 
codzienne, szare życie. Ani na chwilę jednak nie wątpię, że mnie 
Pan Jezus kocha wówczas tak samo. Pan Jezus da Najdroższej Sio
strze Przełożonej miły odpoczynek w swym Sercu -  wcześniej czy 
później. Pokusy znikną, zostanie tylko On. [...]

Przypuszcza Najdroższa Siostra Przełożona, że ja  się umar
twiam... Pan Jezus obmyślił inne umartwienie -  odebrał apetyt do 
tego stopnia, że zanim nadeszła pora posiłku, już w pokoju zaczęło 
mnie mdlić, a przy stole -  z największym wstrętem, z odrazą -  da 
się zjeść małą kromkę chleba i trochę herbaty, bo się zdaje, że się 
wnętrzności pchają do gardła51. Do tego stopnia jestem nieumar- 
twiona, że za pieniądze, które mam od Najdroższej Siostry Prze

50 Por. Mt 14,30.
51 Był to już przerzut gruźlicy na jelita. -  Por. List do s. A. Inglot z kwietnia 1939 r.

(niedrukowany).
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łożonej, kupiłam sobie funt cukru w kostkę i czasem włożyłam do 
ust, pomnąc na upomnienie Siostry Przełożonej: „Co ci służy, to 
sobie kup”. Uczyniłam to po prostu pod wpływem tego nakazu, 
inaczej nigdy nie pozwoliłabym sobie na coś podobnego, bo osta
tecznie -  cukier nie jest pożywieniem, ale czym innym pożywić 
się nie można, bo rośnie w ustach, przez gardło nie przejdzie. Od 
2 dni zaczęłam zażywać lekarstwo na apetyt -  mogę już choć coś 
zjeść - do cukru już nie zaglądam, bo to dzieciństwo i głupota, 
której się poddałam chwilowo, pod wpływem wstrętu dojedzenia. 
[...]

40

Szczawnica, 16 III 1939
[...] Czy „Róża Duchowna”52 przychodzi [do Siostry]? W kwiet

niowym numerze będzie wydrukowany mój wiersz Regina coeli 
i proza Pokój i trwoga. Na maj mam zamiar pisać po niedzieli, 
bo wysyłać trzeba już miesiąc wcześniej. Gorąco o modlitwę pro
szę, by mi Pan Jezus pobłogosławił w tej drobnej pracy. Ja się tak 
przeogromnie cieszę, że mogę pisać o mojej Matce Niepokalanej. 
To drobnostka, a jednak ja pragnę rzucać siew na niwę dusz. Oby 
choć jedno ziarno zakiełkowało w jakiejś duszy -  byłabym szczę
śliwa. Jeden akt miłości więcej -  i to na wieczność całą. Mnie to 
zachwyca, sił dodaje, bo wszak żyjemy na ziemi tylko dla Pana 
Jezusa, dla Jego chwały.

W ostatnich dniach duszę moją przepełnia po brzegi uszczęśli
wienie na myśl o posiadaniu Trójcy Najświętszej w duszy. Jaka to 
niepojęta łaska. Taki Majestat w takim ubóstwie -  i to stale. Czy

52 „Róża Duchowna” -  miesięcznik wydawany od 1898 r. we Lwowie nakładem 
ojców dominikanów, poświęcony przede wszystkim czci Matki Bożej -  Królowej 
Różańca Świętego. S. Leonia zaczęła umieszczać w nim niektóre swoje wiersze, 
a także drobne artykuły prozą od jesieni 1938 r. Wymienione w liście tytuły znajdują 
się w Roczniku 38 (1939) na stronach: 121-124.
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człowiek o tym pamięta, czy nie, byle trwał w miłości, ten Gość 
niebiański stale jest z nim. Jak dobrze, że my żyjemy w tak bliskim 
i serdecznym stosunku z Tym, który kiedyś będzie naszym sędzią. 
[...]

41

Szczawnica, 30 VIII 1939

[...] Tak dziękuję Panu Jezusowi za to, że pakunek [od Siostry 
Przełożonej] przyszedł właśnie wówczas, gdy u mnie była moja 
rodzona siostra z córeczką53. Wiem, że jako siostra, odczuwa to, 
że nie jestem zdrowa. Ale dowody miłości, jakiej doznaję w Zgro
madzeniu, stanowiąjej pociechę. A czyż pakunek -  tak kosztowny
-  nie był dowodem tej miłości? „Staraj się o zdrowie -  mówi mi
-  kiedy cię Siostry tak kochają” . Tak się cieszyłam, że mogłam jej 
dać dowód tego, co jej mówiłam o miłości Sióstr dla mnie. Wyje
chała przedwczoraj. Zapewne wszystko opowie rodzicom.

[...] Po wysłaniu owego listu -  imieninowego -  było ze mną 
tak już źle, że otoczenie sądziło, że koniec mój się zbliża. Miałam 
zamiar wysłać kartkę z prośbą, by dla mnie już nic nie przysy
łać, bo już niczego potrzebować nie będę. Niestety, nie miałam 
już siły nawet do napisania kartki. Przyczyną tego było zapew
ne osłabienie pochodzące z wysokiej temperatury, a więcej jesz
cze z niejedzenia. Przez lipiec spadłam 5 kg na wadze -  cały mój 
obiad stanowiły najczęściej 2 kartofle, bo trawiona gorączką jeść 
nie mogłam.

Dzięki Panu Jezusowi jest nieco lepiej. Siostry, które były na 
kuracji, kupiły mi flaszkę wina czerwonego -  i ja -  „husyt” piłam 
z konieczności. Potem kupiłam sobie wina hinowego i już mo
gę trochę jeść, sił mi przybyło przynajmniej tyle, że mogę zajść

53 Stefania Cycoń ze swą córeczką Marysią były u s. Leonii w Szczawnicy od 22 
do 28 VIII 1939 r. -  List do s. L. Grochmal z 26 VIII 1939 r. (niedrukowany).
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do kościoła, temperatura spadła do 38°. Oto litania o sobie. A tu 
tak okropne czasy54. [...] Pan Jezus jest z nami, jest pośród nas. 
On się będzie nami opiekował -  wszak jesteśmy Jego własnością. 
Dziwnie czuję się bezpieczna przy Jego Bożym Sercu. Nie dozna
ję nawet cienia trwogi. W głębi duszy nurtuje gorące pragnienie 
śmierci męczeńskiej, ale to łaska, na którą nie zasługuję. Jeżeli 
dobroć Boża raczyłaby mi tej łaski udzielić, szłabym z radością na 
męczeństwo. Oddałabym Jezusowi stokroć i milionkroć razy życie 
w ofierze z miłości. Jemu, który dla mnie przelał Krew Najświęt
szą do ostatniej kropli. Zresztą i teraz ja czuję, że spalam się powo
li dla Pana Jezusa -  sił brakuje coraz bardziej, powolnym krokiem 
idę do mogiły, poza którą rozpocznę życie wiekuistej ekstazy mi
łości. Zresztą, już tu na ziemi znajduję niebo w Sercu Pana Jezusa, 
w Jego woli. Czuję, że Boski Mistrz oderwał mnie od wszystkiego 
i pozwolił całą duszą przylgnąć do Niego, wśród cierpień czy ra
dości. Niech będzie uwielbiony za wszystko. [...]

M List jest pisany na dwa dni przed wybuchem II wojny światowej.

Do ks. Kazimierza Schmelzera

Ks. Kazimierz Schmelzer (1904-1955), ur. w Poznaniu, pochodził z  ubo
giej rodziny robotniczej. Szkołę średnią -  Gimnazjum św. Marii Magdaleny 
w Poznaniu -  ukończył, utrzymując się z korepetycji. W 1924 r. rozpoczął 
studia filozoficzne na Uniwersytecie Poznańskim, które po roku przerwał, 
nie mogąc oprzeć się powołaniu kapłańskiemu. Pragnął wstąpić do zakonu 
jezuitów, lecz realizację tego pragnienia uniemożliwiła mu konieczność ma
terialnej opieki nad matką. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Poznaniu w 1925 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1930 r. Pracował 
jako wikariusz w Lesznie i Poznaniu (parafie: św. Marcina, iw. Wojciecha). 
W 1936 r. został mianowany drugim penitencjarzem w katedrze w Pozna
niu i notariuszem Sądu Duchownego. Zasłynął jako spowiednik, zwłaszcza 
sióstr zakonnych. Z  jego posługi korzystało kilka zgromadzeń (był m.in. oj
cem duchownym i spowiednikiem nowicjatu Sióstr Urszulanek Unii Rzym
skiej). Odznaczał się głębokim życiem wewnętrznym. Jego kierownikiem du
chowym był Sługa Boży ks. Aleksander Żychliński'.

S. Leonia korzystała u ks. Schmelzera ze spowiedzi i kierownictwa du
chowego w latach 1934-1937. Po swoim wyjeździe z Poznania zasięgała 
jego rad listownie jeszcze do 1939 r. Zachowało się 27 je j  listów, z czego do 
druku wybrano 18. Zawierają one cenne, bo jedyne, wiadomości dotyczące 
powstawania „Dziennika duchowego”, dotykają też innych problemów ży
cia wewnętrznego Służebnicy Bożej.
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Poznań, 26 VII 1935 

Przewielebny, Najczcigodniejszy Ojcze Duchowny 
[...] Wyjeżdżamy 29 [lipca], tj. w poniedziałek wieczorem, do 

Starej Wsi. Ja zabawię tam 2 dni, a na trzeciego sierpnia wyjeż-

1 AP, sygn. KA 16143 -  Personalia; Listy do przełożonej generalnej E. Jankie
wicz z 11 XI 1935, 11 II 1936,27X1 1936 (niedrukowane).
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dżam do Staniątek“ na rekolekcje. Bardzo proszę Przewielebnego 
Ojca Duchownego o błogosławieństwo i modlitwę, bym je mogła 
odprawić na większą chwałę Bożą. Ja również będę się modlić 
u stóp cudownej Matuchny Bożej Bolesnej za Najczcigodniejsze
go Ojca Duchownego, któremu — po Bogu -  zawdzięczam niebo 
na ziemi. Może ja, Przewielebny Ojcze, zawczasu cieszę się tym 
niebem, ale cóż mam robić, kiedy szczęście zalewa mi duszę po 
brzegi? Czyż kwiat zamyka swój kielich przed promykami słońca 
lub ożywczymi perłami chłodnych ros? -  zwłaszcza gdy przeszedł 
okrutną zimę i straszną noc. Czasem, co prawda, pojawia się na 
mym niebie chmura bolesna, jaką sprowadza wspomnienie mych 
strasznych grzechów lub dojmujące, choć krótkotrwałe, oschło
ści, ale tam, w głębi duszy, jest jakby pas ciszy, którego nie mąci 
najlżejszy wietrzyk. Tam żyje stale mój Bóg, którego kocham, jak 
umiem i mogę, a właściwie kochamy się nawzajem tak bardzo, 
że nie rozłączy nas nikt i nic. „Nikt nie rozłączy nas już na zie
mi. Miłość — to trwały, niezłomny ślub. Cieszę się, Jezu, względy 
Twoimi. Wierność zachowam Ci poza grób”. To urywek z wier
sza, który pisałam w ubiegłym roku, a który mimo woli nasunął 
mi się pod pióro.

A teraz co innego przeżywam -  głód pokory. Chyba to wiel
ka nędza duchowa, bo naprawdę godna pożałowania jest okolica, 
gdzie panuje głód. Czym zaspokoić ten głód? -  Najczcigodniejszy 
Ojcze Duchowny. Albo i ten drugi -  tęsknoty za istotnym widze
niem Boga. Duszy mojej uskrzydlonej -  w Bogu Trójcy rozmo
dlonej, tęskno do krainy śnionej. Tu na ziemi głód i susza, więc 
ja tęsknię do Jezusa, wciąż do Niego rwie się dusza. Prawda żyje 
w duszy łonie, mam Go w serca mego tronie, które przed Nim jak

2 Staniątki -  wieś pod Krakowem, gdzie jest duży dom zakonny służebniczek. Od 
1930 r. organizowane lam były rekolekcje dla sióstr. W tejże wiosce, w bocznej ka
plicy przyklasztornego kościoła Sióstr Benedyktynek, znajduje się Cudowny Obraz 
Matki Bożej Bolesnej. O nim jest mowa w dalszej treści listu.
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znicz płonie. Ale duszy nadto trzeba, więcej niż dla ciała chleba, 
jasności wiecznego nieba. Jak kwiat pragnie rosy, słońca, tak ja 
niebieskiego Ojca pragnę posiąść już bez końca. O, gdy już niebo 
zdobędę, u stóp Ojca kornie siędę, pieścić Go miłością będę. Ze 
świętymi, z aniołami -  wielbić z dziewięciu chórami będę myślą 
i czuć skrami. Wiem, że grzechy me wyznane, w Bożym Sercu 
zapomniane, więc z ufnością przy Nim stanę. [...]

Ale oto jeszcze jedna pokorna prośba. Mam pozwolenie na 
umartwienia do dnia wyjazdu. Jeżeli wrócę do Poznania, to do
piero około 16 września. Przewielebny Ojcze Duchowny, błagam 
pokornie o przedłużenie pozwolenia, chociaż poddaję się najzu
pełniej Jego woli, która mi jest wyrazem woli Bożej. Chyba żeby 
już list nie zdążył. Kartkę otrzymałam na drugi dzień.

Ogromną trudność sprawia mi otworzenie swojej duszy przed 
kimś innym. Po wewnętrznej walce w tym kierunku zamknęłam 
ją  na wszystkie spusty. Kieruję się wskazówkami Najczcigod
niejszego Ojca Duchownego. Tak postanowiłam robić przez całe 
6 tygodni. Czyż to nie jest dowodem pysznej może samowystar
czalności? [...]

3

[Poznań, I9 3 5 ]3

Pokornie proszę, by Przewielebny Ojciec Duchowny zro
bił z moją notatką4 to, co uzna za wolę Bożą. Choćby miała być

1 Data listu, jeśli chodzi o rok, nie budzi wątpliwości. Określa ją  fragment: 
„w ubiegłym roku w grudniu, kiedy modliłam się w kaplicy Sióstr Urszulanek... - 
U sióstr urszulanek mieszkała s. Leonia od X 1934 do IV 1935 r. Trudniej jest okre
ślić miesiąc. Może to być już kwiecień, gdyż sprawa kandydatki Haliny, która oka
zała się oszustką, sfinalizowała się z końcem marca. Jednakże wzmianka, że matka 
generalna wypomina jej nieraz jeszcze sprawę Haliny, wskazuje raczej na miesiące
powakacyjne, gdyż przed wakacjami 1935 r. s. Leonia nie miała możliwości spotkać
się z przełożoną generalną.

4 Dotyczy sprawy pisania „Dziennika duchowego” .
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w ogień wrzucona lub na kawałki potargana, jestem zarówno spo
kojna. Jeżeli Przewielebny Ojciec Duchowny uważa, że jest wolą 
Bożą, bym nadal pisała, bardzo proszę o korektę tego, co może ja 
źle zrozumiałam lub zatarło mi się w pamięci. Może niepotrzebnie 
umieściłam kilka szczegółów z subiektywnych przeżyć. Trudno 
mi było odłączyć je od głosu wewnątrz mówiącego. Starać się jed
nak będę ukryć całkowicie za Panem Jezusem, by tylko On pozo
stał, a moje ja -  choćby nim było duchowe ja -  by się zacierało, aż 
wreszcie by znikło zupełnie. Zresztą, zastosuję się do wskazówek 
Przewielebnego Ojca Duchownego. Napisałam tak mało dlatego, 
że obowiązki na to mi nie pozwoliły, a i to pisałam dorywczo, 
jak wskazuje pismo, zmienne, ilekroć byłam zmuszona zająć się 
czymś innym.

Jeśli chodzi o chronologię, pominęłam dwa zdarzenia. Jedno 
dotyczyło posłuszeństwa wobec Najczcigodniejszego Ojca Du
chownego. Mówił Pan Jezus, że mam być bezwzględnie posłusz
na, a potem dodał: Ja, Bóg i Pan, słucham spowiednika odnośnie 
do kierownictwa duszy, ja k  słuchałem na ziemi mojej Matki Niepo
kalanej. Słucham, co mówi kierownik duszy, a potem śledzę duszę 
i udzielam je j  łask w miarę je j posłuszeństwa. Zdawało mi się, 
że to napisałam, stąd wzmianka: Jezus słucha spowiednika, jak 
słuchał na ziemi swojej Matki Niepokalanej. Później dopiero spo
strzegłam się, że to pominęłam.

Drugi szczegół, z grudnia ubiegłego roku, dotyczy przyjęcia 
Haliny Jasińskiej i Anusi [Zawrocz] do Zgromadzenia. Obydwie 
miały bardzo wiele trudności. U Haliny dostrzegano niejasności 
nawet w samej prośbie o przyjęcie, stąd sprawa przeciągała się. 
Trudności Anusi znane są Najczcigodniejszemu Ojcu Duchowne
mu. Otóż, w ubiegłym roku w grudniu, kiedy modliłam się w ka
plicy u Sióstr Urszulanek w skupieniu i milczeniu u stóp Pana, 
odzywa się głos: Halina i Anusia będą przyjęte do Zgromadzenia. 
One mi dopomogą w dziele, które zamierzam. Przez nie będziesz
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miała wiele cierpienia. Nie zastanawiałam się wówczas nad tym, 
a jednak dziwna rzecz. W styczniu otrzymała warunki przyjęcia 
Halina, a w niespełna 2 miesiące później miałam przez nią ty
le cierpień moralnych, że mi nawet na jakiś czas podkopały siły 
fizyczne, a i teraz mam nieraz jeszcze drobne przez nią ukłucia, 
bo Przewielebna Matka Generalna nieraz wypomina mi Halinę. 
Czyżby i Anusia miała iść drogą Haliny? Głos mówił najwyraźniej 
„przez nie”. Ja czasem przeczuwam cierpienia, jakie mnie czekają 
ze strony Anusi5, ale nie chcę być prorokiem. Zdaje mi się, że ona 
będzie po prostu narzędziem w ręku Bożym, które na mnie uderzy. 
Fiat Voluntas Dei6 -  tym większą teraz otoczę ją  miłością.

Doprowadziłam notacje do tego, kiedy po raz pierwszy otrzy
małam [od Jezusa] polecenie, by pisać to, co głos mówi w głę
bi duszy. Pozwolenia nie otrzymałam. Taka była wola Boża, ale 
i ja zawiniłam. Dopiero teraz to poznaję. Powiem o tym gdzie 
indziej.

Z dziecięcą wdzięcznością całuję czcigodne ręce Przewieleb
nego Najczcigodniejszego Ojca Duchownego.

44

Poznań, 12X11 1935

Zaledwie taką garstkę wspomnień głosu wewnętrznego zebra
łam. Przez kilka przedostatnich dni nie pisałam wcale, bo mi się to 
pisanie wydawało czystą komedią. Tyle jest książek duchownych, 
tylu uczonych doktorów teologii -  niech piszą -  a ja  chyba obłędu 
dostałam, że się na coś takiego porywam. Oddawałam się wszel
kim zajęciom, byle tylko nic znaleźć wolnej chwili, bo w wolnych 
chwilach z posłuszeństwa musiałabym pisać. Raz, kiedy się zasta

5 Istotnie i ta kandydatka -  Anna Zawrocz -  wstąpiła do zgromadzenia 4 11 1936 r., 
a już 24 VIII 1936 r. odeszła. -  Księga ewidencyjna wstępujących do zgromadzenia 
sióstr służebniczek II (AGSS).

6 „Fiat voluntas Dei” -  „Bądź wola Boża”.
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nawiałam, jakie by wynaleźć zajęcie, odezwał się łagodny głos: 
Pisz, moje dziecko, sprawisz mi tym przyjemność — więc znów 
podciągnęłam trochę dalej. Błagam Ojca Duchownego -  proszę 
mnie nie oszczędzać; jeżeli to jest czysta komedia, pisać nie będę, 
pomimo że ilekroć coś napiszę, pogłębia się spokój duszy i za
dowolenie wewnętrzne. A może ja napisałam coś niewłaściwego 
i dlatego nasuwały mi się myśli, że to jest czysta komedia. Ja nie 
chcę być w błędzie, toteż błagam Ducha Świętego, by Najczcigod
niejszemu Ojcu Duchownemu powiedział, czy mam pisać nadal.

Druga kwestia. Raz w rozmowie wspomniał Przewielebny Oj
ciec Duchowny o modlitewniku kapłańskim i dodał, że może mnie 
zawezwie do współpracy. Często mi się to przypominało, ale na 
serio nie myślałam o tym i ze względu na nawał pracy, i ze wzglę
du na własną niegodność, a przede wszystkim dlatego, że sama, 
prócz wspólnych modlitw i ukochanego Różańca, modlitw ust
nych nie odmawiam. Już nawet nic pamiętam, kiedy miałam jaką 
książeczkę do modlitwy. Sądziłam, że ja nic nie potrafię napisać. 
Tymczasem wczoraj wieczorem przypomniało mi się powiedzenie 
Ojca Duchownego, po prostu, jako nakaz posłuszeństwa, w ięc -p o  
krótkiej modlitwie do Ducha Świętego -  pisałam, a myśli snuły się 
tak jedna po drugiej, że ledwie nadążyłam pisać. Po przeczytaniu 
spostrzegłam, że to są modlitwy dziecka, a nie kapłana. Pomimo 
wszystko załączam je, jako dowód posłuszeństwa i mojej zupełnej 
nieudolności do czegokolwiek.

Na temat „biada” Jezusowego, skierowanego do dusz zakon
nych, powiem coś Przewielebnemu Ojcu Duchownemu przy spo
sobności, by udowodnić, że skargi Jezusa nie były bezpodstawne. 
[...]
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45

[P oznań, luty 1936]

[...] Załączam notatki przez Siostrę, z pokorną prośbą o kon
trolę i korektę. Podaję je dlatego, że później Ojciec Duchowny 
znowu nie będzie miał czasu, gdy będzie dawał rekolekcje, a to 
już sporo czasu upłynęło, [od] kiedy notatki nie były kontrolo
wane. Napisałam tak mało z różnych powodów. Czasem trudno 
mi ukryć się przed Siostrami, które prawie cały dzień są w domu, 
bo jedna partia odchodzi do szkoły, druga wraca. Ja przerabiam 
lekcje, to znów poświęcam im czas na załatwianie tego, co mnie 
samej niczym się zdaje, ale skoro z tym [do] mnie przychodzą, 
dają mi sposobność do aktów zaparcia się siebie. Czy mogłabym 
nie korzystać z tego?

Nie zapisywałam tego, co mi mówiła Matka Najświętsza, 
a później Pan Jezus, odnośnie do Przewielebnego Ojca Duchow
nego, dlatego że Ojciec Duchowny nie życzył sobie tego. Bardzo 
nie miałam ochoty wymazywać tego, bo to było na początku, ale 
sobie pomyślałam, że Pan Jezus poradzi sobie z tym według swo
jej woli7. Nie zapisywałam także tego, co ostatnio przeżywałam 
w duchowych widzeniach, jeżeli mogę je tak nazwać. Pomijam 
także moje uczucia, jakie mnie ożywiają w takich chwilach. Pra
gnę ukryć się całkowicie, by Jezus ukochany pozostał sam, prze
cież to tylko o Niego chodzi. [...]

Każdy objaw choroby witam z dziecięcą radością i ze łzami 
szczęścia, że może mój najukochańszy Ojciec niebieski już mnie 
zabierze do siebie. Tymczasem, po lekkim jakimś niedomaganiu, 
wracają mi siły żelazne. Zdaje mi się, że to mój Jezus chce mi 
tylko od czasu do czasu sprawić radość nadziei, a potem znowu

7 Faktycznie, w Dz. I 11, są wymazane 4 linijki, których treść umieszczona była 
między zdaniami: „Nie, moje dziecię, pozostań” i „Przez tego spowiednika, już przy 
następnej spowiedzi...” -  Por. s. 47, przypis 11.
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każe cieszyć się zdrowiem; no i ja  się cieszę -  jak dziecko, które 
się uśmiecha, czy mu taką, czy inną zabawkę pokazuje matka. Za 
żadną z nich jednak nie oddałoby tej, która zabawkę trzyma w rę
ku. Tym jest dla mnie Jezus. Wola Jego wybiera zabawki, choroby 
czy zdrowia, dla swojego malca, a ja  się uśmiecham, by Mu radość 
sprawić, że ze wszystkiego jestem zadowolona. [...] Już prawie 
od tygodnia Pan Jezus nic do mnie nie mówi. [...] Jestem i z tego 
zadowolona. Niech będzie za wszystko uwielbiony.

Dołączam karteczkę z formułką moich najdroższych ślubów8, 
pisaną 2 stycznia przed Komunią św. przyniesioną mi wówczas 
przez Najprzewielebniejszego Ojca Duchownego. Złożyłam je 
pod obrusem, na którym spoczęły Najświętsze Postacie, a dzisiaj 
przedkładam je Ojcu Duchownemu z prośbą o przeglądnięcie, czy 
ją  napisałam zgodnie z pozwoleniem. Śluby moje zawsze pona
wiam. O, jak ja bardzo jestem za nie wdzięczna Ojcu Duchowne
mu... i za wszystko. Niech Jezus za wszystko zapłaci sam.

46

Kraków, 19 X 1937
Czwarta część roku dobiega od naszego wyjazdu z Poznania9. 

Były chwile, kiedy bardzo odczuwałam brak Ojca Duchownego. 
Nie miałam dotąd kierownictwa, bo nasz Ojciec Duchowny w Sta
rej W si10 pochorował się. Przyjeżdżali więc coraz to inni Ojcowie. 
Nie mogłam otworzyć swojej duszy, ani zasięgnąć rady. Dotąd 
żyłam tym, co przez tyle lat czerpałam od Przewielebnego Ojca 
Duchownego. I dobrze się czułam -  poza chwilami, w których 
pragnęłam koniecznie pomocy, a nie mogłam jej zaczerpnąć. Pan

8 Być może chodzi tu o ślub czynienia tego, co doskonalsze. -  Por. Dz. I 229.
9 Placówkę w Poznaniu opuściły siostry 4 VII 1937 r.
10 Ojcem duchownym w Starej Wsi był w tym czasie (od 15 VII 1937 r.) ks. Woj

ciech Szmyd SJ (1874-1938), wcześniej znany profesor i wykładowca teologii mo
ralnej w Krakowie i Lublinie. -  KZ XXVII 109; EWJ 663.
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Jezus przyszedł mi z pom ocą dając możliwość napisania. Dotąd 
byłam w Starej Wsi. Uczyłam Siostry i pisałam taką moc wierszy, 
w tym 5 przedstawień -  również wierszem -  że chyba już nigdy 
w życiu tyle nie napiszę. Obecnie pomagam Siostrom na kursie 
wychowawczym w Krakowie.

Udaję się z prośbą do Przewielebnego Ojca Duchownego. Cho
dzi o kwestię notatek. Przeczytałam w Starej Wsi pierwszą dużo 
z niej skorzystałam. Odświeżyły się w duszy przeżycia, które mnie 
tak ściśle jednoczyły z Panem Jezusem. Równocześnie jednak wy
czułam, czy też jasno poznałam, że są niektóre myśli, które od 
siebie dodałam, uważając je za dalszy ciąg tego, o czym pouczał 
mnie Pan Jezus. Może to właśnie były te kwestie, co do których 
Przewielebny Ojciec Duchowny miał zastrzeżenia, o czym zazna
czał niekiedy? Czy nie byłoby dobrze przepisać bez tego w jedną 
całość? Jakiś czas prześladowała mnie myśl, by to wszystko spalić, 
ale nie uczyniłam tego, bo nie miałam się kogo zapytać, a sama ba
łam się decydować. Później nurtowała głęboko w duszy myśl, by 
oddać wszystko Przewielebnej Matce Generalnej, która mi zastę
puje miejsce Boga na ziemi -  może więc rozporządzić tym według 
swego uznania, a dla mnie będzie to wolą Bożą. Ta droga zdawała 
mi się najlepsza, ale chciałam o to zapytać Przewielebnego Ojca 
Duchownego. Gotowa jestem na wszystko. Tutaj w Krakowie jest 
bardzo odpowiadający mojej duszy spowiednik", ale kurs kończy 
się około 25 listopada i ja  stąd prawdopodobnie pojadę. Boję się 
na tak krótki czas poruszać tego rodzaju kwestie. Zresztą, poddaję 
się decyzji Przewielebnego Ojca Duchownego.

Pan Jezus obchodzi się ze mną z przedziwną dobrocią. Zasypu
je mnie łaskami bez miary. Nie jestem tylko pewna, czy Pan Jezus

11 Ks. Jan Mokrzycki SJ (1908-1984). Wstąpił do jezuitów w 1924 r., święcenia 
kapłańskie przyjął w 1936 r. w Lublinie. Ze służebniczkami miał kontakt w Krako
wie i we Lwowie. Był cenionym spowiednikiem. -  EWJ 844; „Miesięcznik Diece
zjalny Gdański” , 28(1984), 66 ; Relacja ustna s. Jolanty Furmańczyk -  1975 r.
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zadowolony z tego, że ja  tak Go ustawicznie śledzę. Czasem, jak 
wejdę do domku nazaretańskiego, to wzroku mojego nie ujdzie 
żaden ruch, żadne spojrzenie, żadne Jego słowo. Krzepię się wia
rą, że jestem dzieckiem Jego, więc nie mogę Mu być obca czy 
niemiła, ale dla mnie tak wiele znaczyłoby zdanie Przewielebnego 
Ojca Duchownego... Albo w takim wypadku -  jeżeli obecność Pa
na Jezusa tuż przy mnie jest tak bliska jak fizyczna obecność któ
rejś Siostry, a może jeszcze żywsza przez miłość jednoczącą mnie 
z Nim -  czy można ucałować Jego stopy, dłonie? Czy taka nicość, 
jakąjestem , może sobie na to pozwolić? Żeby to tylko nicość. Ni
gdy może, tak jak obecnie, nie poznawałam swego ubóstwa. Dwa 
razy ostatnio zbliżał się do mnie Pan Jezus jako Król pełen maje
statu, chwały, jasności, otoczony orszakiem dworzan. Za pierw
szym razem własna dusza przedstawiła mi się jako dymna chatka, 
w której był wszelki możliwy nieład, ale Król mój był zadowo
lony, że myślę tylko o Nim, pracuję dla Niego. Za drugim razem 
było gorzej. Wyszłam z tej chatki, by Go nie wprowadzać do takiej 
stajni. Mówiłam Mu, że chętnie dla Niego opuszczę wszystko, ale 
skoro się oglądnęłam, co tym wszystkim jest -  jaka to stajnia, a ja 
gorzej wyglądam niż murzyn okryty strzępami -  uniżyłam się aż 
do ziemi, by nie patrzeć na Jego majestat, ale ta jasność przenikała 
duszę do głębi. Nie pojmuję Jezusa, jak może starać się o względy 
takiego murzyna w łachmanach z dymnej chatki. Kocham Go tym 
więcej, a czasem podziwiam.

Po wyjeździe z Poznania, w drodze pochorowałam się. Dosta
łam 39° temperatury, a po przyjezdzie do Staniątek zwichnęłam 
nogę. Podziwiałam Pana Jezusa, że poobmyślał tego rodzaju nie
spodzianki, bo przez nie nie mogłam brać udziału w ćwiczeniach 
rekolekcyjnych i tylko na niektóre nauki uczęszczałam z taką tem
peraturą. Czyż to nie [jest] spełnienie zapowiedzi Pana Jezusa, że 
moje rekolekcje przed dwoma laty miały być ostatnie? Ja zrozu
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miałam dosłownie, a Pan Jezus pewnie myślał, że mi rekolekcje 
będzie tak urozmaicał.

Przewielebna Matka Generalna odnosi się do mnie z prze
dziwną dobrocią, z miłością i życzliwością tak wielką, że mnie 
to krępuje i upokarza. Obsaczyła12 mnie tylu wygodami, że aż się 
wstydzę, ale przyjmuję wszystko posłusznie. Ale tak bardzo pra
gnę wynagrodzić to sobie w innym kierunku.

O umartwieniach Ojcu Duchownemu w Starej Wsi również 
jeszcze nie mówiłam. Mam możność jedynie praktykować dyscy
plinę i noszenie łańcuszków. Bardzo proszę Przewielebnego Ojca 
Duchownego o pozwolenie na praktykowanie tych dwóch przy
najmniej umartwień codziennie, dopóki nie będę na stałej placów
ce, bym mogła wyprosić sobie pozwolenie stałego spowiednika. 
Niechby choć 2 godziny noszenia łańcuszków i zwyczajna dyscy
plina. Jadam dużo z posłuszeństwa -  przybyłam 6 kg. Piszę o tym 
dlatego, by uprosić sobie pozwolenie, jako rekompensatę za to, 
czego praktykować nie mogę. [...]

47
Kraków, 26 X 1937

[...] Za list bardzo dziękuję Przewielebnemu Ojcu Duchowne
mu. Wniósł on do mojej duszy dużo nowego pokoju i szczęścia. 
Nowym zapałem miłości ukochałam Pana Jezusa -  już bez obawy, 
że nic nie czynię, tylko kocham, bo kochając, wszystko czynię. 
W Sercu Jezusa znajduję źródło życia i świętości, pełnię miłości 
i dobroci -  znajduję Boga, w którym żyję i przez którego kocham. 
Co to za ocean bezdenny. Czemuż ludzie tak mało znają tę perłę 
nieoszacowanej wartości, czemuż czerpią z mętnych źródeł tego 
świata? Skoro Serce Boże jest bramą niebios, to ja przez tę bramę 
pragnę wejść do nieba. Może tam już niedługo będę? Pan Jezus

12 Otoczyła.
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zaczyna spełniać i tamtą obietnicę, że gruźlica dopomoże mi do 
opuszczenia więzienia ciała11.

W poprzednim liście nie pisałam o tym, bo jeszcze nie wiedzia
łam, jaki będzie wynik rentgena14. Przez 3 miesiące, od wyjazdu 
z Poznania, utrzymywała się temperatura 37,8-38°. Pracowałam, 
bo mogłam, ale powiedziałam ostatnio Przewielebnej Matce Ge
neralnej. Rentgen wykazał, że mam zajęte obydwie partie płuc aż 
do trzeciego żebra, ze specyficznymi dowodami T.B.C.15, z prze
wagą nacieków z przodu i we wnękach [...]. Ucieszyłam się tak 
bardzo, że skakałam jak dziecko. Lekarz polecił natychmiastowy 
wyjazd w góry i zastrzyki.

[...] Zapytano mnie dzisiaj, czy spełniłam zadanie życia, że tak 
pragnę śmierci. Ja nie śmierci pragnę, tylko Jezusa -  pragnę ży
cia prawdziwego, wiecznego. Czy spełniłam zadanie życia? Nie 
wiem. Pełniłam to, co mi polecono, a to, co mi zostawiono do wła
snej dyspozycji, obracałam na miłowanie Jezusa. Nie wiedziałam, 
że nadzieja śmierci może sprawić tyle radości. Może mnie Pan 
Jezus zatrzyma jeszcze całe lata na ziemi? Już jestem spokojna. 
Ufam Mu, że mnie zabierze do siebie.

Chciałabym o niejedno zapytać Przewielebnego Ojca Duchow
nego, ale boję się, że list powrotny może mnie już [tu w Krakowie] 
nie zastać.

48

Kraków, 28 X 1937
[...] Ja wyjeżdżam jutro rano do Szczawnicy na półroczną ku

rację. [...] Nikt by nie uwierzył. Wyglądam lak świetnie i dobrze

11 Na kartach „Dziennika” Służebnica Boża zapisuje słowa Jezusa zapowiadają
ce, że gruźlica będzie przyczynąjej przejścia z tego życia do wieczności. -  Por. Dz.
1 236.

14 Mówiąc o prześwietleniu, s. Leonia używa pisowni „Roentgen” (nazwisko 
wynalazcy promieni rentgenowskich), którą w drukowanym tu tekście zmieniono 
na „rentgen”.

15 T.B.C. (TBC) -  tuberculum (gruźlica).
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się czuję. Wiem, że musi się spełnić, co Pan Jezus zapowiedział, że 
gruźlica dopomoże mi do opuszczenia więzienia ciała16. Cieszę się 
tym przeogromnie. Wola Boża -  uczył mnie Przewielebny Ojciec 
Duchowny poddawania się tej najwyższej woli i jestem jej podda
na radośnie. Jedna tylko może wymówka, że cierpię za mało, ale 
Pan Jezus wie, co może mi dać, jeżeli Mu się spodoba, da mi wię
cej. Pragnę cierpieć i kochać. [... | Gorąco błagam o modlitwę, bym 
mogła kochać i cierpieć, a jeżeli się to nie sprzeciwia woli Bo
żej, by mnie Jezus zabrał do siebie. Z ziemią nic mnie nie wiąże, 
a z Jezusem wszystko -  i rozpalone Jego miłością uczucie, i ocza
rowany Jego Boskością umysł, i owładnięte przez Niego całe moje 
wnętrze. Pawłowe „żyję już nie ja” 17 stało się moim tak dalece, 
że niekiedy nie czuję już własnego jestestwa, tylko Jezusowe we 
mnie. [...]

49

Szczawnica, 2 1 XI 1937

[...] Dotąd nie pisałam, bo lekarz kazał mi płuca unierucho
mić. Co do mnie, nie czuję się bynajmniej chora. Biorę 10-centy- 
metrowe zastrzyki wapienne, zażywam wapno w proszkach, piję 
wody mineralne, leżakuję -  słowem, kuracja w całej pełni, a ja 
wyglądam jak jabłuszko rumiane i ani myślę poddać się chorobie. 
Z uśmiechem idę w życie każdego nowego dnia, bo Jezus jest ze 
mną, a z Nim przeżywam niebo na ziemi. Czasem tylko ból ściska 
serce, gdy przez kilka dni z rzędu pozbawiona jestem Komunii 
św., ale i to z woli Bożej. Właściwie tylko to jest dla mnie cierpie
niem i tęsknota za Bogiem, za niebem, za życiem wiecznym.

Odczuwam także brak opieki duchowej. Siostry tutejsze cho
dzą do spowiedzi raz na 2 lub na 3 tygodnie. Może mi się uda

16 Por. L. 47.
17 Por. Ga 2, 20.
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jakoś temu zaradzić, bo ja pragnę częściej korzystać z łask Miło
sierdzia Bożego zostawionych w sakramencie pokuty. Ufam, że 
mi to Jezus ułatwi.

Zachwycona jestem górami. Ich majestat mówi mi o potędze 
Boga. [...] Wszystko mówi mi o Bogu, tylko Jezus milczy, a mi
mo to pogłębia moją duszę. Czuję Go w najskrytszych tajnikach 
mojej duszy, czuję, że mnie kocha. Zdaje mi się niekiedy, że mnie 
dopuszcza do najgłębszych tajemnic swego Serca i Majestatu 
Trójcy Przenajświętszej. O, jakbym chciała odkryć swoją duszę 
Przewielebnemu Ojcu Duchownemu, który mnie tak dobrze zna, 
lecz zdaje mi się, że jest to niemożliwe -  ufam, że mnie Jezus nie 
opuści. [...]

50

Szczawnica, 27 XI 1937 
Tym razem próbuje Pan Jezus mojej ufności... Obiecał mi zdro

wie Ojca, a tymczasem odłożył spełnienie obietnicy. Oczywiście, 
będę Mu nadal ufać. Przewielebny Ojciec Duchowny ma większe 
fory u Pana Jezusa niż ja, bo wiem, że na skutek modlitw Ojca 
[Jezus] usunął dwie trudności, o których napisałam w poprzednim 
liście18. Jedną z nich jest to, że tutejszy Ksiądz Prefekt19 -  spo
wiednik Sióstr -  zapowiedział, że będzie co tydzień słuchał spo
wiedzi Sióstr. Zdziwiłam się, ale pojmuje Ojciec, ile sprawiło mi 
to radości, że się skończyła 3-tygodniówka. Druga -  dawał piękne 
poranki przez cały tydzień, a tylko pod takim warunkiem mogę iść 
do kościoła, by przyjąć Komunię św.

[...] Zapytuje Przewielebny Ojciec Duchowny, jak ja  się czu
ję. Ja w ogóle nie wiem, czy jestem chora. Czuję się dobrze, tyl
ko temperatura nie boi się zastrzyków ani innych zabiegów, chce 
mnie pewnie grzać, bo na polu jest zimno, a le ja  się tak już z nią

18 Por. L. 49.
19 K.s. Jan Kozioł. -  Zob. s. 387, przypis 8.
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zżyłam, że nie reaguję na jej podskoki. Mierzę ją  i zapisuję z po
lecenia lekarza i co 10 dni chodzę do kontroli. Zdaje mi się, że 
w płucach polepszenia nie ma -  choć mnie nie bolą. Lekarz mó
wił do Siostry Przełożonej, że choroba bardzo poważna. Na myśl
0 tym serce uderza radośniej, nadzieja wznosi mnie ponad góry
1 chmury -  do Jezusa, ale organizm mój niespożyty; czuję w sobie 
pełno sił i energii. Wyczerpuję się jednak prędzej niż dawniej. Kie
dyś urządziłam sobie wycieczkę do Pienin, zaszłam aż do stóp Or
licy i Sokolicy -  dwóch najwspanialszych gór w Pieninach. Co za 
wspaniały widok. Pragnęłam być orłem lub sokołem, by wzlecieć 
na szczyty tych gór -  ciału zabrakło skrzydeł do wzlotu, ale ponad 
szczyty uniosła się dusza do stóp Artysty, który tyle wdzięków roz
lał wokoło, by napawać nimi moje oczy i ducha. Zaintonowałam 
Prefację, by dać wyraz uczuciom nurtującym w głębi duszy; po
mogła mi towarzysząca Siostra. [...] Nie nasyca mnie bynajmniej 
to piękno, które mnie otacza. To tylko harmonia, przy której nucę 
tęskną pieśń wygnania lub dziękczynnej miłości.

[...] Mam niezłomną nadzieję w Bogu, że Przewielebny Ojciec 
Duchowny będzie zdrów, że długo jeszcze i owocnie będzie praco
wał dla dobra dusz. Tymczasem bardzo proszę mojej [duszy] do
pomóc. Jeżeli jest to działanie Boże, to naprawdę są to przedziw
ne, wprost niepojęte rzeczy. W pierwszy dzień mego przyjazdu do 
Szczawnicy, kiedy udałam się do kościoła, lud śpiewał tak dobrze 
mi znane; „Jezu jesteś niepojęcie w Przenajświętszym Sakramen
cie”. W tej chwili, jakby błyskawica, padło w moją duszę światło 
Boże odkrywające mi Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nie 
oczyma ciała, bo tych podnieść nie śmiałam do góry, ale oczy
ma duszy ujrzałam Jezusa obecnego w Hostii -  takiego, jakim był 
w czasie Ostatniej Wieczerzy. Uczucia radości i szczęścia miotały 
mą duszą. Nie tamowałam tej radości, pragnęłam ją  okazać Panu 
Jezusowi w imieniu całej ludzkości, by Mu dowieść, jak bardzo się 
cieszymy, że mamy Syna Bożego pośród siebie. Człowieczeństwo
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Pana Jezusa było prawdziwe i żywe, pełne jasności i chwały. Zda
wało mi się, że wiara jest mi już zbyteczna, chyba odtąd wtajem
niczać mnie będzie bardziej w Jego Bóstwo, ukryte głębiej w Jego 
Sercu. Odtąd pragnę przestawać z Nim ustawicznie, by Mu okazać 
miłość, radość, że mieszka wśród nas. Tymczasem Pan Jezus od
krył mi swoją obecność wśród mojej duszy, a kiedy mnie w niej 
zamknął, odkrył mi obecność Trójcy Przenajświętszej, i zdaje mi 
się, że już stale żyję w tym towarzystwie, przejęta zdumieniem, 
uniesieniem miłości, które potęguje się lub słabnie w miarę moje
go przebywania w bliskości Nieskończonego Majestatu. Czasem 
się wszystko zakrywa, lecz nie na długo.

Proszę Ojca Duchownego -  czy takie życie możliwe jest na zie
mi, czy to nie wytwór wyobraźni, choć zdaje mi się, że wyobraźnia 
ustaje w chwili, gdy wchodzę w jasność Trójcy Przenajświętszej, 
by z każdą z Trzech Osób przestawać osobiście, pokornie, lecz 
miłośnie. Za każdym odnowieniem tych przeżyć staje się to nieja
ko nowe — żywe, niebiańskie, tylko ja nie umiem tego określić... 
Czy trzeba o tym powiedzieć spowiednikowi, by się nie kierować 
jakimś złudzeniem, gdyby takowe miało miejsce? Dotąd nikomu 
o tym nie mówiłam.

Czasem -  ale rzadko -  odzywa się w głębi duszy głos. Kiedy 
jeszcze byłam w Starej Wsi, mówił [Jezus], że czeka sposobniej
szej chwili, że mi sam to ułatwi i zażąda, bym jeszcze napisała 
o modlitwie, o ubóstwie zakonnym -  dla dobra dusz -  że dotąd 
tego nie żądał, bo i tak nie miałabym sposobności do pisania.

Powiedział mi już wtenczas, że pojadę na kurację, że On tam 
czeka na mnie, chociaż ja  nie myślałam o kuracji. Przypomniał mi 
to w Szczawnicy, aleja sama nie chcę ani raz ruszyć piórem na ten 
temat. Co ja  mam robić?

Zdziwił mnie przeogromnie fakt, którego się najzupełniej nie 
spodziewałam. Za 4 tygodnie pobytu w Szczawnicy -  2 razy by
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łam u spowiedzi u Ks. Prefekta [Jana Kozioła]20. Drugim razem 
(a nie otwierałam zupełnie swojej duszy, ograniczając się tylko 
do spowiedzi), po otrzymaniu nauki, zamilkł ksiądz i po dłuższej 
chwili mówi mi: Proś Pana Jezusa w swojej modlitwie, by ci po
wiedział -  a On może powiedzieć w głębi duszy -  co masz czynić 
w poszczególnych wypadkach. Resztę zagłuszył głos organów. 
Byłam zaskoczona. Czy ten ksiądz mógł mieć na myśli tego rodza
ju mowę Jezusa, którą On do mnie kieruje, czy ja mam o tym coś 
powiedzieć? Lekarz przepowiada mi długi pobyt w Szczawnicy. 
Ja nie wiem, na jaką metę mierzyć tę długość -  czy jednak nie je 
stem obowiązana zapytać się o coś w poszczególnych wypadkach? 
Słusznie pisał sam Ojciec Duchowny, że listownie wszystkiego 
załatwić nie można.

Czuję w najgłębszych tajnikach duszy, że kuracja mi nie po
może. Może nieco wzmocni siły, ale mi nie wstawi innych płuc, 
a te niszczy gruźlica zapowiedziana przez Jezusa wówczas, gdy 
byłam jeszcze zupełnie zdrowa. Przykrą dla mnie rzeczą jest myśl 
o kosztach, bo ja  ślubowałam ubóstwo. Ciężarem są dla mnie wy
gody, jakimi jestem otoczona. Czyżby nie należało przedstawić 
Matce Generalnej tego, co Pan Jezus powiedział, czyby nie nale
żało prosić, by mnie stąd zabrała, gdzie kosztem Zgromadzenia 
tyję bez potrzeby, a gruźlica i tak robi swoje?

Stawiam sobie niekiedy pytanie, czy mam jeszcze przed śmier
cią odprawić spowiedź generalną? Czuję się tak bardzo spokojna, 
że raz nawet urządziłam sobie długą medytację, by znaleźć coś, 
co mogłoby mnie zaniepokoić, ale dusza odpowiedziała mi na to 
wszystko spokojem, szczęściem, uniesieniem radości. Może to 
źle, że ja tak się nic nie lękam wieczności -  sądu -  przecież i świę
ci przed nim drżeli, a ja drżę raczej z radości, że zatonę w Bogu 
na przepadłe.

20 Zob. s. 387, przypis 8.
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Pisze mi Ojciec Duchowny, by się zatapiać w morzu miłości 
Jezusowej. Jest to dla mnie najdroższe polecenie. Budzi się jednak 
obawa, czy Pan Jezus zadowolony jest z mojej miłości. Zdaje mi 
się, że daję Jezusowi tak mało -  daję Mu uczucie rozpalone Jego 
ogniem, umysł Nim oczarowany, wolę owładniętą przez Niego, 
pragnienie wyniszczenia się i ofiary za kapłanów, ale tak mało 
mam sposobności do ofiar. Otoczono mnie wygodami -  a jakże 
się ostoi miłość bez ofiary? Czy Jezus zadowolony z oddania Mu 
tylko wnętrza swego? Zbieram sposobność do małych ofiar, ale 
to raczej powiększa głód zaparcia i wyniszczenia. Czuję się tak 
ogromnie uboga -  niczego nie dokonałam na świecie, a jednak 
zdaje mi się, że osiągnęłam swój cel -  zjednoczenie z Bogiem, 
i to tak ścisłe, że mi się zdaje, iż z Nim razem tworzę nierozłączną 
jedność. Wiem, żem nicością -  On Bogiem, ale jestem w Nim, 
On we mnie. Coś nas tak ściśle łączy z sobą, że nas niejako stapia 
w jedno. Pan Jezus dał mi tak głęboko poznać, że życiem duszy 
jest tylko miłość. Czemuż ta miłość nie zniszczy naturalnego jej 
życia? Ja bym już mogła żyć bez niego w Bogu.

Proszę Ojca Duchownego o wskazówki. One są mi pomocą 
i dźwignią w życiu wewnętrznym, karmię nimi swą duszę. [...]
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Szczawnica, 20 XII [1937] 
Czy uwierzy Przewielebny Ojciec Duchowny? Jestem zapraco

wana. Co by powiedział na to doktor Hammerschlag -  mój lekarz 
-  gdyby się dowiedział? Na szczęście nic pyta o to. Moje kochane 
Siostrzyczki dowiedziały się, gdzie jestem, i żądają ułożenia aka
demii przy szopce, opłatku, wprowadzeniu Pana Jezusa do kaplicy 
itd. -  nie mogłam odmówić. [...] Cieszę się jednak, że mogę coś
kolwiek drugim pomóc, toteż piszę z radością. Pisanie mnie nie 
męczy, a jeżeli jestem zmęczona, odkładam pracę i spoczywam. 
Nie bardzo mi się to podoba, ale powtarzam sobie w duszy: za
pewne Matka Generalna byłaby z tego zadowolona.
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Przewielebnemu Ojcu Duchownemu składam najpokorniejsze 
„Bóg zapłać” za list i wszystkie drogocenne wskazówki. Są one 
dźwignią dla mojej duszy, bo naprawdę otwieranie jej przed kim 
innym sprawia mi taką trudność, że aż się sobie dziwię, ale się nie 
martwię -  najgłębszy spokój duszy daje mi prawie pewność, że 
Jezus jest ze mną. Jestem szczęśliwa. Nie wiem tylko, jak sobie 
tłumaczyć uciszenie żywiołowej tęsknoty za Bogiem -  chcę się 
doczekać cierpienia. Wczoraj, kiedy czułam, jak miłość pochła
nia moją duszę, powiedziałam Bogu bez zastanowienia, a jednak 
z przekonania -  nie chcę nieba, chcę cierpienia. Zamilkłam, kiedy 
spostrzegłam, co powiedziałam, bo i czymże jest moje chcenie. 
Dopiero teraz zrozumiałam głęboko, że wola Boża ponad wszyst
ko, a tak dawno uczył mnie tego Przewielebny Ojciec Duchow
ny. Pan Jezus na chwilę odsłonił przede mną nieocenione skarby 
łask, jakie złożył w mojej duszy w przeciągu kilku ostatnich lat, 
a zwłaszcza niepojętą, a jednak rzeczywistą łaskę pełnego miło
ści zjednoczenia z Nim. Uszczęśliwiona pomyślałam -  jak to do
brze, że nie umarłam w osiemnastym roku życia, a tak pragnęłam 
tego wówczas. Zdawało mi się, że jestem zupełnie oderwana od 
stworzeń i żyję tylko Jezusem — a jednak nie oddałabym za żadne 
skarby świata tego, co mi dał Jezus w ostatnich latach. Wola Boża 
-  a cóż by było, gdyby Bóg spełnił wówczas moją wolę? Pragnę 
więc wypełnienia się tylko woli Bożej we wszystkim i na zawsze. 
„Bóg zapłać” Ojcu Duchownemu za tę naukę najgłębszą. [...]
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[Szczawnica, początek stycznia 1938] 

Pisałam jeszcze tamtego roku... bo sobie wyrzucałam, że tak 
często nudzę Przewielebnego Ojca Duchownego, lecz mi tak trud
no poprawić się z tego, bo sama nie umiem sobie dać rady w życiu 
wewnętrznym, a wskazówki Ojca Duchownego są dla mnie tym, 
czym promienie słoneczne oświetlające wędrowcom drogę.
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[...] Matka Generalna pisze, bym się modliła o zdrowie. Z po
słuszeństwa czasem przypominam o tym Panu Jezusowi, ale mi 
tak trudno to przychodzi. Pragnę tego, co jest wolą Bożą, a więc 
ani zdrowia, ani choroby21. Czy mnie w tym wypadku obowiązuje 
posłuszeństwo?

Ks. Chromik22 (mój brat [duchowy]) pisał ostatnio, bym mu 
(jako bratu) napisała wiele szczegółów mojego obecnego życia 
wewnętrznego. Czy spełnić takie życzenie? Właściwie nawet nie 
wiem, co mogłabym na ten temat napisać. Zdaje mi się, że moje 
życie wewnętrzne polega tylko na dawaniu i odbieraniu wzajem
nym -  Jezusa i moim. Jeżeli mi Jezus daje cierpienie, przyjmuję 
je  z miłością i cicho cierpię. Jeżeli mnie zalewa strumieniem łask, 
chłonę je całą duszą i kocham Boga. Jeżeli mnie całkowicie prze
nika swoją obecnością, noszę w sobie ten żywy Płomień Miłości 
i daję [ogrzewać] Jego żarem moją nędzę, nicość i tę odrobinę 
miłości, jaką posiadam z daru Bożego -  by się stopiła w jedno 
z Boskim ogniem, który mnie przenika. To rys ogólny, a on żąda 
szczegółów. Czy mam być tak szczera wobec brata?

Od dłuższego czasu tliło się w mojej duszy pragnienie, by zło
żyć ślub czynienia wszystkiego z miłości. Nikomu się z tym nie 
zwierzałam. Lecz teraz pragnienie to dojrzało, stało się silne, nie- 
ugaszone. Przyobiecałam Panu Jezusowi, że jeżeli otrzymam po
zwolenie, ślub ten złożę. Z miłości żyć, z miłości pracować, mo
dlić się, cierpieć, odpoczywać, przyjmować posiłek, rozmawiać, 
milczeć, umrzeć -  z miłości. Pragnę to zaprzysiąc Panu Jezusowi. 
Ile razy o tym pomyślę, doznaję tak głębokiego spokoju i szczę
ścia, jakbym za każdym razem głębiej zatapiała się w Bogu. Jeżeli 
Przewielebny Ojciec Duchowny uznaje w tym wolę Bożą, proszę 
najpokorniej o pozwolenie i o błogosławieństwo Ojca. [...]

21 Por. CD [23],
22 Ks. Franciszek Chromik SJ. -  Zob. s. 506.

Do ks. Kazimierza Schmelzera 495

53

Szczaw nica , 10 [styczeń] 193823

[...] „Bóg zapłać” Najczcigodniejszemu Ojcu Duchownemu za 
list i wszystkie rady zbawienne, za pozwolenie złożenia tego ślu
bu24, który mi niebo całe przychylił do duszy, wiążąc mnie jeszcze 
ściślej z Odwieczną Miłością.

Jestem szczęśliwa, ale i nędzna bardzo. Jezus mnie chroni przed 
grzechem, ale radości wiele ze mnie nie ma. Mogłabym wołać -  
biedny Jezu, zawiodłeś się na mnie bardzo, ale boję się, żeby Mu 
wymówkami przykrości nie sprawiać. [...]
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S zczaw nica, 12 II 1938

[...] Niech Przewielebny Ojciec Duchowny posłucha, co to Pan 
Jezus ze mną robi. Dał mi tyle pracy, że zostawałam po modlitwach 
wieczornych, by zadośćuczynić Siostrom, które z coraz to nowymi 
interesami zwracają się, a zawsze krótki termin. I Leosia pisze na 
galop, aż temperatura podskakiwała również na galop do 38,4°.

Dzisiaj wysłałam do Łodzi ostatnie zamówienie, zostały mi 
jeszcze prace dla Szczawnicy i listy do odpisywania. A tu od Prze
wielebnej Matki Generalnej przychodzi dzisiaj zakaz pisania zu
pełnego przez cały tydzień — by to ofiarować za dusze w czyśćcu. 
Od jutra moje pióro strajkuje na cały tydzień. Myślę, że Pan Jezus 
chciał się przypatrzeć, jak ja wyglądam w czasie nawału pracy, 
a teraz będzie mnie obserwował w czasie bezrobocia. Oby tylko 
egzamin wypadł według życzeń Jezusa. Posłuszeństwo nie spra
wia dla mnie najmniejszej trudności. Wskoczyłabym natychmiast 
w ogień i wodę na polecenie Przełożonych. Trudność sprawiają mi

23 Na podstawie daty i treści listu do ks. F. Chromika z 10 I 1938 r. (Zob. L. 68 
i przypis 28) stwierdzono, że oryginalna data listu -  10 XII 1938 - j e s t  z całą pewno
ścią pomyłką s. Leonii. Zamieniono ją  na w łaśc iw ą- 10 I 1938 r.

24 Chodzi o ślub czynienia wszystkiego z miłości. -  Zob. L. 52.
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tylko kolizje, kiedy nie wiem, kogo mam słuchać, jak np. w kwe
stii milczenia, którą poruszyłam w ostatnim liście. Czy słuchać re
guły milczenia, czy utartego w domu -  niezakonnego -  zwyczaju 
mówienia przy śniadaniu. [...]

Kolizją dla mnie jest znowu życzenie lekarza, by się oszczę
dzać w pisaniu, i ten nawał zamówień ze wszystkich stron, i to 
najczęściej na kilka dni przed jakąś akademią czy imieninami, tak 
że nie można tego odesłać, bo cóż zrobi owa Siostra, która w ostat
niej chwili dostaje polecenie, by z czymś wystąpić. Miłość bliź
niego każe mi w takich wypadkach zapominać o lekarzu i o sobie 
i pracować co sił starczy. Lekarzowi nawet się nie przyznaję.

Do pewnego stopnia kolizją dla mnie jest zakaz umartwień. 
Praktykowałam je od czasu do czasu przed południem, kiedy nie 
mam podniesionej temperatury. W dniach, w których je podejmo
wałam, czułam się lepiej, temperatura była mniejsza. W dniach, 
w których nie miałam możności do umartwienia, temperatura win
dowała w górę.

Teraz, co też Pan Jezus nie obmyśla, żeby umartwienia zastąpić. 
Za łopatkami zaczęło tak bardzo boleć, że ja, co lubię to, co boli, 
zabrałam się raz do postawienia sobie kilku baniek samodzielnie 
(inaczej musiałabym leżeć i nie mieć Komunii św.). I oto nie za
uważyłam. Stawiam bańkę, w której był eter. Oblałam nim plecy. 
Eter się pali -  wypalił mi rany. No, ale za łopatkami boleć przesta
ło. Cieszyłam się, że mam coś do cierpienia zamiast dyscypliny. 
Rana się goi, a tu ślepa kiszka spać nie daje -  bóle, kłucia. Nigdy 
dotąd nie bolał mnie ten drobiazg. Na dobre zaczęłam błagać Pana 
Jezusa, by mi oszczędził operacji -  nie ze względu na noże, ale ze 
względu na zabiegi pooperacyjne -  jestem człowiekiem, boję się 
własnego ciała. Ustały nieco bóle, ale by Panu Jezusowi podzię
kować za to, biorę przynajmniej czasem łańcuszek, oplatam nim 
głowę, zapewniając Pana Jezusa, że czynię to ani dla umartwienia, 
ani dla zasługi, ale po prostu dlatego, by coś sobie dokuczyć, by
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mi nie dokuczał On groźbą operacji. W dniach, w których się na 
to porywam, temperatura spada do 37°; ale się znowu boję wła
snej woli. 1 tak czasem posłuszeństwo sprawia mi kolizje. Niech 
Ojciec Duchowny ulituje się i pozwoli czasem dokuczyć sobie. 
Ja naprawdę nie mam ochoty poddawać się operacji. Takąjestem 
słabizną, że mogę Boga obrazić tam, gdzie drudzy świętości naby
w a ją -  takiego próchna jest się czego bać.

Wynik prześwietlenia wykazał, że prawe płuco mam podgojo- 
ne, w lewym jeszcze są nacieki i otworzyła się kawerna wielkości 
włoskiego orzecha, w czasie grypy. Mam więc pierwszy wentyla
tor, o którym to raz powiedział mi Pan Jezus jeszcze w Poznaniu25. 
Żal mi Przewielebnej Matki Generalnej, która do poszczególnych 
domów Zgromadzenia pisze o mnie i prosi o modlitwę o moje wy
zdrowienie, jak mi Siostry donoszą. Kiedyś w liście do mnie pisała 
Siostra Sekretarka26, że Ks. Prałat z Liskowa27 był w Starej Wsi. 
Mówił, że ja zapewne dlatego choruję, że się za niego ofiarowa
łam. Tłumaczył się, że on ofiary nie przyjął. A Siostra Sekretarka 
pisze, że mógł ją  Bóg przyjąć, a gdyby tak było, „toby nas ta ofiara 
drogo kosztowała”. Pominęłam milczeniem tę kwestię, pisząc do 
Starej Wsi, choć czuję, że Matka Generalna chciałaby słyszeć mo
je zdanie. Ja zamilkłam, bo o ile Przewielebny Ojciec Duchowny 
pamięta, Pan Jezus mnie zapewnił, że przyjął moją ofiarę za Ojca

25 Por. Dz. 1 236 i II 24.
“ Chodzi tu o sekretarkę generalną s. Filomenę Dudziankę.
27 Ks. Wacław Bliziński (1870-1944), w lalach 1900-1939 proboszcz w Liskowic 

k. Kalisza, znany działacz oświatowo-społeczny. W 1920 r. sprowadził do Liskowa 
służebniczki Starowiejskie do pracy w założonym tu domu sierot. Stąd jego bliższa 
współpraca ze zgromadzeniem. Z s. Leonią zetknął się bliżej podczas jej pobytu 
w Poznaniu, m.in. odwiedzała go, gdy na przełomie 1936/37 r. leżał ciężko cho
ry w jednym z poznańskich szpitali. -  Listy do m. E. Jankiewicz (niedrukowane) 
z 27 XI 1936, 15 XII 1936, 5 I 1937 (sprawozdawczy -  różny od tu publikowanego, 
choć z tej samej daty); EK II 659.
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Świętego28. Ale zapewne nie dlatego choruję, tylko dlatego, że Pan 
Jezus tak chce. To „chcę” Jezusowe jest moją radością, spokojem 
-  choć wszystko wokoło gorączkuje. Cieszę się bardzo, że z Je
zusem idę na Kalwarię. O, jak bardzo pragnę być ukrzyżowana 
z Nim razem i z Nim umrzeć. Boję się tylko tego, że gdy ja odejdę 
z ziemi, to Jezus beze mnie zostanie nadal w zimnym tabernaku
lum. My się tak dobrze rozumiemy. Zdaje mi się, że Jezus jest przy 
mnie mniej samotny. Nasunęła mi się jednak szczęśliwa myśl, by 
błagać Ojca niebieskiego, by mi pozwolił spędzić moje niebo aż 
do skończenia świata przed tabernakulum. Nie jestem wybredna, 
rozkoszy nie pragnę -  a niebem moim jest Jezus. Mój Ojcze -  bła
gam -  proszę poprosić Ojca niebieskiego, by moją prośbę przy
jął i wysłuchał. Ja kocham Jezusa. Chcę być przy moim Boskim 
Więźniu.
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Szczawnica, 1 III 1938
[...] „Bóg zapłać” za ostatni list. [...] Otóż pracuję znowu. Po

myśli Przewielebny Ojciec Duchowny, że jestem niepoprawna. 
Nie mogę być inna na razie. Matka Generalna zakazała mi wów
czas pisać na tydzień. Wywnioskowałam więc, że po tygodniu mo
gę znowu pisać. Na potwierdzenie mego przypuszczenia jeszcze 
w tym tygodniu nadszedł list od S. Sekretarki [Filomeny Dudzian- 
ki | ze Starej Wsi o trzy referaty dla druhen. S. Sekretarka zazna
czyła: „Wiemy, Leosiu, że masz zakazaną pracę na tydzień, napisz 
te referaty dopiero po upływie tego tygodnia, list piszę za wiedzą 
Matki Generalnej”.

28 W „Dzienniku” pod dniem 24 XII 1936 r. s. Leonia zapisała, że złożyła ofiarę
z pociech duchowych w intencji wyzdrowienia ks. W. Blizińskiego, natomiast pod 
dniem 1 II 1937 -  ofiarę z życia złożyła za Ojca Świętego Piusa XI, który wtedy po
raz pierwszy ciężko zachorował. -  Dz. V 33 i VI 45.
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[...] Cieszę się bardzo, że mogę drugim pomagać w pracy, skoro 
sama pracować nie mogę. Wdzięczna jestem Panu Jezusowi za dar 
tworzenia poetyckiego, choć sama nie jestem poetyczna. [...]

W kwestii milczenia jestem już zupełnie spokojna. „Bóg za
płać” za wyjaśnienie29. Słusznie Przewielebny Ojciec Duchowny 
wywnioskował, że jest to dom kuracyjny. [...] Dom, w którym 
ja mieszkam, jest dla kuracjuszy, nie tylko dla Sióstr, lecz i dla 
świeckich. Może Pan Jezus sprawi, że w czasie postu będzie za
prowadzone milczenie przy śniadaniu -  ufam Mu mocno. Pan Je
zus przecież dba o dobro dusz swoich oblubienic. Prosiłam Go
0 to, ufam, że będę wysłuchana.

Zdaje mi się, a komuż o tym powiem, jeżeli nie Przewielebne
mu Ojcu Duchownemu, że w czasie mojego czteromiesięcznego 
pobytu w Szczawnicy utraciłam bardzo wiele [jeśli chodzi o ży
cie duchowe]. Równocześnie jednak ogromne zyski przynosi mi 
ślub czynienia wszystkiego z miłości. Zdaje mi się, że jest to coś 
najdoskonalszego, co mogę dać Panu Jezusowi. Pamiętam o tym 
przy każdej czynności. Ponawiam oddanie się Jezusowi z miłości 
setki razy dziennie. Jest to moją pierwszą myślą po przebudzeniu
1 ostatnią przed zaśnięciem. Czuję, że w ten sposób życie moje 
stało się życiem miłości Bożej. Potęguje się w duszy przywiązanie 
do Jezusa, choć tyle mam pracy, której trzeba troszeczkę skupienia 
umysłu oddać.

„Mały Dziennik”30 przyniósł nam straszną wiadomość o zbrod
ni dokonanej w Lubaniu. Czyżby to był początek bolszewii? Tak 
bardzo pragnę męczeństwa -  tak usilnie błagam o nie Jezusa... Jak 
wielką siłę ma pragnienie cierpienia. W ostatnim tygodniu Pan 
Jezus troszeczkę zaspokoił moje pragnienia, pozwalając mi przez

29 Por. L. 54.
30 „Mały Dziennik” -  wysokonakładowa gazeta katolicka wydawana w latach 

1925-1939 w Niepokalanowie przez franciszkanów.
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kilka godzin przeżyć męczeństwo miłości. Czułam, że kocham Je
zusa całą siłą mojego jestestwa, a równocześnie cierpiałam ucisk, 
ból, straszliwe umęczenie duszy na myśl, że niegodna jestem ko
chać Jezusa, że nie powinnam Mu oświadczać swojej miłości. 
Więc tylko płakałam, nie mogąc się istotnie zdobyć na wymówie
nie aktu miłości. Myślałam, że to chyba ból konania. Wreszcie 
Pan Jezus odsłonił mi swoją obecność, przytulił do swego Serca, 
posilił mnie czymś wzmacniającym -  zdawało mi się, że podał mi 
Komunię św. Pokrzepiona -  odważyłam się powiedzieć: Kocham 
Cię, Jezu. Kochasz Mnie? -  odpowiedział -  to ju ż  wszystko do
brze. Nie umiem tego bólu, który wówczas przeżyłam, z niczym 
porównać, jak tylko z męczeństwem. Nie wiem, czybym się zdo
była na pragnienie przejścia jeszcze tego rodzaju cierpienia, tego 
rozdarcia duszy w miłości i w poczuciu, że kochać nie powinnam 
dla swej niegodności. [...]

Przewielebny Ojcze Duchowny, w dzień imienin (tak mówią) 
można wszystko uprosić. Więc i ja jeszcze raz proszę o pozwolenie 
na umartwienia w okresie postu -  takie, które zdrowiu nie szko
dzą, a duszę hartują. Proszę mi pozwolić przynajmniej na twarde 
posłanie -  to już zupełnie mi nie zaszkodzi. Sypiam tak dużo, leża
kuję nieraz w ciągu dnia, mam tyle tego leżenia. Sposobność mam 
ku temu, bo mam pokój osobny -  duży. Bardzo będę wdzięczna 
Ojcu Duchownemu za pozwolenie.

U mnie w pokoju wiosna — hoduję kwiaty — pięknie mi rosną 
i kwitną. Szerokolistna lipa sięga sufitu. A ja -  niby Jan z Czarno
lasu -  siedzę pod jej rozłożonymi konarami (gałęziami) i piszę. To 
znów wybiegam do Umiłowanego, któiy mieszka tylko 3 pokoje 
dalej ode mnie. Częściej jednak On do mnie przychodzi -  bo przy
chodzi w czasie pracy i spoczynku nocnego -  zawsze jest Jezus tu.
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Szczawnica, 7 IV 1938

Tak jestem zapracowana, że się nie mogę zdobyć na napisa
nie listu, choć nieraz lotem ptaka poleciałabym do Poznania, by 
zaczerpnąć pomocy, światła i pokrzepienia u Kierownika mojej 
duszy. Pomyśli Przewielebny Ojciec Duchowny, że przecież po
został mi jeszcze jeden Kierownik -  Pan Jezus. Tak, ale widujemy 
się coraz rzadziej, bo On Marii kazał być Martą. Pracuję chętnie 
z miłości dla Niego, lecz cóż dziwnego, że łzy płyną po wygnaniu 
z raju pełnego miłości przestawania z Jezusem. Ostatecznie i ta 
praca mnie nie dziwi, bo i pierwszym wygnańcom raju przykazał 
Bóg pracę w pocie czoła. Tylko mnie się zdaje, że Pan Bóg jakoś 
inaczej ukształtował moje serce. Tam, gdzie drudzy znajdują za
dowolenie, ja  czuję niesmak -  i tylko wówczas mi dobrze, gdy się 
w Bogu zatopię.

Przybył mi jeszcze jeden krzyżyk. Przed kilku dniami dostałam 
list ze Starej Wsi. Pisze S. Sekretarka, bym nie tęskniła za Bogiem, 
bo jestem Zgromadzeniu potrzebna. Nie tęsknić, zdaje mi się, że 
jest to ponad moje siły. Czyż może dziecko nie tęsknić za Ojcem, 
oblubienica za Umiłowanym? Unikam, ile mogę, tej tęsknoty, ale 
Pan Jezus na pewno się domyśla, dlaczego łzy przesłaniają mi 
oczy. Czy mi nie poczyta tego za nieposłuszeństwo? Czy jestem 
obowiązana w tym wypadku być dosłownie posłuszna? Zapewne 
nie domyśla się S. Sekretarka, że zadała mi bólów ból.

[...] Tutejsze Siostry posądzają mnie, że taką temperaturę mam 
z miłości Bożej -  że gdyby z choroby -  nie mogłabym tak długo 
chodzić i tak dużo pracować. Sądzę, że nie. Miłości Bożej termo
metrem się nie mierzy. Ja kocham życiem Jezusa. Miłość daje mi 
siły -  dokąd? -  nie wiem. Wiem tylko, że jestem bardzo silna -  
stosunkowo do tej temperatury. [...]
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Szczawnica, 10 VII 1938
[...] „Bóg zapłać” stokrotne za list ostatni. Nie pisałam tylko 

pod wpływem poczucia własnej niegodności. I teraz przeżywam 
to poczucie więcej, niżbym to mogła przedstawić. Równocześnie 
jednak nie mogę i nie chcę zatrzeć w swej duszy tego, co Jezus 
przez Przewielebnego Ojca Duchownego zdziałał w mej duszy. 
A to poczucie wdzięczności i braku kierownictwa nakłania mnie 
do napisania przynajmniej po tak długim, jak obecnie, okresie 
milczenia.

O obecnym życiu wewnętrznym niewiele mam do powiedze
nia. Nędza, pustka, życie okruchami tego, czym żyłam dawniej. 
Co mnie doprowadziło do takiego spustoszenia? Nie wiem. Może 
trochę wpływ otoczenia, dostosowanie się do warunków, w jakich 
przebywam, może nadmiar pracy umysłowej? Nie wiem. Teraz na
ocznie się przekonałam, że Jezus działał w mej duszy. Poznaję to 
po oderwaniu od stworzeń, przylgnięciu do Boga, po tym wzbiciu 
się duszy ponad wszystko, czego własnymi siłami -  pewna tego je 
stem -  osiągnąć bym nie mogła. 1 teraz Pan Jezus odsłania niekie
dy swoją obecność, przemówi -  ale są to tylko chwile upojenia, po 
których znowu czeka praca, twarda praca wygnania. W tym tygo
dniu 2 razy nie byłam u Komunii św. Płakałam, cierpiałam, a jed 
nak zamierzałam i nadal nie przystępować do Uczty Niebiańskiej. 
Pan Jezus upomniał mnie sam. Przestrzegł przed sidłami szatana. 
Przyjęłam Jezusa. Z Nim niebo całe wróciło, ale ja  i tak nie je 
stem lepsza. A w tym samym czasie słyszy się opinię „nasza święta 
s. Leona” -  co za ironia, jak to powiększa ból duszy. Przyjmuję to, 
jako bolesne ukłucia, w milczeniu. Bo i cóż mam począć.

Bardzo proszę Przewielebnego Ojca Duchownego o modlitwę, 
bym nie upadła na duchu. Czuję się dosyć dobrze, mogłabym po
wiedzieć -  zupełnie dobrze. Ale temperatura zawsze trochę pod
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niesiona -  37,5°, to już prawie nic. Przewielebna Matka Generalna 
boi się jednak, by mi się nie pogorszyło po wyjeździć ze Szczaw
nicy. Przed czterema tygodniami byłam w Krakowie na uczczenie 
relikwii św. Andrzeja Boboli31. Sama się przekonałam, jak [jest] 
ogromna różnica między Szczawnicą a Krakowem. Lepsze tutaj 
powietrze w autobusie niż tam na plantach.

[...] Cieszę się szczęściem służenia do Najświętszej Ofiary32. 
Dzisiaj powiedział mi Pan Jezus, że uczestnicy Mszy św. -  to 
uczestnicy ofiary kalwaryjskiej, a na mnie patrzy z ołtarza, jak 
spoglądał na Matkę Najświętszą, Jana i Magdalenę, którzy stali 
najbliżej krzyża. Napełniło mnie to takim szczęściem, że służąc do 
dziewięciu Mszy św., nie czułam najmniejszego zmęczenia i dotąd 
go nie czuję, choć wstałam o godz. czwartej rano, bo już o 4.30 
była pierwsza Msza św. Takiego szczęścia nie zaznałam jeszcze 
nigdy w życiu. Niech będą za wszystko dzięki Panu Jezusowi.

Zastosowałam się do życzenia Przewielebnego Ojca Duchow
nego i zawsze przed dziesiątą wieczór jestem w łóżku. Natomiast, 
co do zaprzestania pracy, to naprawdę jestem bez wyjścia, i nie tyl
ko ja, ale i Matka Generalna. Chciałaby, bym nic nie pisała -  jedna 
z Sióstr, która teraz przyjechała do Szczawnicy, mówiła, że Mat
ka Generalna do niej mówiła: „Tak mi żal s. Leony, bo ją  siostry 
wykorzystują”. Tymczasem S. Asystentka w Krakowie mówiła, że 
Siostry nie chcą wierszy, które im przesyłająze Starej Wsi -  wprost 
im to mówią, więc odnoszą się do mnie, a ja  na pisanie obracam 
najwyżej 3 godziny dziennie, bo chcę w domu coś pomóc. Każdy 
bowiem ma pracy ponad siły, a Siostra Przełożona33 na domiar

31 Po kanonizacji św. Andrzeja Boboli w 1938 r. jego relikwie zostały uroczyście 
przewiezione z Rzymu do Polski - do Warszawy, nawiedzając po drodze kilka więk
szych miast (Lubiana, Budapeszt, Bratysława). W Krakowie były wystawione do 
publicznej czci od 11 do 13 czerwca 1938 r.

32 W tym czasie s. Leonia pełniła obowiązki zakrystianki w kaplicy domowej.
33 Przełożoną w Szczawnicy w latach 1933-1955 była s. Zofia Kruczek.
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[złego] pochorowała się, więc nawet korespondencję załatwiam za 
S. Przełożoną. Wiele z postronnych osób mówi mi, że u mnie cno
ta roztropności jest pokrzywdzona, bo nie dbam o siebie. Ja jed
nak czuję się w duszy, wobec Boga, spokojna pod tym względem. 
Czuję, że Pan Jezus jest zadowolony z mojej ofiarnej miłości, bo 
skoro czuję się dobrze, nie mogę być obojętna wobec Sióstr, które 
upadają ze znużenia -  przynajmniej teraz, w czasie sezonu.

Aż się wstydzę, że tyle napisałam o sobie, a le ja  piszę do Ojca, 
i to po tak długim milczeniu, więc nie potrafię nie powiedzieć li
stownie tego, co powiedziałabym ustnie. [...]

58

Szczawnica, 5 I 1939
[...] Na 8 XII dostałam około 30 listów, na Święta znowu spo

rą [ich] paczkę, a ja  odpisuję najczęściej tylko na te, w których 
są zamówienia. Coś ze 16 tych zamówień czeka swojej kolejki. 
Ufam Panu Jezusowi, że mi dopomoże, inaczej martwiłabym się, 
a to na nic by mi się nie przydało. Piszę drobne utwory sceniczne, 
a przed Świętami napisałam dramat w czterech aktach pt. Boha
terka, osnuty na tle życia śp. Matki Leony34 na setną rocznicę jej 
urodzin, tj. na kwiecień 1939 roku. Drobne wierszyki posyłam do 
„Róży Duchownej”35 -  czasopisma poświęconego bractwom ró
żańcowym. Cieszę się bardzo, że mogę rozrzucać w ten sposób 
ziarenka czy iskierki miłości ku Matce Najświętszej i że w ogóle 
mogę drugim dopomagać w pracy, pomimo że jestem już drugi 
rok w miejscu kuracyjnym, chociaż nie korzystam z tej kuracji 
w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo pracuję -  sama to stwierdzam 
-  wiele. Podtrzymuje mnie powietrze górskie, no i to, że praca 
moja jest spokojna, że odpowiada moim umiłowaniom. Tylko du

34 M. Leona Jankiewicz. -  Zob. s. 174, przypis 96.
35 „Róża Duchowna”. -  Zob. L. 40 i odnośny przypis.
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sza głodna -  chwilami bardzo. A kiedy dobry Pan Jezus podniesie 
mnie nieco wyżej, do swego Serca, napiję się Jego miłości i znowu 
idę w codzienne, twarde życie.

Do Ojca Duchownego nie pisałam tak długo, bo wskutek 
okropnego zubożenia duchowego czułam się niegodna prowadzić 
korespondencję z Ojcem, który mnie prowadził na wyżyny Boże, 
a ja  obecnie pełzam powoli, jak ślimak, za Jezusem. O, jak nieraz 
pragnęłam pomocy Ojca!

Wreszcie, po roku pobytu w Szczawnicy, zdobyłam się na to, 
że otwarłam swoją duszę przed naszym spowiednikiem36. Cieszę 
się bardzo, że się nareszcie na to zdobyłam, bo wiem, że Pan Jezus 
poda mi przez swego sługę dłoń i znowu pociągnie mnie do siebie. 
Zdobyłam się na to w czasie ostatnich rekolekcji, obfitych w łaski 
Boże. [...]

59

Szczawnica, 4 V 1939

[...] Pan Jezus jest dla mnie tak przeogromnie dobry. Widzi, 
żem zasypana pracą i nie mam wiele czasu do dyspozycji, więc 
skupia moją duszę w sobie natychmiast po skończonej pracy. On 
wie, że w Nim tylko znajduję ukojenie.

W przyszłym prawdopodobnie tygodniu mam jechać do Zako
panego do rentgena. Tak wszyscy pragną mojego zdrowia -  a Pan 
Jezus spokojnie i cicho, powoli, lecz systematycznie, zbliża mnie 
do kresu. Ufam, że mnie już bardzo długo nie zostawi na ziemi. 
Tęsknię za Nim zawsze i tęsknić nie przestanę, chyba że mi Pan 
Jezus sam zabierze tę tęsknotę, ale nie myślę o tym. [...]

36 Chodzi o ks. Jana Kozioła. -  Zob. s. 387, przypis 8.
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Ks. Franciszek Chromik, urodzony w 1911 r. w Draganówce k. Tarno
pola, wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi w 1925 r. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 18 V I1939 r. Obecnie przebywa w Opolu'.

Jako kleryk, poznał s. Leonię z opowiadań swoich dwu rodzonych sióstr, 
które były służebniczkami -  s. Herminy i s. Kazimiery Chromik. Obydwie 
zetknęły się ze Służebnicą Bożą na kursie w Poznaniu. Z  s. Herminą, zmar
łą świątobliwie w 1935 r., łączyła s. Leonię głęboka przyjaźń duchowa. Na 
bazie tej przyjaźni ks. Chromik nawiązał, po śmierci s. Herminy, kontakt 
listowy z s. Leonią i zaproponował duchowe braterstwo. Osobiście spotkał 
się z  nią tylko jeden raz -  w Poznaniu, w 1936 r.

Z  zachowanych 19 listów s. Leonii do ks. Chromika, z lat 1935-1939, 
do druku wybrano 15. Listy te mają charakter szczerego dzielenia się „na 
bieżąco ” tym, co Służebnica Boża przeżywała w wymiarze duchowym. Stąd, 
chyba najbardziej z  całej korespondencji, pozwalają uchwycić pewną linię 
je j  rozwoju duchowego.

60

Poznań, 4 I 1936
Wielebny Księże!
[...] Wspomniałam poprzednio, że w drugiej połowie kursu 

w Poznaniu prawie że nie miałam tajemnic przed S. Herminą 
i na odwrót, ona zwierzała się przede mną. We wrześniu 1934 r. 
otrzymałam od Boga łaskę, którą uważam za najdroższy skarb mo
jej duszy2. Jaką? Zamilknę -  Hermisi powiedziałam. A ona, peł
na rozrzewnienia, odpowiedziała mi, że tę samą łaskę otrzymała 
w tym samym roku w styczniu w Poznaniu.

1 EWJ 94.
2 Chodzi tu prawdopodobnie o łaskę uwolnienia z wewnętrznej rozterki, którą

otrzymała s. Leonia 29 IX 1934 r. W swoich pismach wspomina ona o tym kilka 
razy. -  Por. Dz. I 11; L. 26 i przypis 24.
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[...] Na wiosnę [1934 r.], kiedy to ja, nie znając jeszcze ducho
wości Siostry Herminy, kryłam przed nią wiele własnych przeżyć, 
przypadkowo zdradziłam się raz, ale tylko ogólnie, że otrzymałam 
na coś pozwolenie od spowiednika. Zamilczałam jednak, skoro się 
spostrzegłam. Siostra Herminą -  delikatna -  nie pytała mnie o to. 
W jesieni uważałam, że nie ma potrzeby ukrywania tego przed 
tą wzniosłą duszą. [...] Było to pozwolenie na złożenie pewnego 
ślubu -  to należy do „secretum”, więc nic piszę3. S. Hermisia robi
ła odtąd starania i w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny otrzymała pozwolenie, i ślub ten również złożyła.

[...] W czasie drugiego pobytu S. Herminy w Poznaniu [paź- 
dziernik-grudzień 1934 r.J miałam przez spowiednika zakazane 
poufnej i serdecznej rozmowy z Panem Jezusem. W dniu odjazdu 
Kochanej Siostry Herminy zdradziłam się i z tym Siostrze, a ona 
na to: Niech Go siostra do mnie przyśle, żeby Panu Jezusowi nie 
było przykro, że się nie chce z Nim rozmawiać. Czyniłam to, do
póki nie minął zakaz. W jednym z listów pisze do mnie S. Her- 
mina: Wiem, bo czuję to, że Siostra posyła Pana Jezusa do mnie. 
Mogę z Nim poufnie i serdecznie przestawać.

Raz rozmawiałyśmy na temat łask nadzwyczajnych. Ja poru
szyłam stronę negatywną, że niektórzy pisarze twierdzą, że nie 
należy tych łask pragnąć, ani prosić o nie, i przytaczałam auto
rów, którzy traktują na ten temat. S. Herminą milczała cały czas, 
nie odezwała się ani słowem. Uderzyło mnie to, więc zapytałam 
-  dlaczego się Siostra nie odzywa? A ona: bo nie podzielam tego 
zdania. Jeżeli się tych łask pragnie, to tylko dlatego, żeby przez 
nie goręcej Pana Boga kochać i postąpić w doskonałości. Szczerze 
i poufnie rozmawiałyśmy już teraz.

[...] Proszę mi nie mieć za złe, że tak długo nie odpisywałam. 
Modliłam się, by mi Pan Jezus dał poznać, czy jest Jego wolą, bym

3 Chodzi tu prawdopodobnie o ślub oddania się na ofiarę zadośćczyniącą za 
grzeszników uwikłanych w grzechy zmysłowe. -  Zob. s. 44, przypis 9.
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napisała o tym, co dzisiaj umieściłam w liście, i zdaje mi się, że Je
zus tego żądał, bo przy pisaniu listów przedświątecznych wciąż mi 
przypominał, że jeszcze jeden list mam napisać -  do Wielebnego 
Księdza -  bo nie napisze do Niego Jego ukochana Siostra, która 
już w niebie nuci kołysanki Dziecięciu Jezusowi. [...]

61

Poznań, 30 I 19364

Za list, który -  jak się spodziewałam -  sprawił mi istotnie wiele 
radości i korzyści, składam wdzięczne „Bóg zapłać”. Grypa, która 
uporczywie trzymała mnie w łóżku, nie pozwoliła mi odpisać, a tu 
tymczasem Wielebny Ksiądz poruszył kwestie, które wymagają 
odpowiedzi, zresztą czynię to chętnie, bo sama czuję, że to jest 
wolą Bożą. Co do kontrargumentacji Wielebnego Księdza na moje 
„secretum meum” -  przyznaję, że ono jest słuszne. Tylko co do 
mnie może ono nie ma zastosowania w całym tego słowa znacze
niu, bo nie jestem zupełnie „soli”5. Bóg, w dobroci swojej, stawiał 
na drodze mego życia kapłanów, przynajmniej w pewnych okre
sach życia, którzy ukazywali mi drogę doskonałości i kierowali 
moimi krokami, bo jestem zbyt słaba, by móc iść sama po tych 
zawrotnych szczytach. Czuję się mniej niż dzieckiem, bo niemow
lęciem, które samo niezdolne jest do niczego. Zdane jest zupełnie 
na wolę tych, którzy nad nim czuwają. Tak pragnę każdy akt życia 
wewnętrznego uzależnić od Boga, od mojej Matki Niepokalanej 
i od tych, którzy mi na ziemi zastępują Jezusa. Może na ten temat 
będę mogła kiedyś więcej napisać, jeżeli Wielebny Ksiądz nie wy
śmieje się z niemowlęctwa duchowego. [...]

4 Data listu wpisana jest ołówkiem, najprawdopodobniej ręką adresata, gdyż róż
ni się od całości dokumentu, pisanego atramentem i bardzo starannym pismem.

5 Nie jestem zupełnie „soli” -  nie jestem zupełnie sama.
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Teraz kolej na ukochane KD [Komunia Duchowa], Nie wiem, 
czy potrafię wyjaśnić sprawę tak, jak ją  obejmuję moim nieudol
nym umysłem. Komunię Duchową cenię sobie bardzo. Na ten 
temat rozmawiałyśmy nieraz z Siostrą Hcrminą. Przyjmowałam 
ją  swego czasu często, nawet liczyłam, ale rachuba jakoś mi nie 
szła. Już koło podwieczorku, od rana -  straciłam rachubę, więc 
powtarzałam w takich wypadkach werset św. Tereni: „Więc nie 
licząc się z Tobą, daję, pełna wiary, że kto prawdziwie kocha, ten 
nie liczy straty”6. Zapewne św. Teresa miała co innego na myśli, 
pisząc to, mianowicie -  ofiary składane bez liczenia Jezusowi. 
Mnie jednak odpowiadało to i w tym wypadku. Potem przyszła 
inna kwestia. Myślałam sobie -  jak to co chwila zapraszać Pana 
Jezusa do duszy, skoro On w niej mieszka? Zamiast więc mówić -  
zapraszam Cię, Jezu, przyjdź do mnie -  wolałam mówić: kocham 
Cię, Jezu, witaj w mej duszy, albo proste słowa: Jezu -  jesteś tu? 
1 zawsze odnajdywałam Umiłowanego swej duszy, więc Mu tylko 
dotrzymywałam towarzystwa, by się nie czuł ani chwili samotny 
w ubożuchnym mym sercu. Zamiast więc zapraszać Jezusa -  skła
dam Mu moje hołdy i wszystko, co mam. Czy to nazwę Komunią 
Duchową? Skłonna byłabym nazwać to współżyciem z Jezusem, 
żyjącym w ubogim domku mego ducha. A każdorazowe aktualne 
zbliżenie się do Jego Serca -  nowym uściskiem Odwiecznej Miło
ści. Czyż miałabym znaczyć, ile razy łączę się ściślej z Jezusem? 
Trudno mi to przychodzi.

Przyznam się, że Siostra Hermina zwróciła mi także na to uwa
gę. W kilku pierwszych do niej listach próbowałam ją  naśladować 
i zaznaczyłam KD. Przekonałam się jednak, że to nie odpowia
da mojej duszy i świętych nie we wszystkim można naśladować. 
Każdy ma swoją drogę. S. Hermina, po przeczytaniu mojego listu,

6 Z wiersza św. Teresy od Dzieciątka Jezus pt. Żyć miłością, strofa 5. - Zob. 
s. 454, przypis 33.
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napisała mi: „Zdziwiłam się, czytając list siostry, że nie znalazłam 
ani jednego KD, ale rozumiem siostrę -  zapewne list cały był 
jednym KD”. W głębi duszy odpowiedziałam sobie tak, chociaż 
zdaję sobie sprawę z tego, że nie mogło to być aktualne w każ
dym urywku sekundy. Cieszę się habitualnym posiadaniem Jezusa 
w duszy -  kocham Go, żyję z Nim; pragnę posunąć się jeszcze 
dalej, żyć Nim, a raczej usunąć się do kącika mojej nicości, by 
Jezus pozostał sam. Nie wiem, jak będę przez Wielebnego Księ
dza zrozumiana -  napisałam tak, jak czuję, jak rozumiem sama. 
Jeżeli Wielebny Ksiądz będzie mógł do mnie napisać, proszę, by 
pisał KD. Przy czytaniu listu przyjmowałam Komunię Duchową 
za każdym razem, ilekroć spostrzegłam KD. -  Jeżeli mam błędne 
pojęcia w tym przedmiocie, proszę mi zwrócić na to uwagę i wy
jaśnić, będę wdzięczna.

W intencjach Wielebnego Księdza modlę się. Przez 3 tygodnie 
[w czasie choroby] nosił mi Ksiądz Komunię św. do domu. List 
Wielebnego Księdza kładłam w stoliku, na którym spoczywał Je
zus, i mówiłam Mu: Przeczytaj, Jezu, intencje Księdza Chromika 
-  polecam Ci je gorąco i proszę o ich spełnienie na większą chwa
łę Twoją. Ja za modlitwy i za nowennę jestem bardzo wdzięczna 
i nadal o nie proszę. Za rodzinę Wielebnego Księdza modlę się, bo 
jeszcze z Siostrą Herminą umówiłyśmy się, że ja  będę się modlić 
za jej rodzinę, a ona za m oją zwłaszcza za mojego braciszka [Sta
nisława], Pragnę, by był jezuitą7. Proszę poprzeć u Jezusa to moje 
pragnienie. [...]
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Poznań, 6 IV 1936
[...] Zaraz na początku chcę sprostować to, co nadmienił Wie

lebny Ksiądz -  że ja jestem bliżej Jezusa. Zdaje mi się, że to nie

7 Te pragnienia s. Leonii nie ziściły się. -  Por. L. 63.

Do ks. Franciszka Chromika SJ 511

byłoby zupełnie zgodne z prawdą. Wielebny Ksiądz posiada Jezu
sa we własnej duszy, jak i ja. Któż Mu jest bliższy? W Nim żyjemy 
-  sam to powiedział. Kto pożywa mego Ciała i pije Krew moją, 
we Mnie mieszka, a Ja w nim8, a zatem... Mnie Pan Jezus udzielił 
łaski odczuwalnej obecności swojej. Nie mogłabym jednak po
wiedzieć, że jestem Mu przez to bliższa. Kto wie, czy Jezus nie 
czyni tego dlatego, że jestem już tak zepsuta, że na innej drodze 
nie mógłby mnie zbawić, więc udziela mi łaski, w istocie bardzo 
wielkiej i niczym niezasłużonej -  odczuwalnej obecności swojej. 
A może, gdybym tej łaski nie miała, popełniłabym najcięższe grze
chy. Zdolna jestem do tego i Pan Jezus nieraz miał już sposobność 
przekonać się, jak umiem wykorzystać tego rodzaju zdolności. Boi 
się widocznie Pan Jezus mojej zdrady, dlatego uprzedza mnie ła
ską sw oją ale podkreślam to z naciskiem, że tego rodzaju łaski 
nie dowodzą jakiegoś większego stopnia cnoty. Jest to darowizna 
Boża, którą Bóg daje duszom słabym jak moja. A cóż powiem, je 
żeli sięgnę myślą w ową przyszłość błogosławioną jaka stoi otwo
rem przed Wielebnym Księdzem? Oto, za lat kilka, trzymać będzie 
Wielebny Ksiądz Jezusa we własnych dłoniach, poniesie Go do 
chorych przy swoim sercu. Mnie ta łaska nigdy nie będzie dana.
I któż z nas bliższy Jezusa?

Wielebny Księże, pragnę jeszcze wspomnieć coś o niemowlęc
twie duchowym, ale tyle myśli nasuwa mi się pod pióro, że do
prawdy nie wiem, którą wybrać, by jej pozwolić powędrować do 
Chyrowa9. Zdaje mi się, że niemowlęctwo duchowe to najkrótsza 
drożyna ku niebu, że jest to posunięcie się o jeden szczebel wyżej 
niż droga dziecięctwa duchowego, a raczej zstąpienie o jeden sto
pień niżej. Na nizinach zawsze bezpieczniej. Być niemowlęciem

R Por. J 6 , 56.
9 Ks. F. Chromik, po ukończeniu filozofii w Krakowie, był 2 lata (1934-1936) 

wychowawcą młodzieży w zakładzie naukowo-wychowawczym księży jezuitów 
w Chyrowie. -  SJP II 114.
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według ducha, a raczej według myśli Jezusowej, to odzwierciedlić 
w sobie życie Niemowlęcia Bożego Jezusa. Życie to, tak bardzo 
wyniszczone, posiada taką samą wartość jak Jego życie apostol
skie, jak męka Jego i śmierć, wszak to życie Boga-człowieka. A ja 
kie tam wyniszczenie, jak daleko posunięte zaparcie się siebie, 
ile tam ofiar! Któż zgłębi niemowlęctwo Jezusa? Zdaje mi się, że 
Pan Jezus wybierze sobie cały zastęp dusz, które by w specjalny 
sposób odzwierciedliły w sobie ten okres Jego życia na ziemi, że 
im sam odkryje, na czym to niemowlęctwo duchowe polega. Nie 
jest to kwietyzm, całkowita bierność, ale niemowlęctwo pojęte po 
Bożemu. Mogłoby się zdawać, że życie Jezusa w Eucharystii jest 
biernością, a jednak jest to życie najintensywniejsze -  to źródło 
wszelkiego życia, to życie, które ożywia miliony dusz. Aż tam się
gnęłam po porównanie -  tak wiele Pan Jezus użycza mi światła, 
by mi dać poznać drogę niemowlęctwa. Jezus przyjął świadomie 
na siebie niemowlęctwo, ów stan wyniszczenia i słabości posu
niętej do tego stopnia, że sam nawet pokarmu nie przyjmował, ale 
uzależnił się całkowicie od swej Matki Przeczystej, by wynagro
dzić Ojcu za bunt woli ludzkiej wobec Boga. 1 dusze, które pójdą 
za wezwaniem Jezusa na tę najmniejszą drożynę, będą świadome 
owego stanu wyniszczenia siebie, przede wszystkim własnej woli, 
by ją  uzależnić całkowicie od woli Bożej. Będzie to jakby stan 
ustawicznej pokory, zapomnienia o sobie, a całkowitej ufności 
w Bogu, który niemowlęcia odrzucić nie może. Któż odrzuca nie
mowlę? Chyba matka wyrodna, a przecież byłoby zbrodnią zrobić 
nawet podobne przypuszczenia o najukochańszym Ojcu niebie
skim, który jest cały miłością.

W tej chwili spostrzegam się, że przecież to Wielki Tydzień 
-  okres, w którym Kościół obchodzi tajemnice Męki Pana Jezu
sa -  a ja  piszę o niemowlęctwie. Czyż to nie kontrast? A jednak, 
jak przedziwne zachodzą podobieństwa między niemowlęctwem 
Jezusa a Jego męką i śmiercią. Tam i tu ukazuje się nam jako cichy
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Baranek, nieotwierający ust swoich, posłuszny aż do śmierci10. 
Tam, co prawda, nie krzyżowej -  ale przypuśćmy, gdyby Matka 
Niepokalana nie nakarmiła Jezusa, czyż nie nastąpiłaby śmierć? 
Sądzę, że tak, bo Jezus posłuszny nawet prawom niemowlęcego 
wieku nie byłby poszedł szukać pożywienia. Ofiara Jezusa, przez 
Matkę Najświętszą zaniesionego do świątyni, miała taką samą 
wartość jak ofiara kalwaryjska, jak Ofiara Ołtarzowa. Jezus, Bóg- 
-człowiek miał przed oczyma wszystkie cierpienia, jakie Go kiedyś 
czekały. Owszem, On je czuł w swoim maleńkim, całą ludzkość 
ogarniającym, Sercu. Może nas nie będą przybijać do krzyża de 
facto, ale możemy być ofiarami przez wyniszczenie w nas starego 
człowieka", by się stać tym, czym Jezus mieć nas chce.

Chyba na tym zakończę, bo może Wielebnego Księdza znudzi 
to, co mojej duszy dziwnie odpowiada. Wielebny Ksiądz przypo
minał mi raz w liście, że wie o moim zapisaniu się na uniwerek 
Jezusa12. Każdą szkołę rozpoczyna się od początków. Otóż ja, 
maleńka i bardzo nieudolna, dostałam się do szkoły Boskiego Mi
strza wszechwiedzy, założonej dla dusz najmniejszych, szukają
cych Prawdy. Czego serce pełne, to usta mówią13. Proszę mi wy
baczyć, że mówię o tym, co kocham, czego mam duszę pełną po 
brzegi. [...]

63

Poznań, 4 VII 1936

Dziękczynne Magníficat wyrywa się z mojej duszy za łaskę, 
jakiej mi Bóg udzielił przez Wielebnego Księdza. Mieć brata ka
płana -  to było moje najgorętsze w życiu pragnienie. W naszej 
rozmowie wspomniałam również o tym. Modliła się o powołanie

10 Por. Iz 53, 7.
11 Por. E f 4, 22; Kol 3, 9.
12 Por. L. 25, s. 448.
13 Por. Łk 6 , 45.
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do kapłaństwa mojego braciszka S. Hermina. Ale może inna jest 
wola Boża. Przed odczytaniem listu Wielebnego Księdza czyta
łam list [od] mojego braciszka Stasia. Pisze mi, że do szkoły już 
więcej chodzić nie będzie, bo koszta wielkie, zgłoszeń do gimna
zjum 145, a mają przyjąć tylko pięćdziesięciu z bardzo dobrym 
postępem, a on ma tylko dobry, więc rezygnuje. Sądzę, że wpływa 
na to także położenie rodziców. Jakkolwiek jest, znika nadzieja 
kapłaństwa Stasia. F ia t-  oto, co powiedzieć mogę. Ale czyż to nie 
opatrznościowe, że po odczytaniu tamtego listu otrzymuję wiado
mość tak drogą? Wielebny Ksiądz przyjmuje mnie za swą siostrę 
duchową -  a zatem mam brata kapłana. Modlitwy moje i Siostry 
Herminy nie poszły na darmo. Herminka dała mi własnego bra
ciszka za brata według ducha. Tak dużo o tym piszę, ale serce moje 
pełne jest radości i wdzięczności ku Bogu, ale zarazem pragnę tę 
wdzięczność wyrazić mojemu Braciszkowi, Wielebnemu Księdzu. 
Niech z naszego pokrewieństwa duchowego rośnie chwała Boża, 
niech w nas i przez nas będzie uwielbiony Jezus. KD.

Proszę mi pozwolić, obok tytułu Drogiego Brata, używać i tego 
drugiego, który godnością swoją przewyższa aniołów. Pan Jezus 
będzie z tego zadowolony. Za uwagę byłam i jestem Wielebnemu 
Księdzu bardzo wdzięczna. Szkoda, że nie ma kogoś, kto byłby 
tak szczery, żeby mi zwracał uwagi częściej. Jeżeli Najdroższy 
Brat zauważy coś w listach, proszę być nadal tak szczerym i na
pisać mi, będzie to z pożytkiem dla mojej duszy, a o to właśnie 
chodzi. [...]

Modlę się, by Pan Jezus, jeżeli to jest Jego wolą, odsłaniał 
Wielebnemu Księdzu coraz więcej tajemnicę życia wespół z Nim. 
Wielebny Ksiądz żyje tym życiem, ale zdaje mi się, że bardzo wiel
ką łaską jest, jeżeli Pan Jezus daje duszy możność jawniejszego, 
że się tak wyrażę, przestawania z Nim. Dusza czuje wówczas, że 
więcej niż ona żyje w niej Jezus. Łatwiej jest wówczas zapomnieć
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0 sobie, o własnej czynności14. Dusza z ufnością dziecka oczeku
je wszystkiego od Boskiego Oblubieńca swej duszy. Nie lęka się 
ofiary, bo wie, że nie pójdzie na Golgotę sama, gdyż krok w krok 
idzie za nią Jezus. Owszem, w niej żyje, jest istotnie jej siłą i mo
cą, jej myślą, pragnieniem, rozumem i w o lą - je s t  jej wszystkim. 
Zdaje mi się, że nie tylko św. Marii Magdalenie, ale i św. Ignace
mu, i wielu wielkim umysłem jezuitom danym było spoczywać 
u stóp Jezusowych i wpatrywać się w niebo Jego oczu, słuchać 
słodkich Jego słów i pić słodycz Jego Bożego Serca. Pragnę tego 
dla mojego Braciszka, Wielebnego Księdza i poproszę o to Jezusa 
-  tam jest kopalnia, z której można czerpać nie tylko dla siebie, ale
1 dla tych dusz, które na kierownictwo czekają.

Za modlitwę w „mojej intencji” „Bóg zapłać”. Nadal o to 
proszę.
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Poznań, 30 VII 1936

[...] Sądzę, że Pan Jezus w czasie rekolekcji ubogacał hojnie 
swoimi łaskami duszę Wielebnego Księdza. Ja również o mało 
że nie wyjechałam na rekolekcje -  już otrzymałam wezwanie, już 
byłam spakowana, tymczasem przyszła depesza, że wobec zjaz
du Sióstr kursistek mam zostać w Poznaniu. Różne niespodzianki 
robi Pan Jezus, a z nich najmilsza jest Jego wola -  najświętsza 
i niezmienna.

Rok dobiega od śmierci naszej Siostrzyczki Herminy. Anielska 
jej dusza cieszy się już od roku widokiem Królowej Anielskiej. 
Szczęśliwa... Sądzę, że nam da odczuć w rocznicę swej śmierci 
swoją pamięć przed Bogiem, a dla mnie na pewno poprosi o wiel
ką łaskę... której tak bardzo pragnę15.

14 Czynności -  tu: działaniu.
15 Najbardziej pragnęła s. Leonia łaski śmierci, by móc jak najściślej zjednoczyć 

się z Bogiem.
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Wielebny Ksiądz KD pisze, by się nie śpieszyć, bo miłość żąda 
czynu. Tak, to prawda. Miłość bezczynna być nie może, ale też ta 
sama miłość pragnie być jak najbliżej osoby ukochanej i chociaż 
Jezus udziela się na ziemi duszy kochającej Go w różny sposób
-  przez pełne miłości poznanie czy odczuwanie Jego obecności
-  duszy to nie wystarcza. Ona pragnie jasnego oglądania Boga 
twarzą w twarz. To jedno może tylko nasycić i zadowolić duszę 
spragnioną Boga.

Najdroższy Bracie, ja swoje pragnienia powierzyłam z ufnością 
Panu Jezusowi. Nie pragnę dla siebie niczego więcej na ziemi nad 
spełnienie Jego woli. Często powtarzam za św. Terenią: Jeśli wo
la Twoja święta, bym tu długie żyła lata, chętnie zostanę wśród 
św iata-jeśli umrzeć mi potrzeba, pójdę za Tobą do nieba16. Co do 
czynów, zbyt jestem mała, jako niemowlę, by dokonywać czynów 
wielkich -  staram się tylko o to, by były doskonałe te niepozorne, 
codzienne, małe, którymi zasłana jest droga życia. To są drobiazgi, 
których nie dojrzy oko ludzkie, ale dojrzy zapewne wszystko wi
dzące oko Tego, którego miłuję ponad wszystko. Wywołać uśmiech 
zadowolenia na Jego Obliczu -  oto moje najgorętsze pragnienie.

W książce duchowej Tajemnica Słowa Wcielonego przeczyta
łam zdanie, które w mojej duszy wywołało uniesienie. Pan Jezus 
od pierwszej chwili swego wcielenia znał każdą duszę z osob
na -  jej winy, pokusy, pragnienia17. Co za radość. Znał winy, 
a jednak dał jej życie, gdy nadeszła chwila, by przyszła na świat 
i w Sercu swym krył dla niej tyle łask, pomimo iż wiedział, że 
dusza nie wszystkie wykorzysta, że wiele zmarnuje. Znał pragnie
nia -  pragnienia dusz kochających Go, dusz cichych, ofiarnych, 
których ambicją, szczęściem, życiem jest Jezus i tylko On. Jaką to

16 Z wiersza św. Teresy od Dzieciątka Jezus pt. Mój pokój i moja radość, strofa 
7. -  Zob. Duch św. Teresy od Dzieciątka Jezus według jej pism i świadków naocznych 
jej życia, Kraków 1925, 413.

17 Por. ks. A. Żychliński, Tajemnica Słowa Wcielonego, Poznań 1935, 174.

Do ks. Franciszka Chromika SJ 517

zapewne radość sprawiało Jego Bożemu Sercu. Czy my to pojmie
my? A gdybyśmy mogli zrozumieć pragnienia Jezusa względem 
nas? Bracie mój Drogi -  bądźmy świętymi. Jezus nam pomoże. 
On tego pragnie. On tyle wysiłków wkłada w to dzieło. Spraw
my mu przyjemność. Gdy uprzedzę Wielebnego Księdza do nieba, 
będę tak samo, jak obecnie, modlić się za Niego, jako za mojego 
Braciszka, i będę prosić Jezusa, by Mu dał nieraz zakosztować 
w czasie Najświętszej Ofiary tych radości, jakich już wówczas 
spodziewam się zażywać z dobroci i miłosierdzia Bożego.

65

Poznań, 23 VIII 1936

| ... | Drogi Braciszku, w ostatnim liście była wzmianka o tym, że 
Wielebny Ksiądz obrał sobie miejsce pod stopami Jezusa, sądząc, 
że tego miejsca dotąd nikt nie zajął. Otóż wyprzedziła Cię, Drogi 
Braciszku, starsza o kilka lat siostra Leona. Przed czterema jesz
cze laty nie umiałam gdzie indziej znaleźć odpoczynku, jak tylko 
pod stopami Jezusa. Sądziłam wówczas również, że tej kryjówki 
jeszcze nikt nie odkrył, że będę i tak bardzo blisko Jezusa, będąc 
podnóżkiem nóg Jego. Spotkałam się wówczas, tj. w 1932 roku, ze 
śp. Ojcem Kutybą18, moim dawnym spowiednikiem, i zwierzyłam 
mu się z tym. Powiedział mi wówczas Ojciec: Nic nie szkodzi, że 
przebywasz pod stopami Jezusa -  z czasem pójdziesz wyżej. Prze
powiednia się spełniła. Jezus pociągnął mnie wysoko do Bożego 
Serca swego. Może dlatego, że stałam się maleńką jak niemowlę, 
a niemowlęta tulą się do serca. Braciszku mój Drogi, ja nie chcę 
bawić się w proroka, ale tym razem zapewniam Cię, że niedługo 
pozostaniesz na wybranym stanowisku, bo duchowość maleńkich 
rozwija się najpomyślniej w promieniach miłości, która takim ża
rem bije z Bożego Serca. Jezus tak bardzo Wielebnego Księdza

18 Ks. P. Kutyba SJ. -  Zob. s. 414, przypis 3.
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kocha. Trzeba się poddać działaniu tej miłości, pozwolić Jezuso
wi przytulić do swojego Serca ukochany przedmiot Jego miłości. 
Cóż byśmy powiedzieli o dziecku, które by uciekało od pieszczot 
matczynych?

Zapytuje Wielebny Ksiądz, jak można pogodzić dziecięctwo 
z doskonałością męża dojrzałego -  z pracami, jakich wymaga się 
od dorosłych. Myślę, że to bardzo łatwo i że dokonując wielkich 
-  w naszych czy świata oczach -  czynów, można równocześnie 
pozostać małym niemowlęciem. Pan Jezus powiedział: Jeśli się 
nie staniecie jako dziatki, nie wnijdziecie do Królestwa Niebie
skiego19. Nie powiedział: Jeśli nie dokonacie wielkich czynów. 
Czyżby ich Jezus nie chciał? Bynajmniej -  my wiemy, że wiara 
bez uczynków martwa jest20.

O cóż chodzi w dziecięctwie? O zharmonizowanie dualizmu, 
jaki powstaje w człowieku, na który skarży się już św. Paweł, 
a przed nim poganin: video meliora proboque, deteriora sequor21. 
U maleńkich nie widać tego rozdwojenia. One oddają się swoim 
zajęciom całkowicie, całą duszyczką swoją. A jakież to ich zaję
cie? W naszych oczach to zabawka. W oczach dziecka -  to praca. 
Takie stawianie domu z klocków czy pieczenie chleba z błota -  to 
praca dziecięca.

Drogi Bracie, czyż w oczach Bożych największe nasze czyny 
nie są budowaniem domów z klocków? Rodzice nie nakładają ni
gdy na swoje dziecię pracy ponad siły, dostosowują ją  do wieku 
i rozwoju maleństwa. Czyni to względem nas Bóg. Od jednych 
żąda mniej, od innych więcej, a jednak od wszystkich żąda stania 
się dziećmi, żąda oddania się pełnieniu Jego woli całkowicie, bez 
podziału -  jak to czyni dziecię maleńkie.

19 M t  1 8 , 3 .

20 Por. Jk 2, 17 in .
21 Owidiusz: widzę i pochwalani to, co lepsze, idę za tym, co gorsze (Metamor

fozy, księga VII, V 20-21); Por. też Rz 7, 18 i n.
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W maleńkości tkwi doskonałość. A maleńkim można zawsze 
pozostać, czyniąc to, co Bóg -  najlepszy Ojciec -  każe, tak jak 
każe, wtedy gdy każe. Nie wiem, czy się dobrze wypowiedziałam. 
Czuję tylko, że w maleńkości tkwi bohaterstwo, że w niej tkwi 
wzór dla ludzi dojrzałych, bo Pan Jezus postawił na wzór dziecię 
apostołom22 -  mężom, od których żądał czynów wielkich: idąc, 
nauczajcie wszystkie narody23 -  i tym podobnych.

Modlę się za mojego Braciszka. Proszę Jezusa, by Go przyci
snął mocno do Bożego Serca swego, bo i Jan -  ukochany apostoł 
Jezusa -  wpierw pił słodycz tego Serca, zanim poszedł na Kal
warię, by być świadkiem śmierci Jego, a potem głosić, że Jezus 
„umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umi
łował”24. Również proszę o modlitwę, by się nade mną wypełniła 
wola Boża.

66

Poznań, 17X11 1936
[...] Drogi Bracie! Nie mam nadziei być na [Twoich] prymi

cjach. Chyba jeżeli z Ojczyzny [niebieskiej] pozwoli Bóg przyjść 
w jakiś tajemniczy sposób, to przyjdę razem z Herminką. Sądzę, 
że radość moja w dzień prymicji nie będzie mniejsza, niż gdy
bym żyła na ziemi. A kto wie, czy nie będzie ona tym większa, że 
w Bogu widzieć będę nie tylko godność kapłana, ale także chwałę, 
jaką Bóg dla mojego Brata Kapłana przygotowuje w niebie. Będę 
u Jezusa prędzej, niż się Ksiądz spodziewa, ale nie zapomnę żadną 
miarą o obowiązkach siostiy.

Spodziewajmy się dużo łask od Boskiego Niemowlęcia w okre
sie Bożego Narodzenia. Jeżeli Jezus dla wszystkich jest tak dobry, 
to cóż dopiero dla maleńkich rówieśników swoich? Maleńcy mo-

22 Por. Ml 18, 3; Mk 9, 36-37; Łk 9, 47-48.
23 Mt 28, 19.
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gą być uczestnikami zabaw maleńkiego Jezusa -  zabaw w loterię 
o zbawienie dusz, o podbicie królestwu Jezusa świata całego cichą 
ofiarą, modlitwą i łzą. Pisze mi Drogi Brat (w przenośni), że ane
miczny, więc milowych kroków nie robi. KD. Maleńcy nie mają 
wielkiego zapasu sił -  i cóż się dzieje? Starsi biorą ich na ręce, gdy 
zmęczeni, i przenoszą.

Nie mamy zatem powodu do zmartwienia. Łaska Boża -  jak 
najczulsza matka -  unosi nas na wyżyny, w ramiona najczulej ko
chającego nas Ojca. A my, zamiast zużywać energię na chodzenie 
samodzielne, możemy kochać wszystką siłą naszego jestestwa. 
Tylko miłość może nadać wartość naszym uczynkom, a na szczę
ście miłość w swej sile pragnienia może róść do nieskończoności. 
[...]

67

Szczawnica, 14X11 1937 
Szczawnica... to już połowa odpowiedzi na list Drogiego Brata. 

Zdziwił mnie list Wielebnego Księdza i wiadomość, że jestem ni
by Mistrzynią Nowicjatu. Chybaby się Pan Jezus do tego stopnia 
nie pomylił, żeby taką marnotę, jaką jestem, przeznaczył na Mi
strzynię Jego Oblubienic. I tak zapomina chyba o tym, kim jestem, 
skoro zasypuje mnie tylu łaskami, pomimo moich niewierności. 
Nie -  nawet myśleć nie chcę o tym, by mi Pan Jezus dawał tak za
szczytny, lecz doprawdy przeogromnie trudny obowiązek. Zresz
tą, nie chcę się mieszać do Jego zamiarów -  niech się wypełnia 
wola Boża we wszystkim.

W Szczawnicy jestem drugi miesiąc na kuracji. Rentgen wy
kazał, że mam zajęte obydwa płuca ze specyficznymi zmianami 
T.B.C.25 -  z przewagą nacieków. [...] Wiadomo Drogiemu Bratu, 
bo z tego nie robiłam tajemnicy, jak bardzo tęskniłam za Bogiem.

25 Zob. s. 486, przypis 15.
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Serce uderzyło radośniej po wyświetleniu rentgena. Zdawało mi 
się, że wkrótce pójdę do Umiłowanego... Ale Jezus -  może -  ach, 
może zadowolony z tego, że dokonał w mej duszy głównego celu 
mego życia: zjednoczenia z Nim -  rozpalił obecnie inne pragnie
nie w duszy; pragnienie cierpienia dla Niego, dla dobra dusz. Te
raz poznałam, że Wielebny Ksiądz miał słuszność, kiedy mówił, 
będąc u nas w Poznaniu -  „to jest głębsze życzenie”. Mówiłam 
wówczas Drogiemu Bratu, jak jedna z Sióstr życzyła mi śmierci, 
a druga życia, bym mogła dużo cierpieć. To drugie znalazło uzna
nie Drogiego Brata. A ja wówczas, szarpana palącym pragnieniem 
ujrzenia Boga, mniejszą do tego przywiązywałam wagę. A dziś 
pragnę cierpienia -  a Jezus zaledwie mi je ukazuje. Ufam, i to bez 
granic, że mi da udział w cierpieniu; i Drogiego Brata proszę, bła
gam, żebrzę o modlitwę w tej intencji. [...]

W Starej Wsi byłam przez 3 miesiące. Poznałam i oceniłam 
naszego obecnego Ojca Duchownego -  O. Szmyda26. Ale niestety, 
Ojciec się pochorował, ja wyjechałam i wszystko się skończyło. 
Jeżeli Pan Jezus zechce, będę jeszcze mogła korzystać z kierow
nictwa Ojca Duchownego, a jeżeli mój Brat będzie kapłanem, bę
dę również korzystać z Jego pomocy. Jestem tego pewna, chyba 
żebym przedtem „frunęła do nieba”, jak mi pisała Teklusia27. Gdy
bym dorównała Hermisi w miłości Bożej, Jezus by mnie zabrał. 
Jeszcze kuleję, jeszcze nie płonę, choć żywy ogień noszę w duszy. 
Jezus wszystko może.

[...] Za piękne obrazki bardzo dziękuję -  o, gdyby Pan Jezus 
istotnie dał mi cierniową koronę... [...]

26 Ks. Wojciech Szmyd SJ. -  Zob. L. 46 i odnośny przypis.
27 Tekla -  chrzestne imię s. Kazimiery Chromik.
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68

Szczawnica, 10 [styczeń] 193828
[...] Wielebny Ksiądz życzy sobie, bym napisała nieco szczegó

łów z obecnego mojego życia wewnętrznego. Wiadomo, że tego 
rodzaju przeżycia mają to do siebie, że pragną być w ukryciu. Czu
ję jednak, że Pan Jezus pozwala mi napisać nieco -  jako mojemu 
Bratu. Zdaje mi się, że moje obecne życie wewnętrzne jest bardzo 
uproszczone. Polega ono na miłości, na współżyciu z Panem Jezu
sem, na wzajemnym dawaniu i odbieraniu -  Jezusa i moim.

Staram się przede wszystkim o to, by każdy akt mego życia, 
każda czynność -  [praca] czy wypoczynek, milczenie czy rozmo
wa, modlitwa, umartwienie -  i wszystko, z czego życie się składa, 
płynęło z miłości, w miłości i dla miłości. I Jezus czyni dla mnie 
wszystko z miłości. Czasem dopuszcza do najserdeczniejszej po
ufałości z sobą, wypełnia mi duszę po brzegi Boską swoją obecno
ścią, ledwie odnajduję odrębność swego jestestwa w Jezusowym, 
karmię się Boskością i piję życie Boże w Bogu, jako Jego dziecię. 
Zdaje mi się, że to już niebo. To Jezus daje, a moja dusza, jak gąb
ka w głębokościach morskich, chłonie w siebie Boga, pochłaniana 
jest przez Boga. Lecz nie trwa to zawsze, pomimo zjednoczenia 
miłości. Jezus doświadcza, ale z miłości. Przyjmuję cierpienie ci
chutko, choć czasem łza się zakręci w oku. Całuję dłoń Zbawi
ciela, który mi krzyż podaje, uśmiecham się przez łzy i kocham 
w cierpieniu.

Bolesnym cierpieniem są również wszystkie nędze wygnania, 
z których sobie dawniej nawet sprawy nie zdawałam. Ta potrzeba

28 Oryginalna data listu -  10 XII 1938 -  została poprawiona przez adresata, 
ks. F. Chromika, na 10 1 1938, i ta jest właściwa. Stwierdzić to można, porównując 
treść tego listu z poprzednim i następnymi oraz z treścią listów s. Leonii z 1938 r. do 
ks. Schmelzera. Przypuszczenie, że poprawkę wprowadził sam adresat, potwierdził 
jego rodzony młodszy brat ks. Tadeusz Chromik SJ. Konsultowała się z nim w tej 
sprawie s. E. Korobij w lipcu 1999 r.
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jedzenia, spania -  jakież to przykre, ale staram się z konieczności 
czynić cnotę -  posłuszeństwo woli Bożej. Czynię z tych wszyst
kich moich nędz podarki dla Jezusa. Oddaję Mu siebie i wszystko, 
co mam i czym jestem. Daję Mu przepaść mej nędzy, ubóstwo 
mojej nicości i gorące pragnienie sprawiania Mu radości. Wiem, 
że jako niemowlę dać Mu wiele nie mogę, lecz daję wszystko, 
daję grosz wdowi. Lecz gdybym miała miliony, dałabym je Je
zusowi takim samym gestem, wszak On na to zasługuje. Zresztą, 
wszystko jest Jego własnością. Czuję, mój Drogi Bracie, że w du
szy mej jest przepaść, którą wypełnia Bóg. On jest moim życiem 
wewnętrznym -  a Boga któż zgłębi, któż Go objaśni?

[...] Mój Drogi Bracie, zdaje mi się, że tyle samo, a może wię
cej, można przysporzyć Bogu chwały, rozpalając dusze obojętne 
dla Boga Jego miłością, co nawracając niewiernych. Dziwny ból 
duszy odczuwam na widok obojętności względem Jezusa. W zim
nym tabernakulum -  samotny, opuszczony. Jak mało ludzie Nim 
się interesują, jak mało o Nim rozmawiają, jak mało wysiłku, by 
Mu się przypodobać. Drogi mój Bracie, to nie jest mój wymysł. 
Mam styczność z ludźmi. Wszystko może być tematem rozmów, 
tylko nie Jezus. Kapłan może tak wiele zdziałać w konfesjonale. 
Kazanie nigdy tego nie da, co indywidualnie podane wskazówki 
w trybunale pokuty. Mój Boże -  dlaczego ja  o tym piszę? Ach, 
trochę wiem dlaczego, bo bardzo często dostaje się tylko pokutę 
i nic więcej...

Pisze Wielebny Ksiądz, bym jako Bratu odstąpiła nieco cierpie
nia. Otóż nie odstąpię z dwóch racji. Najpierw dlatego, że nawet 
prosiłam Pana Jezusa, by przed prymicjami oszczędzał Mu cier
pień ze względu na naukę. [...] A po wtóre -  nie mam z czego od
stępować. Cierpień fizycznych nie mam. Temperatura co prawda 
dochodzi do 38°, ale ja jestem niewrażliwa na jej podskoki. Nędza 
i ubóstwo duchowe jest wielkie, ale to oddaję Jezusowi. Zresztą, 
pragnę dla mojego Brata nie charłactwa, lecz wielkości bohater
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skiej. Ładnie bym wyglądała, gdybym chciała takim cierpieniem 
się dzielić. Co innego Jezus -  On sobie z tym poradzi. Tęsknota za 
Bogiem to cierpienie, ale go nie dam z tej racji, że zdaje mi się, że 
każdy musi nieść krzyż swój. A więc ja mój poniosę.

Wielebny Księże. W tym czasie, kiedy dostałam kartkę, czyta
łam zdania św. Jana i św. Teresy, które mnie głęboko zastanawiają. 
Drogi mój Brat w szczerej życzliwości pragnie dla mnie -  zresztą 
i dla siebie -  długiego, pełnego cierpień życia. Mnie się to uśmie
cha, pomimo wzlotów tęsknoty za Bogiem. Lecz oto św. Jan od 
Krzyża pisze w swej Pieśni duchowej -  strofa 11 -  że [w] Sta
rym Zakonie ludzie, pomimo że umierali w łasce Bożej, nic mogli 
widzieć Boga, aż po przyjściu Chrystusa o wiele lepiej im było 
żyć w ciele i zwiększać liczbę swych zasług, radując się życiem 
doczesnym. [...] Natomiast dzisiaj, kiedy prawem łaski, dusza po 
śmierci ciała widzieć może Boga, lepiej jest pragnąć żyć krótko 
i umrzeć, by Go oglądać29.

[...] Zdania św. Teresy dosłownie nie pamiętam, ale treść zro
zumiałam głęboko. Pisze ona -  gdyby ktoś, mogąc dotrzeć do kra
ju ościennego w przeciągu 2 tygodni, obrał raczej drogę okrężną, 
pełną trudów, narażając się przy tym na wichry, deszcze, a mo
że na ukąszenia gadów jadowitych, czyż postąpiłby roztropnie?30 
Bóg dopełnił w mej duszy zdanie św. Jana, św. Teresy i -  da Bóg 
-  św. mojego Brata i dał mi głęboko zrozumieć, że cierpienia są 
środkiem, Bóg -  celem.

O Boże, kiedyż osiągnę mój cel najwyższy? Tymczasem zdro
wie moje się polepsza. Śmierć chodzi sobie wszędzie, tylko moją 
celkę omija. Wola Boża -  oto moja radość i szczęście na ziemi. 
Gorąco o modlitwę proszę, bym wzrosła w miłości Bożej. To moje 
najgorętsze pragnienie.

25 Por. św. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa 11,9-10.
30 Por. św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, Mieszkanie III, 2, 7.
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Gdyby to mój Brat miał chwilę czasu i napisał do mnie, wy
jaśniając mi to, w czym się może mylę -  czy też choć troszeczkę 
pouczając siostrę -  choć starszą, ale głupszą i mniej doświadczoną 
-  byłabym bardzo wdzięczna. [...]

69

Szczawnica, 13 IX 1938 

[...] U nas był sezon. Ja byłam, no i jestem dotąd, zakrystian- 
ką. Miałyśmy niekiedy 13 Mszy św. dziennie -  przy jednym oł
tarzu. Ja służyłam do dziewięciu, a byłam obecna na wszystkich. 
Wszystkie prace, a więc bielizna kapliczna, kwiaty, sprzątanie by
ło na mojej opiece, a przy tym pisanie przeróżnych, zamówieniem 
określonych deklamacji. Od godz. czwartej rano do 10.30 wieczór 
praca -  wraz z modlitwami. Może niekoniecznie się tłumaczę. 
Chciałabym tylko, by Wielebny Ksiądz nie brał mi za złe mojego 
milczenia. Nigdy nie myślałam o zerwaniu korespondencji, bo ona 
przynosi wiele pożytku mojej duszy, zw racają do Boga. Dziwiłam 
się nieraz, że zdania Wielebnego Księdza splatają się z tymi, jakie 
otrzymywałam od Kierownika mojej duszy (w Poznaniu). [...] 

Wielebny Księże. Tak wiele chciałabym napisać, zaczerpnąć 
pomocy, ale może Pan Jezus nie chce tego, skoro mnie jej po
zbawia (kierownictwa). Przed kilku dniami obrałam sobie Pana 
Jezusa za kierownika, powiernika. Może On poddał mi tę myśl? 
Zapewne, bo mi łatwiej. (Może Pan Jezus sprawi, że Wielebny 
Ksiądz będzie kierownikiem mojej duszy? Ale dopiero wtenczas, 
gdy będzie kapłanem).

Mój Drogi Bracie. Jeżeli chodzi o moje zdrowie, to nie jest 
tak źle. Świadectwem tego może być choćby wspomniany na po
czątku tryb życia, pełen intensywnej pracy. Nadto, przed kilkoma 
dniami byłam badana przez lekarza po upływie 6 miesięcy. Powie
dział, że postęp jest nadzwyczajny, nie ma znaku po rzężeniach 
słyszanych dawniej w płucach. I że jeżeli wszystko pójdzie takim



526 Wybór listów

tempem jak dotąd, to po rocznym, a nawet półrocznym jeszcze 
pobycie w Szczawnicy będzie zupełnie dobrze.

Oczywiście, ja w to „zupełnie dobrze nie wierzę”, chociaż na
prawdę czuję się dobrze, jak nie pamiętam kiedy. Nie wierzę dla
tego, bo Pan Jezus „zapewniał mnie”, że nie będę żyć długo31. On 
nigdy nie zawodzi. Może źle zrobiłam, że o tym napisałam. On nie 
lubi zdradzania tajemnic. Proszę Go poprosić, by mi przebaczył. 
Zresztą, pragnę tego, co On chce. Pragnę żyć, kochać i cierpieć, 
ale tęsknić za Nim nie przestanę. [...]

70

Szczawnica, 26 XII 1938 
[...] Nie dziwię się bynajmniej, że Ksiądz przeżywa chwile lęku 

przed kapłaństwem. Wszak kapłaństwo to ustawiczna ofiara z sie
bie samego, a przed ofiarą drży nasza ludzka natura. Pan Jezus 
sam dopuszcza tego rodzaju przeżycia, by dać duszy pole do walki 
i zwycięstw. [...]

Zgodne są nasze zapatrywania na kwestię krótkości czy długo
ści życia -  tym razem zupełnie. Już powiedziałam Panu Jezusowi 
to, na co dawniej trudno było mi się zgodzić, że -  jeżeli On tego 
żąda -  gotowa jestem żyć na ziemi nawet setki lat. Musiał Pan 
Jezus długo nade mną pracować, by wpoić w mój ciasny umysł 
i wolę tę zgodę, ale nareszcie zwyciężył. A nie przyszło Mu to 
wcale łatwo. Nabeczałam się niemało, nakwiliłam jeszcze więcej, 
aż wreszcie nastąpiła zgoda między Jezusem a między mną, bo 
zresztą mam Jezusa na własność niepodzielną i ustawiczną wśród 
mojej duszy, a w Nim niebo, bo w Nim mam także Ojca i Ducha 
Świętego. [...]

31 Por. s. 527 i przypis 32.
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7 1

Szczawnica, 16 II 1939

Jestem wzruszona dobrocią Wielebnego Księdza. Chciałby, 
bym była obecna na Jego prymicjach. „Bóg zapłać” stokrotne za 
życzliwą pamięć braterską. Zdaje mi się, że ode mnie żąda Pan 
Jezus ofiary. Im bardziej zbliża się dzień prymicji, tym bardziej 
podkopuje się moje zdrowie. Chorowałam w styczniu na bardzo 
ostrą grypę z temperaturą 40° i równoczesnym zapaleniem oskrze
li oraz zapaleniem anginowyni gardła. Wszystko minęło, a jednak 
nie mogę przyjść do dawnych sił. Oczywiście, nie leżę i, co mogę, 
pracuję, ale jest to zero wobec pracy osoby zdrowej.

Najdroższy Bracie. Ja wiem o tym, że zdrowa już nie będę. 
Jeszcze wtenczas, gdy byłam zdrowa, Pan Jezus zapewnił mnie 
o tym: Żadne lekarstwo ci nie pomoże i żaden lekarz nie zabroni 
Mi zabrać cię do siebie wówczas, gdy mi się spodoba32. Proszę jed
nak nie myśleć o tym, by mnie to przygnębiało lub odbierało ocho
tę do pracy czy radość życia. O, nie! Jestem swobodna swobodą 
dzieci Bożych. [Jestem] szczęśliwa nad wszelki wyraz, bo ja  wiem 
o tym, że śmierć nie przerwie mej łączności z Panem Jezusem. 
Przeciwnie, spotęguje ją, utrwali i już nikt i nic od Niego mnie 
nie odłączy. Pan Jezus jest moim wszystkim. Nie znaczy to jed
nak, bym nie kochała tych, z którymi zdążam ku wieczności, prze
cież to [są] dzieci Ojca niebieskiego -  razem Go kiedyś kochać 
będziemy, czyż miałabym być dla nich obojętna? To niepodobna. 
Jeżeli nie odczuwam żalu na myśl o rozłące, to tylko dlatego, że 
niebo nie jest krainą zapomnienia, a więc ja  w niebie pamiętać 
o nich będę.

Chciałabym ofiarować w intencji Wielebnego Księdza najwię
cej cierpień, ale ja ich właściwie nie mam. Oszczędza mnie Pan 
Jezus. A jeżeli włoży na barki jaki krzyżyk, zaraz przychodzi z po-

32 Por. Dz. II 24.
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mocą. Z doświadczenia mogę potwierdzić, że brzemię Jezusa jest 
lekkie. Modlę się za Najdroższego Braciszka po każdej Komunii 
św. I ja  odczuwam modlitwy Wielebnego Księdza i jestem za nie 
bardzo wdzięczna. [...]

72

Szczawnica, 2 1 VI 1939 
Myślałam, że napiszę wiele, że załączę coś z moich drobnych 

poezji dla mojego Brata Kapłana na uroczysty dzień Jego prymicji. 
Tymczasem od 13 bm. jestem w łóżku i jeszcze mam w nim po
zostać, na razie nie wiem dokąd. W jednym dniu, tj. 13 czerwca, 
dostałam 2 razy obfity krwotok, w 2 dni później -  trzeci. Otoczenie 
było pod wrażeniem, że zbliżył się mój kres. Ja czułam, że tak nie 
jest, że jeszcze nie nadeszła godzina moja, chociaż zdawałam sobie 
sprawę z tego, że stan jest groźny. Uważam, że Pan Jezus przysłał 
mi zawiadomienie, lecz nie wezwanie. Cieszyłam się bardzo. Nie 
mogłam w swej [duszy] pomieścić nadmiaru radości. Śmiałam się 
jak dziecko, gdy mu robią nadzieję czegoś, co jest mu najdroższe.

Modliłam się za Ciebie, Najdroższy Bracie, w czasie kwarantan
ny, którą dotąd odbywam w pozycji leżącej. A obecnie odprawiam 
nowennę do Bożego Serca i Świętych z Waszego Zakonu, by przez 
ich przyczynę wyprosić dla mojego Brata wszystkie łaski, jakich 
pragnie dla siebie w dniu prymicji i w przyszłym kapłańskim ży
ciu. Niech Matuchna Niepokalana towarzyszy Księdzu w czasie 
Najświętszej Ofiary, niech wyprasza dużo radości niebiańskiej, 
pokoju i mocy ducha, byś Najdroższy Bracie był zawsze kapłanem 
według Serca Bożego, byś jak Mistrz Twój Boski przeszedł przez 
życie, dobrze czyniąc dla dusz nieśmiertelnych, dla chwały Bożej. 
Życzę Ci, Najdroższy Bracie, wszystkiego, co najlepsze według 
ocen Jezusowych, i o to wszystko modlić się będę gorąco.

Przyślij mi, Braciszku, Twoje kapłańskie błogosławieństwo 
i przyjmij siostrzane ucałowanie dłoni, które pieścić będą Króla
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dusz. Proś Jezusa, by wyniszczał coraz więcej swą ofiarę, by Mu 
była miła. Używam wyrazu „ofiara”, bo życie swoje złożyłam 
w ofierze za kapłanów. Lecz ofiara nie ciąży mi -  przeciwnie, jest 
mi miła i pełna radości.

Lecz muszę kończyć, bo mi zakazano ruchów, lecz czuję, że 
Pan Jezus jest zadowolony, że piszę do Wielebnego Księdza. 
W dniu prymicji łączyć się będę z rodziną mojego Brata -  a przy
znać muszę, że najściślejsze więzy łączą mnie z ukochaną i nigdy 
niezapomnianą Hermisią. Zdaje mi się, że z nią zobaczę się nie
długo -  chyba że Pan Jezus ma inne zamiary.

73

Szczawnica, 7 VII 1939

[...] Pisałam w tamtym liście o krwotokach, które mnie posunę
ły znacznie ku wieczności, do której — jak mi się zdaje — posuwam 
się dosyć wolno, przynajmniej siłami fizycznymi. Duszą wyry
wam się do Jezusa tak, że za św. Teresą mogę powtórzyć „umie
ram, że umrzeć nie mogę”33. Poddaję się jednak najzupełniej woli 
Bożej. Chcę pracować dla Boga, chcę cierpieć dla Niego, chcę 
znosić wygnanie, jak długo zechce. Życie swoje ofiarowałam Bo
gu za kapłanów. Ma Pan Jezus wolną rękę -  może ze swoją ofiarą 
czynić, co Mu się spodoba. [...]

Mnie się zdaje, mój Bracie, że ja  już teraz więcej żyję poza so
b ą -  w Bogu -  niż na ziemi, mimo przestawania z Siostrami, mimo 
pracy. To sprawia, że przedłużenie ziemskiego wygnania jest nie 
tak ciężkie. Proszę jednak bardzo wspierać mnie swoimi modli
twami, bo ja  się boję własnej słabości.

Niedawno, bo w tym roku, patrzyłam na cierpienia pewnej 
osoby. Znałam ją  i dawniej. Wszystkich umiała podnosić na du

33 Cytat z wiersza św. Teresy od Jezusa pt. Tęsknota za życiem wiecznym -  
Glosa.
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chu i sama była pełna pogody i radości. Trudno mi było wprost 
uwierzyć, że ta sama osoba, złożona ciężką chorobą, narzekała na 
wszystkich i na wszystko. Przyznaję, że było to dla mnie zbawien
ne. Nauczyło mnie pokory. Poznałam, jak człowiek jest słaby, jeśli 
ustawicznie nie wspiera go łaska Boża. Z łaski Bożej jestem tym, 
czym jestem, powtarzam za św. Pawłem14. 1 przekonana jestem, że 
postąpiłabym zapewne tak samo jak owa osoba, gdyby nie pod
trzymywała mnie łaska Boża, a tę łaskę wypraszają mi modły dusz 
świętych, z którymi spodobało się Panu Jezusowi złączyć moją 
duszę. [...]
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Szczawnica, 3 VIII 1939
[...] Gdybyś, Najdroższy Bracie, dawniej prosił o to, by modlić 

się w tej intencji, byś zawsze godnie odprawiał Najświętszą Ofia
rę, może byłabym Cię nie rozumiała. Dziś rozumiem w całej pełni 
ograniczonego mojego umysłu, jak straszną zniewagę wyrządzają 
Panu Jezusowi niegodni kapłani. Ofiarują Go na ołtarzu, a równo
cześnie zabijają we własnym sercu. Wiem, że od mego Brata Pan 
Jezus takiej zniewagi nie dozna, bo Wy się kochacie z Jezusem 
taką miłością, która nie dokucza Osobie Umiłowanej, ale aż serce 
boli, gdy się przypadkowo dosłyszy -  tu na letnisku -  coś, co musi 
naprawdę ranić Serce Boże. Ja nigdy pesymistycznie na ludzi nie 
patrzyłam. Zresztą wiem, że i ja  człowiekiem jestem, zdolnym do 
wszelkiego zła. Ale gdy się wczuwam w położenie Jezusa, jest mi 
Go bardzo żal. Chciałabym, by wszystkie dusze kochające wy
nagradzały Mu krzywdy, choćby tylko małe dokuczania, jakich 
doznaje od tych, którzy się uważają za Jego przyjaciół.

Za modlitwy bardzo serdecznie dziękuję Przewielebnemu Ojcu 
i nadal o nie proszę.

34 Por. 1 Kor 15, 10.
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Mam zamiar prosić Przewielebną Matkę Generalną, by mnie 
zabrała do Starej Wsi. Boję się, że po skończonym sezonie była
bym pozbawiona Komunii św. codziennej, bo siły tracę z dniem 
każdym i w zimie na pewno nie zaszłabym do kościoła.



Do przełożonej generalnej 
m. Eleonory Jankiewicz

M. Eleonora Jankiewicz (1872-1953), ur. we wsi Stcmiątki pod  Krako
wem, bratanica zmarłej w opinii świętości długoletniej przeł. gen. Zgroma
dzenia Sióstr Służebniczek NMP NP -  m. Leony Jankiewicz. Wstąpiła do 
tegoż zgromadzenia w 1885 r. W łatach 1894-1918 pełniła obowiązek sekre
tarki generalnej, a w latach 1918-1948 przełożonej generalnej'.

Zachowały się 73 listy s. Leonii do m. Eleonory z lat 1928-1939. Mają 
one nieco odmienny charakter od listów pisanych do innych osób. Tematykę 
większości stanowią sprawy związane z prowadzeniem domu w Poznaniu. 
Z  tych, które w sposób bardziej wyraźny nawiązują do życia wewnętrznego 
Służebnicy Bożej, wybrano do druku 10. Ukazują one je j  zachowanie w cza
sie choroby i w innych trudnych sytuacjach; je j  jednoznaczną i zdecydowaną 
postawę, zwłaszcza wtedy, gdy chodziło o wyjaśnienie prawdy łub gdy trzeba 
było stanąć w obronie współsióstr.

75
Poznań, 18 I 1936

Przewielebna Najdroższa Matko Generalna!
Pragnę uchylić przed Najdroższą Matką Generalną rąbek swo

jej duszy. Otworzenie jej głębsze jest mi jeszcze na razie trudne. 
Czuję niekiedy potrzebę wypowiedzenia się przed Najdroższą 
Matką Generalną, ale z drugiej strony, zdaje mi się, że Jezus chce, 
by to jeszcze pozostało tajemnicą, że On mi sam wskaże czas, kie
dy mam Najdroższej Matce Generalnej na oścież otworzyć duszę. 
Obecnie chcę się tylko wypowiedzieć co do kwestii poruszonej 
przez Przewielebną Matkę Generalną2.

1 Kudryk II 268-270.
2 Niektóre współsiostry krytycznie ustosunkowywały się do form pobożności 

i umartwień s. Leonii i o tych -  w ich osądzie -  niewłaściwościach powiadomiły 
przełożoną generalną E. Jankiewicz.
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Prawdąjest to, co siostry powiedziały o moim małym umartwie
niu, praktykowałam je swego czasu. Mało sypiałam nie z umar
twienia, ale dlatego, że miałam dużo pracy. Kilka razy podłoży
łam sobie trochę drzewa i spałam na nim, ale mnie tego nauczyła 
Matka Leona3. W jej żywocie czytamy o tym. Czyż dziecko nic 
może naśladować swej ukochanej matki? Nikt o tym nie wiedział 
-  aż dopiero kiedy przyjechał do nas ks. Prałat z Liskowa4, siostry 
wyniosły moje łóżko do innego pokoju i jedna z sióstr -  S. Wa
cława [Deptuch] -  usiadła na tym łóżku. Stało się to z woli Bożej, 
jestem przekonana. Przewielebna Matka Generalna pamięta moje 
nietaktowne postąpienie wobec S. Wacławy i S. Zbigniewy [Kał
wa] w czasie kapituły [win] w Poznaniu. Ja tym siostrom przedtem 
uwagi nie zwróciłam na niewłaściwe żarty, nie powiedziałam tego 
osobno Przewielebnej Matce Generalnej, ale wobec wszystkich 
sióstr tę sprawę poruszyłam. To nie było załatwione według myśli 
Chrystusowej, który poleca najpierw upomnieć swego brata, a po
tem, gdy się widzi niepoprawność, można donieść władzy5. Może 
Jezus nie poczytał mi tego za grzech, bo nie miałam złej intencji, 
owszem, sądziłam, że byłoby kłamstwem wobec Najdroższej Mat
ki Generalnej powiedzieć, że nic nie mam przeciwko tej siostrze, 
jeżeli miałam właśnie owe żarty. Ufam, że może dlatego nie po
czytał mi tego Jezus za grzech, ale to była niedoskonałość, za którą 
ja musiałam odpokutować, bo to się przyczyniło do rozgoryczenia 
tych sióstr. Widziałam ich walkę, ich ból; cierpiałam w duszy sa
ma, modliłam się za nie, ale powtarzałam Jezusowi, by rany zagoił 
za mnie sam.

Matko Najdroższa, ja  wolałabym była, by o moim umartwie
niu nikt nie wiedział -  Jezus zrządził inaczej. Siostra Wacława,

3 M. Leona Jankiewicz. -  Zob. s. 174, przypis 96.
4 Ks. Wacław Bliziński. -  Zob. s. 497, przypis 27.
5 Por. Mt 18, 15.
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która pierwsza zauważyła drewna na łóżku, zaczęła się podśmie- 
chiwać -  tak mi opowiadały siostry -  później reflektować: więc 
my stroimy sobie takie świeckie żarty, a siostra zapewne za nas 
się umartwia, byśmy się nawróciły. Odtąd zmieniły się obydwie 
nie do poznania. Były łagodne dla wszystkich i pełne miłości. [...] 
Takiej drobnostki użył Jezus do uleczenia ran duchowych, które ja 
swoją nieroztropnością siostrom zadałam. Nie praktykuję obecnie 
tego umartwienia, ale nie żałuję tego, co się stało, chociaż wolała
bym, by o tym nikt nie wiedział.

Co do tego, że siostry szukają nadzwyczajności, a zaniedbują 
naukę, to wobec Jezusa zaświadczam, że jest nieprawdą, i siostry, 
które to mówią -  źle robią, bo obciążają własne sumienie kłam
stwem. Mogę to powiedzieć wobec wszystkich sióstr, które były 
w Poznaniu i oko w oko wobec tych, które to powiedziały. Nie dla
tego, by się usprawiedliwiać, ale dlatego, że moja dusza nie może 
znieść kłamstwa od dzieciństwa. Zdaje mi się, że Przewielebna 
Matka Generalna będzie zadowolona z sióstr, które są przy mnie 
dłużej. Nie wiem tylko, co sądzić o Siostrze Hieronimie [Bełch], 
ale ja  ją  taką dostałam do Poznania, zdaje mi się, że na jej zmianę 
trudno wpłynąć. Jest dobra, pobożna, kocha Jezusa całym swym 
niewinnym sercem, tylko jest mało praktyczna [...]. Ma się wraże
nie, że dusza jej wzniosła się na wyższy szczebel życia wewnętrz
nego, trochę może na swój sposób, i trudno ją  czasem zrozumieć
-  właśnie dlatego, że ma mało inicjatywy. Sądzę, że się wyrobi 
wówczas, gdy będzie mieć pracę więcej odpowiedzialną.

U żadnej siostry nie zauważyłam fałszywego mistycyzmu. Je
żeli ktoś tak przedstawia moje siostry, to chyba nie wie, na czym 
prawdziwy czy fałszywy mistycyzm polega. Gdyby tu chodziło 
o moją osobę, nie napisałabym zapewne ani słowa obrony, bo zda
je mi się, że doskonalszą rzeczą jest milczeć w takich wypadkach
-  ale siostry będę bronić ze wszystkich sił, nie tylko dlatego, że je  
kocham, ale dlatego, że tego wymaga prawda i słuszność, za którą
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gotowa jestem oddać życie. Wolę paść trupem, niż się odważyć na 
jedno najmniej znaczące kłamstwo. I to jedno mnie tylko boli -  
jeżeli ktoś donosi Przewielebnej Matce Generalnej, a donosi to, co 
jest nieprawdą -  a to zasmuca Jezusa.

Przewielebną i Najdroższą Matkę Generalną najpokorniej prze
praszam za wszystko, czym mogłam przykrość sprawić, błagam 
jak dziecko o przebaczenie i o łaskawe zwrócenie mi uwagi. Za
wsze przyjmę [ją] z miłością, a jeżeli Przewielebna Matka Gene
ralna życzy sobie, już nigdy nie usprawiedliwię nawet niesłuszno
ści -  zostawię jej wyjaśnienie Jezusowi.

76

Poznań, 5 I [1937]'1
Najpokorniej przepraszam Przewielebną Matkę Generalną za 

zmartwienia, których się stałam powodem bez mojej wiedzy i wo
li. Doprawdy, nie wiem, czym sobie to tłumaczyć, że ja, co tak bar
dzo kocham Przewielebną Matkę, że po Bogu pierwsze w moim 
sercu zajmuje miejsce, nawet przed rodzicami, przysparzam [Jej] 
tyle zmartwień. Chyba tylko Pan Bóg tak dopuszcza, bym miała 
sposobność do cierpienia, bo istotnie, ile razy dowiem się o jakimś 
zmartwieniu Najdroższej Matki, przeboleję go bardzo.

Bóg mi świadkiem, że pragnęłam dobra sióstr, pracowałam, 
ile było w mojej mocy, by je przygotować do egzaminu, a nigdy 
nie miałam zamiaru odwodzić je  od prac, jakie obowiązki na nie 
nakładają. Jeżeli wbrew mojej wiedzy i woli dałam siostrom zgor
szenie i, zamiast wieść je do Boga, w czymkolwiek przyczyniłam 
się do oddalenia -  przez zły przykład czy słowo jakieś -  to w ręce 
Przewielebnej, Najdroższej mi Matki Generalnej składam przepro
szenie wszystkich sióstr, które były w Poznaniu, a od Najdroższej 
Matki Generalnej oczekuję przebaczenia.

6 W oryginale list ma datę 5 I 1936 r. Jest to pomyłka s. Leonii, gdyż fakty w nim
poruszane miały miejsce w trakcie 1936 r. -  m.in. w lipcu i później.
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Przewielebna Matka Generalna nie żąda wyjaśnienia -  może 
to jednak nie będzie niedoskonałością, jeżeli przynajmniej jedną 
kwestię wyjaśnię. Domyślam się, że chodzi o S. Eugenię Zagrod- 
ną7. Przewielebna Matka Generalna przypomina sobie, co o niej 
przed rokiem mówiły siostry, co nawet ja  sama napisałam, że bez 
mojej wiedzy, za nie wiem jakie pieniądze, kupowała krem, upięk
szała się nim -  tak mi siostry mówiły. Siostry wstydziły się za nią 
w szkole, tak była świecka w ruchach, słowach, do tego stopnia, 
że w jakiś czas po jej odjeździe jedna z pań (sekretarka szkoły 
pielęgniarskiej) zapytała się sióstr: „Czy jest jeszcze w Zgroma
dzeniu S. Eugenia Zagrodna?”. Wszyscy z grona nauczycielskie
go to zauważali -  a ja wiedziałam jeszcze o tym, że nieraz nawet 
w pierwszy piątek miesiąca nie poszła na Mszę św. do kościoła. 
Nie przymuszałam jej, bałam się świętokradztwa. W tym roku 
przyjechała jak mi sama później mówiła -  z postanowieniem, by 
się wobec mnie zachować neutralnie; i postanowienia dotrzymała 
przez 5 miesięcy. Po pięciu miesiącach, kiedy ja miałam skupienie 
miesięczne (osobno, bo w ten dzień, gdy siostry miały skupienie8, 
przyjechali rodzice s. Pieczarówny), jakby ją  coś w jednej chwili 
przemieniło. Stała się skupiona, skromna w ruchach, w spojrzeniu, 
pobożna, ale w tak prosty i miły sposób, że wszystkich budowała 
swoim zachowaniem. Stała się wzorem w zachowaniu milczenia 
-  ona -  taka krzykliwa i roztrzepana. Grono nauczycielskie znowu 
zauważyło zmianę, a pani Przełożona w czasie egzaminu stawiała 
ją  za wzór spokoju innym; ją  wysuwała na pierwszy ogień, mó
wiąc, że u niej chyba nerwów nie ma. Gdyby Przewielebna Matka 
Generalna wiedziała, ile przeżyłam radości -  zapewne więcej niż 
z nawrócenia zatwardziałego grzesznika, bo trudniej jest rozpalić

7 S. E. Zagrodna. -  Zob. s. 549.
s Skupienie to siostry miały 2 VIII 1936 r. -  Por. Dz. II 52 i III 1.
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duszę oziębłą, niż nawrócić zatwardziałą. Zresztą, nie tylko ja  się 
cieszyłam, ale wszystkie siostry i każda to potwierdzi9.

Ja się nie dziwię, że [teraz] w książkach szuka pomocy, wszak 
to jest dusza słaba -  szuka podpory, a właśnie dostała się na 
ochronkę, gdzie nawet codziennej Komunii św. nie ma, a jej tak 
trzeba było na początku życia wewnętrznego tego wzmocnienia 
Chlebem Anielskim. Nie zachęcałam jej do pisania listów do Księ
dza [Schmelzera] -  sama go o to prosiła. W jednym liście do mnie 
pisanym zapytywała mnie, czy nie wiem, jak Ksiądz usposobiony 
jest do korespondencji. Bez pytania się o to Księdza odpisałam 
jej, że przychylnie i jeżeli jej na to warunki miejscowe pozwalają 
(miałam na myśli pozwolenie S. Przełożonej), niech zasięga rady. 
Znowu to zdanie napisałam tylko dlatego, bo wiedziałam, jak ta
kiej duszy początkującej potrzeba pomocy, dopóki nie ma stałego 
kierownictwa. Inne siostry żadne o korespondencji nie wiedzą.

Jeżeli mój stosunek do S. Eugenii był niewczesną gorliwością, 
jeżeli jak wspomniałam, zamiast wieść, odwiodłam ją  od Boga, 
gotowa jestem poświęcić resztę swojego życia dla naprawienia 
szkody, bo jedna dusza warta tego, a ona nie należy do mnie, tylko 
do Zgromadzenia. Matko Najdroższa, proszę mi wybaczyć, że się 
tłumaczę -  resztę już zamilknę, bo ja pamiętam o powinnościach 
dziecka względem matki.

-  Ja miałabym wprowadzać rozłam w życiu zakonnym? Prze
nigdy... Zawsze pozostanę najwierniejszym dzieckiem Zgroma
dzenia, któremu zawdzięczam to, czym jestem -  godność oblubie
nicy Pana Jezusa.

9 S. Leonia nie wspomina tu o podejmowanych przez siebie umartwieniach oraz 
nowennie do Najświętszego Serca Pana Jezusa podjętej z całą wspólnotą sióstr w Po
znaniu o nawrócenie s. Eugenii. Nagłe nawrócenie siostry nastąpiło pod koniec tej
nowenny. Potem prowadziła ona głębokie życie wewnętrzne i zmarła w opinii bardzo
dobrej siostry. -  Por. np. zeznanie s. Amelii Stanek z 5 VI 1962 r. (AGSS).
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Pisze Przewielebna Matka Generalna, że czas i grosz Zgroma
dzenia stracony. Wysyłam sprawozdanie roczne -  obrotu siedem
nastu tysięcy. Matko Najdroższa, błagam o przebaczenie, jeżeli to 
wszystko zmarnowane, bo ja tego nigdy w życiu nie nadrobię -  
a co się stanie z moją duszą, jeżeli stanę przed Bogiem z taką sumą 
ubogiego Zgromadzenia. Najpokorniej błagam o przebaczenie. Ja 
dzisiaj nie spałam i teraz łzy płyną mi z oczu, ale ufam, że dobre 
serce Matki przebaczy dziecku.

Za wskazówki i rady składam najwdzięczniejsze „Bóg zapłać”. 
Za wszystko raz jeszcze najpokorniej przepraszam i błagam o sło
wa przebaczenia.
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[Szczawnica, początek lutego 1939] 
Piszę tym razem na prośbę, czy życzenie, S. Filipiny10. Leży już 

od czterech tygodni z temperaturą 38° i ponad 38°. Jest jej przykro, 
że S. Przełożona nie wezwie lekarza, by przynajmniej powiedział, 
czy to grypa, czy płuca. [...] O to, czy Siostra ma temperaturę czy 
nie, czy lepiej czy gorzej [się czuje], wcale się nie zapyta. Za 3 ty
godnie była u niej 2 razy. Gorączkowała po 39°, nie miała żadnego 
lekarstwa, więc ja kupiłam za 1 zł aspiryny i tą aspiryną tłumiłam 
owo 39° temperatury. Poprosiłam S. Benigny", by przemówiła do 
S. Przełożonej za S. Filipiną (sama nie chciałam dlatego, że i ja 
jestem kuracjuszką), ale S. Przełożona nie reaguje na to.

Najdroższa Matko Generalna! Proszę mi przebaczyć, że piszę 
o tym. Pierwszy raz odważam się na coś podobnego, ale tylko dla
tego, bo mi się zdaje, że gdyby Przewielebna Matka Generalna 
wiedziała, że Siostra leży bez żadnej pomocy, byłaby niezadowo
lona z tego. [...]

10 S. Filipina Fąfera, chora na gruźlicę, przyjechała na kurację do Szczawnicy 
26X1 1938 r. -  List do ni. E. Jankiewicz z 28 XI 1938 (niedrukowany).

11 S. Benigna Dziuba posługująca chorym w Szczawnicy.
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S. Ludmiła12 dosyć się trzyma -  przynajmniej o tyle, że nie 
chorowała na grypę. Ja czuję się dosyć dobrze, ale jeszcze nie 
najlepiej. Mogłabym już pisać. Zamówienia zatrzymuję, bo są na 
marzec, kwiecień, na czerwiec -  więc sądzę, że otrzymam pozwo
lenie pisania, przynajmniej po trochu, i bardzo proszę, by Przewie
lebna Matka Generalna pozwoliła mi trochę pisać13. Zdaje mi się, 
że gdy mi będzie wolno pisać, będzie to nawet lepiej dla mojego 
zdrowia, bo obecnie S. Przełożona -  wiedząc, że mam zakazane 
pisanie -  przeniosła mnie spać do [budynku] ochronki, do pracow
ni obok [pomieszczenia] dziadka14. A w dzień obijam się, [to] tu, to 
tam, a mnie takie życie bez pracy, choćby mniejszej, ale twórczej, 
dosyć męczy. Nie piszę tego, by się skarżyć, ale pragnę prosić, 
by mi Przewielebna Matka Generalna pozwoliła pisać, a wówczas 
i S. Przełożona wróci mnie do tego małego pokoiku, gdzie 
i w dzień mogłam czasem odpocząć, a teraz nie mam gdzie. [...] 
Ja jestem zadowolona ze wszystkiego. Krzywda mi się nie dzieje, 
że śpię w ochronce, bo ja  śpię jak suseł, tylko przykrzy mi się za 
pisaniem wierszy, ale może to jest wolą Bożą, skoro nie mam po
zwolenia, no i kącika do pisania.

[...] Przepraszam bardzo Najdroższą Matkę Generalną za taki 
przykry list. [...]
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Szczawnica, 8 II 1939

Martwię się, że może ja przykrość sprawiłam Najdroższej Mat
ce Generalnej ostatnim listem, dlatego spieszę, by najpokorniej

12 S. Ludmiła Nagaj -  również chora na gruźlicę -  przyjechała do Szczawnicy ze 
Starej Wsi razem z s. F. Fąferą.

13 Chodzi o układanie wierszy i inscenizacji, o które prosiły siostry z różnych 
placówek. Matka generalna w trosce, by przez nadmierną pracę nie pogorszył się 
stan zdrowia s. Leonii, zabroniła jej na jakiś czas pisania.

14 Dziadkiem tym był ojciec s. Serafiny Ciesielki, którego siostry w Szczawnicy 
przyjęły na dożywocie po śmierci jego żony. -  Por. Zeznanie uzupełniające s. S. Cie
sielki, 16X1 1968 r. (AGSS).
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przeprosić Najdroższą Matkę Generalną. Mam na myśli nie to, co 
napisałam o S. Filipinie, lecz to, co napisałam o sobie. Jak mi tego 
żal... Ja naprawdę nie chciałam się uskarżać na cokolwiek, napisa
łam bez głębszego zastanowienia. W ochronce mam być podobno 
tydzień jeszcze, a jestem tam 2 tygodnie.

Zrozumiałam, że to Pan Jezus tak zrządził przez S. Przełożoną, 
by potwierdzić wolę Przewielebnej Matki Generalnej, że nie mam 
pisać, bo istotnie choćbym obecnie chciała coś układać, trudno by 
mi było dlatego, że nie mam kącika cichego. Najczęściej przeby
wam w pokoju S. Ludmiły i S. Filipiny, albo gdy pani, która miesz
ka w pokoju, gdzie ja  byłam, wyjdzie do inhalatorium, idę do tego 
pokoju (za jej wiedzą). W pierwszej chwili było mi trochę przykro, 
bo pragnęłam choć drobne wierszyki pisać. Teraz zrozumiałam, że 
moje pragnienie -  niezgodne z życzeniem Przewielebnej Matki 
Generalnej -  nie podobało się Panu Jezusowi, dlatego tak zrządził. 
Jestem bardzo zadowolona ze wszystkiego.

Od kilku dni słoneczko ślicznie przygrzewa, mogę więc weran
dować. Czas wypełniam już to modlitwą, już to czytaniem książ
ki, którą mi pożyczył O. Wojnar15 Kultura duszy duszą kulturyl6. 
Robię z niej zapiski do referatów -  są bowiem w niej myśli piękne 
i głębokie. To mnie zupełnie nie męczy, a przyda się może. [...]
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Szczawnica, 10 IV 1939 
[ ...] Kiszki moje trochę się poprawiły. Całkiem dobrze jeszcze 

nie jest, ale lepiej znacznie. Temperatura nie ma ochoty opuścić 
mnie, raz po raz podskakuje do 38°, to znów spadnie do 37,5°, 
wyjątkowo, 2 lub 3 razy w miesiącu 37,3°. Cieszę się bardzo, że 
mogę przy tych wszystkich tarapatach pisać, a zamówienia mam

15 Prawdopodobnie był to ks. Antoni Wojnar SJ. -  Zob. s. 448, przypis 23.
16 W.J. Rzutkowski, Kultura duszy ~ duszą kultury, Mikołów Śl. 1938.
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stale. Nie przemęczam się jednak. Sypiam 9 godzin, czasem i wię
cej, jeść obecnie mogę. Tylko przez kilka tygodni, w poście, mę
czyłam się jedzeniem, bo czułam do niego najokropniejszy wstręt, 
a przymuszałam się, by się posilić. Zaczęłam zażywać lekarstwo 
na apetyt i mam go obecnie.

Za pieniądze, które otrzymałam od Przewielebnej Matki Ge
neralnej, kupowałam lekarstwo sobie i S. Filipinie. Kupiłam jej 
raz balsam trikolan na kaszel, a później aspirynę stale kupowałam 
na temperaturę. Bo S. Przełożona kupiła tylko tyle, co przepisał 
lekarz po zbadaniu jej wówczas, gdy o tym napisała Przewieleb
na Matka Generalna, a gdy się lekarstwo skończyło, już ani razu 
nie zapytała się nawet, jaką ma Siostra temperaturę. Ja początko
wo mówiłam o tym Siostrze Przełożonej, że kupiłam Siostrze 
trikolan. Ale mi Siostra Teresa17 powiedziała, że daję lekarstwo 
Siostrom, nad którymi nie mam władzy, a więc później już bez 
opowiadania się kupowałam przynajmniej aspirynę, by gorączkę 
trochę osłabić, bo ją  męczy bez końca. Czyniłam to dlatego, bo 
wiedziałam, że Przewielebna Matka Generalna na pewno nie za
broniłaby mi tego.

Co do mnie, ja zawsze miałam opiekę ze strony Siostry Przeło
żonej i Siostry Teresy. Tylko ostatnia grypa [w styczniu] popsuła 
zdaje się moje płuca znacznie mimo opieki, jaką mnie otaczano. 
Widocznie była za ostra na mój organizm.

Może wtrącam się w nie swoje rzeczy, ale chciałam dołączyć 
jeszcze słowo o Siostrze Klementynie [Pelczarskiej]. Zauważy
łam, że nie bardzo lubiła ją  S. Teresa. S. Klementyna miała od 
S. Teresy wiele docinków. Nasunęła mi się obawa, czy nie będzie 
chciała szkodzić Siostrze w złożeniu ślubów wieczystych, i dlate
go dołączam moją prośbę za Siostrą Klementyną, by Przewielebna 
Matka Generalna nie odmówiła jej łaski złożenia świętych ślubów,

17 S. Teresa Pałka -  prowadziła kuchnię w Szczawnicy.
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bo o ile poznałam Siostrę, ma dobrego ducha i przy różnych do
cinkach -  najczęściej za jedzenie, względnie za niejedzenie czegoś 
-  umiała Siostra zamilknąć, by nie doprowadzać do jakichś starć. 
Mnie się zdaje, że to ważna rzecz we wspólnym życiu. Bardzo 
przepraszam, że piszę o tym, co do mnie nie należy. [...]
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S zczaw nica, 19 IV 1939

Pełne wdzięczności „Bóg zapłać” składam Przewielebnej Mat
ce Generalnej za list tak serdeczny i tak obszerny, pisany w czasie 
rekolekcji, wśród tylu prac. „Bóg zapłać” za przysłanie pieniędzy 
i tylu dobrych i smacznych rzeczy. Jestem wzruszona dobrocią 
Najdroższej Matki Generalnej, łzy cisną mi się do oczu, bo czuję 
swoją niegodność i to, że na nic nie zasługuję.

Cieszę się bardzo, że tyle Sióstr brało udział w uroczystościach 
jubileuszowych18. Zapewne Matka Leona czuwać będzie nad tym, 
by duch, który ożywiał całe jej świątobliwe życie, rozwijał się 
również w sercach wszystkich Sióstr. Ja sama najwięcej się cieszę 
tym, że Matka Leona mnie kocha, jest to moją tajemnicą, ale ona 
mi daje dużo radości. Czuję, że Pan Jezus nie pogniewa się na 
mnie, jeżeli moją tajemnicę powierzę Najdroższej Matce Gene
ralnej. W grudniu ubiegłego roku, kiedy się modliłam w kaplicy, 
ukazała mi się Matka Leona, pełna dobroci i miłości. Zapytałam ją  
wówczas: Czy Ty się, Matko, do mnie przyznajesz, czy mnie uwa
żasz za swoją córkę? „Tak” -  odpowiedziała i przytuliła mnie do 
siebie. Matko moja -  zapytałam jeszcze -  znasz drogę, jaką mnie 
Pan Jezus prowadzi, czy ona nie sprzeciwia się duchowi Zgro
madzenia? „Nie! Moje dziecko. Życie twoje upływa w modlitwie 
i pracy, a tak być powinno. Nie chodzi o rodzaj modlitwy, byleby

18 Był to jubileusz 100-lecia urodzin m. Leony Jankiewicz, obchodzony w kwiet
niu 1939 r. (o m. Leonie zob. s. 174, przypis 96).
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ona była” . Miałam jeszcze jedną troskę -  sama powiedziała mi, że 
będzie dobrze załatwiona. Pobłogosławiła mi i znikła, a dla mnie 
została radość i szczęście, które dotąd przeżywam, ilekroć sobie 
wspomnę o tym przeżyciu.

Najdroższa Matko Generalna, ja  nikomu o tym nie mówiłam. 
Pragnęłam razem z Matką Najświętszą przechowywać w sercu 
swoim to, co mi Pan Jezus powierza. Czasem tylko mówię spo
wiednikowi coś, gdy mi Pan Jezus da nakaz, bym to powiedzia
ła. Ja nieraz cierpiałam w głębi duszy nad tym, że nie mogłam 
powiedzieć Najdroższej Matce Generalnej o tym, co przeżywam 
u stóp Pana Jezusa. Bałam się, czy to nie jest niezgodne z duchem 
Zgromadzenia, z duchem prostoty, czy nie będę za to usunięta ze 
Zgromadzenia, które kocham i którego dzieckiem na zawsze być 
pragnęłam -  dlatego milczałam19.

Nie chcę siebie usprawiedliwiać, ale zdaje mi się, że dziwaczką 
nie jestem. Modlę się [na] klęcząco. -  Teraz, skoro już tyle na
pisałam o sobie, i to dodam, że gdy Pan Jezus ukaże się duszy 
-  bezwiednie nawet zginają się kolana, nie czuje się żadnej do
legliwości ni zmęczenia. Owszem, ja czuję jak szczęście duszy 
dodaje sił organizmowi, jak mnie pokrzepia i umacnia do dalszej 
pracy. Ale to nie trwa godzinami, bo obecnie przeżywam okropny 
brak czasu. Tylko w Wielki Piątek spędziłam u stóp Pana Jezusa 
6 godzin, trochę na klęczkach, trochę w ławce, ale to był mój dzień 
skupienia miesięcznego, bośmy go nie miały prawie przez 3 mie
siące -  styczeń, luty, marzec. Teraz znowu pracuję po kilka godzin 
dziennie intensywnie, bo zamówień napływa bardzo dużo. Mam 
obecnie jedenaście zamówień -  wszystkie na maj, każde inne. [...] 
Proszę Najdroższej Matki Generalnej, ja  się nie przemęczam pi
saniem. Gdy czuję zmęczenie, odkładam ołówek i odpoczywam. 
Pracować jednak pragnę i to mi naprawdę radość sprawia, że przy

19 Por. L. 75 i 76.
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moich psujących się płucach mogę przynajmniej ołówkiem dopo
magać drugim.

Tyle aż napisałam o sobie... Ja bardzo proszę o spalenie tego 
listu, by się nie dostał w obce ręce. Przewielebna Matka Generalna 
zastępuje mi miejsce Pana Jezusa, więc ja z ufnością zwierzyłam 
się z tego, co jest moją tajemnicą. Kogo innego boję się, by Pan 
Jezus nie był niezadowolony. I jeszcze bardzo proszę, by Najdroż
sza Matka Generalna nie uważała mi za nieposłuszeństwo klęcze
nia -  ono czasem [jest] niezależne od mojej woli; zresztą, nigdy 
jednorazowo nie przeciąga się ponad pół godziny, bo chociażbym 
chciała, czas mi na to nie pozwala. [...]
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Szczawnica, 29 V 1939

„Bóg zapłać” stokrotne i najwdzięczniejsze składam za przy
słanie mi 20 zł, które mi najzupełniej wystarczą, bo zastrzyki 
kosztują 10 zł, a phityna 3,50 zł. A nade wszystko podziękować 
pragnę Najdroższej Matce Generalnej za list, który mi sprawił tyle 
radości, że wyrazić tego nie potrafię. [...]

Wieczorem, dnia, w którym list otrzymałam, tj. w sobotę Zie
lonych Świąt, Pan Jezus uniósł moją duszę przed oblicze Trójcy 
Przenajświętszej. Błagałam o dary Ducha Świętego, dziękowałam 
za wszystko. A potem tam, w obecności Trójcy Przenajświętszej, 
zjawiła się Matka Leona, na moment tylko. Znikła, lecz mówiła, 
zanim zdążyłam się o coś zapytać: „Napisz Matce Generalnej, że 
jestem z Niej zadowolona, a przede wszystkim zadowolony [jest] 
z Niej Bóg. Niech się Matka nie martwi, że są jednostki, u których 
brak jest ducha zakonnego, bo słabości znajdują się zawsze wśród 
ludzi, dopóki żyją na ziemi. Pan Jezus miał 12 apostołów, a wśród 
nich znalazł się zdrajca, a Zgromadzenie liczy 1,5 tysiąca Sióstr. 
Zresztą, jest w Zgromadzeniu wiele Sióstr prawdziwie świętych 
i zjednoczonych z Bogiem. Dla nich Pan Jezus błogosławi Zgro
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madzeniu, daje mu wzrost i uznanie wobec władz. Na wiele błę
dów Sióstr patrzy Pan Jezus przez palce, bo nie płyną one ze złej 
woli, ale z nieumiejętnego załatwiania jakiejś sprawy dla chwały 
Bożej podjętej, ale popsutej przez szukanie równoczesne siebie. 
Niech się Matka nie martwi, Pan Jezus z Niej zadowolony i z du
cha Zgromadzenia. Duch świata wciska się wszędzie, ale ziarno 
pszeniczne musi być oddzielone od plew”20.

Poprosiłam jeszcze Matkę Leonę o zdrowie. Ujęła mnie za rękę 
i patrząc gdzieś w dal, powiedziała: „Zostawmy tę sprawę Bogu” 
i znikła. Byłam szczęśliwa, bardzo szczęśliwa. Wiem, że mi o tym 
mówić się nie godzi Siostrom, ale nieraz czuję tak wielkie pra
gnienie, by w duszach Sióstr obudzić dziecięce zaufanie do dobrej 
i kochającej Matki Leony, zwłaszcza w sprawach duszy. Matka 
jest tak blisko Boga, że wszystko uprosić może.

Pan Jezus nie robił mi żadnych wymówek, że się zwierzam 
Przewielebnej Matce Generalnej. Jest zadowolony, a ja się z tego 
bardzo cieszę, bo ja naprawdę pragnęłam otworzyć swoje serce 
przed Najdroższą Matką Generalną. [...]
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Szczawnica, 13 VI 1939 
Bardzo przepraszam, że tak późno odpisuję po otrzymaniu pie

niędzy. „Bóg zapłać” stokrotne i najwdzięczniejsze składam za nie 
-  tzn. za 100 zł.

Nie pisałam dlatego, bo mi się znowu pogorszyło i nie chcia
łam martwić Najdroższej Matki Generalnej. Bez żadnego powodu 
temperatura podskoczyła do 38,6°, a od piątku 39°. Leżę w łóżku, 
list piszę w pozycji leżącej, na kolanie, bo przed godziną dostałam 
krwotoku, i to dosyć obfitego. Natychmiast posłała Siostra Prze
łożona do lekarza. Przypędził jak wicher, dał mi zastrzyk jeden do 
żyły, drugi do nogi. Krew już iść ustała.

20 Por. Mt 3, 12; Łk 3, 17.
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Matuchno Najdroższa! Mnie serce boli na myśl o tym, że Prze
wielebna Matka Generalna zmartwi się tym pogorszeniem. Ja so
bie niczym nie pogorszyłam, tylko widocznie Bóg tak dopuszcza. 
Raz jeszcze prosiłam Ukochaną Matkę Leonę o zdrowie, a ona 
w odpowiedzi na to przytuliła mnie do siebie i powiedziała: „Ty 
jesteś moją, ty będziesz ze mną”. Z nadmiaru radości nie pytałam 
jej o znaczenie tych słów.

[...] Wczoraj byłam badana. Powiedział [lekarz], że jest pogor
szenie w całych płucach, dzisiaj krwotok. Leżę. Ilu przykrości ja 
jestem powodem... Jedyną moją pociechą jest to, że nie chciała
bym za żadne skarby świata uczynić tego dobrowolnie.
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Szczawnica, 7 VII 1939
Zapytuje Przewielebna Matka Generalna o moje zdrowie. Czu

ję się lepiej, bezwzględnie, niż bezpośrednio po krwotokach. Je- 
żelibym jednak chciała porównać obecny stan zdrowia z tym, jaki 
był w ubiegłym roku, to -  przyznać muszę -  że nie mam nawet 
czwartej części tych sił, jakie miałam w ubiegłym roku.

Ks. Kapelan z Liskowa21 (jest w Szczawnicy) pytał się lekarza
0 S. Józefę Ołóbek i o mnie. O S. Józefie powiedział [lekarz], że 
przyjechała z płucami tak poszarpanymi jak stary dziad, ale że już 
jest znacznie podleczona i że za jakieś 6 tygodni będzie mogła wró
cić do pracy. O mnie powiedział, że żyję sztucznie -  lekarstwami
1 górskim powietrzem, ale z płucami jest źle. Mogę to stwierdzić 
tym, że jeżeli zaraz rano nie zażyję lekarstwa przeciw gorączce, to 
już w południe temperatura jest ponad 38°. Dziś w południe było 
38,5°, bo nic nie zażyłam.

Przed dwoma dniami spróbowałam swoich sił i wyszłam do 
Zdroju. Z powrotem ledwie przyszłam -  drżała mi każda tkan

21 Przypuszczalnie chodzi o ks. Wacława Blizińskiego, do 1939 r. proboszcza
w Liskowie. -  Zob. s. 497, przypis 27.
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ka, nogi się chwiały. Przekonałam się, jak jeszcze jestem osłabio
na, bo w domu siedzę, piszę po trochu, ale to wszystko jest bez 
wysiłku, więc nie wiem nawet, jak ja się czuję. Zdaje mi się, że 
zawsze dobrze, bo zawsze jestem szczęśliwa i ze wszystkiego za
dowolona. Zdaje mi się, że to osłabienie jest skutkiem krwotoków. 
Utraciłam krwi bardzo dużo. Przy drugim krwotoku krew bluzgała 
z taką siłą, że nie mogłam nadążyć oddawać jej -  dławiłam się. 
W 2 dni później, 15 VI, był trzeci krwotok, ale już nieduży. Nikt 
z otoczenia nie sądził22 mi życia. Ale ja wszystkim mówiłam, że 
jeszcze wstanę i wiersze pisać będę. Na razie piszę niewiele, by 
się wzmocnić. [...]
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Szczawnica, [listopad 1939]
Podobno jest jakaś okazja, więc korzystam, by napisać do Naj

droższej Matki Generalnej. W zeszłym tygodniu wysłałam kart
kę do Starej Wsi przez PCK. Nie wiadomo jednak, czy zajdzie. 
W kartce prosiłam, by Najdroższa Matka Generalna pozwoliła mi 
przyjechać do Starej Wsi, bo tutaj pozbawiona jestem tego, co dla 
mnie jest najdroższe, tj. codziennej Komunii św., bo już do kościo
ła nie chodzę. Temperatura 39-40°. Piszę w łóżku. Tak bardzo pra
gnęłam zobaczyć jeszcze Najdroższą Matkę Generalną, podzięko
wać Jej osobiście za wszystko. Nie wiem jednak, jakie Bóg ma 
zamiary -  czy Najdroższa Matka pozwoli przyjechać. Czy pierwej 
nie zabierze mnie Bóg do siebie. Jeszcze się tak źle nie czuję, ale 
gorączka robi swoje. Ze względu na utrudnioną pocztę23 -  może to 
ostatni mój list.

Najdroższa Matko Generalna! Proszę przyjąć wyrazy najgłęb
szej wdzięczności za przyjęcie mnie do Zgromadzenia, za miłość

22 Nie sądził -  znaczy tu: nie rokował.
23 Pierwsze tygodnie II wojny światowej.
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macierzyńską, okazywaną mi zawsze, i za wszelkie dobro, jakie 
otrzymałam od Najdroższej Matki. Równocześnie przepraszam za 
wszelką przykrość, jaką mogłam kiedykolwiek sprawić. Szczęśli
wa jestem, że jestem Służebniczką NMP. Do nieba odchodzę z ra
dością. Nie zapomnę tam o Zgromadzeniu, w którym odebrałam 
tyle łask. Tym bardziej nie zapomnę o Najdroższej Matce General
nej i o całym Zarządzie [Generalnym], Piszę o tym tylko i jedynie 
dlatego, że obecnie tak trudno o pocztę, więc nie wiadomo, czy 
mnie gorączka nie spali, zanim będzie okazja do drugiego listu. 
Właściwie jednak ja marzę jeszcze o Starej Wsi, gdzie miałabym 
codziennie ukochanego Jezusa.

Do współsióstr zakonnych

W grupie tej znajdują się wybrane listy s. Leonii do współsióstr zakon
nych, którym udzielała rad duchowych tak w form ie pouczeń, ja k  i osobiste
go dzielenia się przeżywaniem spraw Bożych i sposobami dochodzenia do 
ja k  najgłębszej miłości Boga.

do s. Eugenii Zagrodnej

S. Eugenia Zagrodna (1910-1941) wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Słu
żebniczek w 1928 r., będąc sierotą. Słuby wieczyste złożyła w 1937 r. Pra
cowała jako  wychowawczyni dzieci przedszkolnych. Będąc w Poznaniu, na 
kursie dla przedszkolanek (1934-1936), przeżywała głęboki kryzys powoła
nia. Zdecydowana była opuścić zgromadzenie po zdaniu końcowego egza
minu i wygaśnięciu ślubów czasowych. Swoje nawrócenie zawdzięczała mo
dlitwom i sposobowi podejścia do niej s. Leonii. Do końca życia zachowała 
głęboką wdzięczność wobec Służebnicy Bożej. Zmarła w opinii bardzo dobrej 
siostry'.

Zachował się tylko jeden list s. Leonii do s. Eugenii. Ze względu na tę 
szczególną sytuację adresatki został on potraktowany oddzielnie od prezen
towanej niżej grupy listów do współsióstr zakonnych.
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Poznań, 18 XII 1936

Droga, Ukochana Siostro Eugenio!

Stokrotne „Bóg zapłać” składam za list, za jego wzniosłą treść, 
za życzenia imieninowe, a nade wszystko za modlitwy, które

1 Kudryk II 16-17; zob. również L. 76.
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odczuwam niemal na każdym kroku. Ów mały cud, o którym po
przednio pisałam, powtórzył się już kilkakrotnie. Zawsze jestem 
przekonana, że go zawdzięczam żarliwej, pokornej, ufnej modli
twie mojej Drogiej Siostry Eugenii. Gdybym tak teraz Siostrę zo
baczyła, powiedziałabym, o co chodzi, bo to niemała rzecz -  pisać 
nie mogę. Proszę gorąco, pokornie o dalszą modlitwę. Pan Jezus 
za to nagrodzi i nagradzać będzie wiecznie w swym ślicznym, bo
skim niebie, a nagrodą będzie On sam. [...]

Siostro Eugenio! Pisze Siostra, że pragnie być przynajmniej 
gdzieś w kąciku. Nie, moja Droga, będzie Siostra przy Sercu Pana 
Jezusa, jako Jego oblubienica i kochające dziecię. Nie będzie by
najmniej przeszkodą to, że tak dużo, bo miliardowe zastępy dusz 
otaczać będą Jedynego. Jest to zupełnie możliwe. Wszak i na ziemi 
tego samego Jezusa miliony dusz przyjmuje w Komunii św. i każ
da czuje, że On jest jedyną i niepodzielną jej własnością. Jeżeli już 
tu na ziemi takie cuda oglądamy i przeżywamy je, to cóż dopiero 
będzie w niebie -  w owej krainie cudów? Naprawdę, Droga moja 
Siostrzyczko, będziemy przy Sercu Pana Jezusa, będziemy Go po
siadać i nikt nam Go nie zasłoni, nie zabierze. Ustaną już i znikną 
cienie oschłości, o których wspomina Droga Siostra w liście. Już 
nigdy Jezus się nie zasłoni -  wieczny Tabor przeżywać będziemy 
ustawicznie.

Tu Jezus nigdy nie opuszcza duszy, która Go kocha, nawet 
na krok nie oddala się od niej. Zdaje mi się, że chociażby nawet 
chciał, nie mógłby, pomimo że jest wszechmocny. Wszechmoc Je
go ustaje w tym wypadku -  nasza miłość staje się wszechmocna, 
bo Wszechmocnego trzyma i nie puści, a On bezsilny, uwięziony 
czy oczarowany naszą m iłością nie odchodzi i nie może od nas 
odejść. Tylko grzech ciężki wyrzuca z duszy Jezusa, ale w duszy 
kochającej nie ma tego potwora. Jezus się zasłania dla naszego 
dobra, dla naszej zasługi. Moja Siostrzyczko, umiejmy korzystać 
z chwil prób i doświadczenia. Całej piękności swego majestatu
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Pan Jezus na ziemi nigdy nam nie okaże, bo umarłybyśmy na
tychmiast. Ukazuje niekiedy rąbek wielmożności swojej. To już 
duszę zachwyca. Jeżeli nam daje odczuć swoją obecność, ciesz
my się i dziękujmy za to Jezusowi -  jest to bowiem Jego łaska, 
a nie dzieło naszych wysiłków. Najlepszy dowód, że nie potrafimy 
wywołać tego uczucia obecności wówczas, kiedy chcemy. Jeże
li jednak zabierze to uczucie, i wówczas nie martwmy się, Jezus 
jeszcze głębiej ukrył się w naszej duszy. A skoro się ukrył głębiej, 
to dlatego, że Mu w naszej głębi lepiej i że Go stamtąd nikt nam 
nie ukradnie -  Jezusa -  nikt, nawet Ojciec niebieski, chociażby 
chciał to uczynić.

Eugeniu -  Pan Jezus wiele łask wielkich i wyjątkowych da Sio
strze, raz po raz odsłoni swoją obecność. Ujrzy Go Siostra oczy
ma wiary i miłości. Ja, gdy będę w niebie, żadną miarą o Drogiej 
Siostrze nie zapomnę. Ufam Panu Jezusowi, że zabierze mnie tam 
wkrótce. Pragnę tego bardzo, jestem jednak najzupełniej zdana 
na Jego wolę i łaskę. Modlitwy Drogiej Siostry posuną łódź moją 
szybko naprzód.

Zapytuje Droga Siostra, czy jest na ziemi inny sposób widze
nia czy słyszenia Jezusa prócz odczucia Jego obecności. Otóż Pan 
Jezus niekiedy przemawia do duszy w sposób tajemniczy, lecz 
zrozumiały zupełnie. Owszem, to mówienie Jezusa jest bardziej 
zrozumiałe niż mowa ludzi z zewnątrz idąca, bo zmysły duszy są 
daleko subtelniejsze niż zmysły ciała. Tego jednak rodzaju łaski są 
darowizną Bożą. Nie są one bynajmniej dowodem świętości duszy, 
daje je Bóg, kiedy chce; zabiera, kiedy Mu się podoba. Nie trzeba 
ich pragnąć, ale za to, na szczęście, wolno nam pragnąć miłości 
zjednoczenia aż do nieskończoności. Wprawdzie w czynie miłość 
nasza musi być ograniczona, bo jesteśmy istotami ograniczonymi, 
ale w pragnieniach sięgajmy nieskończoności. Niech sobie Pan 
Jezus robi z naszymi pragnieniami, co Mu się tylko podoba -  nie 
będzie nam mógł robić wyrzutów, żeśmy Go za mało kochały.
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Powiemy Mu: Pragnęłam Cię kochać nieskończoną miłością, pro
siłam o to. Nie dałeś, nie moja wina. Możemy tak powiedzieć, bo 
miłość jest darem. O tyle posiadać ją  będziemy, o ile [On nam ją] 
poda. Swoją drogą -  współpracować trzeba.

(Ojciec2 jest za korespondencją, bo on tak bardzo pragnie do
pomagać duszom. Może Siostra śmiało zasięgać rady, o ile tylko 
warunki na to pozwalają). [...]
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do s. Eleonory Dulskiej

Ł ódź, 1 VI 1933

[...] W liście ostatnim postawiła Siostra pytanie, o czym teraz 
rozmawiałybyśmy. Powiem i owszem: Koniecznie trzeba stać się 
nicem. Panie Jezu, Ty jeden we mnie Mocarz i Pan jedyny. Ty je 
den chciej, abym była tym, czym Ty chcesz. Ty jeden działaj i żyj. 
Nie chcieć nic mieć, nie chcieć nic móc. Jezus i tylko Jezus. Mieć 
tylko to, co On da, co On chce dać, co Mu się podoba, aby w nas 
było. I cieszyć się dlatego, że to Jego, że to On dał, że to się Jemu 
podoba. I cieszyć się dlatego, że my [jesteśmy] taką własnością Je
go. Wszystko, co w nas jest, jest Jego własnością i my sami [też], 
A [mieć] wstręt do wszystkiego innego.

Leonciu, to nie moje słowa. Ja je zapożyczam od Semenenki33. 
Ale tak jestem tym przejęta do głębi, że bądź pewna, o niczym 
innym nie rozmawiałabym z Tobą. Nawet nie czekam na odpo
wiedź, bo wiem, że się to Siostrze podoba. Siostra wspominała 
o drobnych ofiarkach. Ach, to do tego właśnie zmierza. Wynisz
czyć siebie, by żył Jezus. O, niech żyje! Niech żyje!

A teraz coś o tej stronie życia. Małym dzieciom daje Pan Jezus 
niekiedy cukierki drobnych pociech. Dla mnie takim cukierkiem

2 Ks. K. Schmelzer. -  Zob. s. 475.
3 Chodzi o pracę ks. P. Semenenki CR pt. Mistyka. -  Por. L. 9, przypis 18.
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to list z Przemyśla4. Jak bardzo się ucieszyłam, to i napisać nie 
umiem. O, ten domek pod opieką Czcigodnej Siostry Przełożonej 
-  to taki kochany, taki święty, byle zeń korzystać. Jakże wdzięczna 
jestem Panu Jezusowi, że byłam w nim lat kilka5. To Jego dobroć 
tak zrządziła. On wszystko obmyśla, byle duszę doprowadzić do 
świętości. Dzisiaj właśnie przeczytałam, że Panu Jezusowi daleko 
więcej chodzi o naszą świętość niż nam, bo w tym widzi chwałę 
Ojca swego. Dopomóżmy Panu Jezusowi w Jego Boskim dziele, 
by Mu radość sprawić.

„Żebrzę jak nędzarz, a żebrzę miłości! Wzywam do siebie każ
de z moich dzieci z osobna... Cieszę się, kiedy do mnie przycho
dzą... wyczekuję ich!” Tak mówi Pan Jezus do niedawno zmarłej 
S. M. Marty Chambon, a przybierając postawę żebraczą, powtó
rzył ze smutkiem: „Żebrzę miłości, ale dusze, nawet zakonne, po 
większej części odmawiają mi je j”6.

Nie chcę pisać dalej o tym. To bolesne, gdy Jezus musi się 
skarżyć na obojętność dusz zakonnych. I gdzież ma biedny szukać 
ukojenia i miłości, jeżeli Mu jej nie da Jego oblubienica. A Pan 
Jezus nie żąda wielkich rzeczy, chce tylko po prostu miłości serca 
naszego, zjednoczenia serca naszego z Jego Bożym Sercem, peł
nym cichości i pokory. [...]

4 S. E. Dulska (1906-1976) przebywała w tym czasie (1929-1933) na placówce 
w Przemyślu, gdzie przygotowywała się do matury, a potem do egzaminu wstępnego 
na wyższe studia. -  Kałuska IV 42.

5 W Przemyślu s. Leonia była w latach 1928-1932, przygotowując się do matury 
gimnazjalnej.

6 Maria Marta Chambon. -  Zob. s. 438, przypis 7. Podane cytaty, w minimalnie 
zmienionym brzmieniu, znaleźć można na stronie 81 książki Siostra Maria-Marla
Chambon zakonnica Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny w Chambery 1841-1907, 
Kraków 1938. S. Leonia musiała korzystać z jakiegoś wcześniejszego opracowania; 
nie udało się ustalić z jakiego.
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do s. Eleonory Didskiej
Poznań, 19X11 1935

[...] Ukochana Siostro Eleonoro! Może Pan Jezus pozwoli nam 
kiedy zobaczyć się. Wszak to już kawał drogi uszłyśmy w życiu 
wewnętrznym, nie dzieląc się naszymi spostrzeżeniami, czy też 
pragnieniami, w tej dziedzinie. Pewnie, każda dusza idzie swoją 
własną ścieżyną i nie będzie duszy, która by szła taką samą. Bę
dzie może podobna, ale nie taka sama. Nasze dusze jednak się 
tak dobrze rozumiały, pomimo że nie umiały nieraz wypowiedzieć 
tego, co kryło się na dnie. Cieszę się, że w listach będziemy mogły 
zachęcać się wzajemnie do doskonalszego umiłowania Jezusa.

Dowiedziałam się, że Droga Siostra należy do „Dusz-Ofiar”7. 
Bardzo się tym cieszę, że Pan Jezus spełnił pragnienie Drogiej 
Siostry, śnione jeszcze w Przemyślu. Być ofiarą całopalną Jezusa 
to szczyt marzeń duszy niekochającej niczego prócz Boskiego Ob
lubieńca. Sądzę, że Pan Jezus pamięta o oddaniu się Mu na ofiarę. 
On zresztą i tak nie pytałby się nas, czy zechcemy przyjąć krzyży
ki, jakie spodobałoby Mu się zesłać. Ale jeżeli Mu damy swobodę, 
owszem, zaprosimy Go, by sobie postępował z nami według swej 
woli, wówczas -  sądzę -  uśmiecha się z radości dobry nasz Jezus 
i swobodnie, bez krępowania się maleńką kruszyną, uderza, kie
dy chce. Swoją drogą, Jezus jest pobłażliwy. Niby uderza, a już 
zagląda, czy przypadkowo nie boli zanadto. O, co za delikatność 
miłości.

Na pociechę Drogiej Siostrze powiem, że jest w naszym Zgro
madzeniu już 37 „Dusz-Ofiar”, o których ja wiem. Na gwiazdkę 
posłałam w podarku Sercu maleńkiego Jezusa 3 „Dusze-Ofiary” 
i 103 członków Straży Honorowej. Tych ostatnich mam już 1000. 
Przypomina sobie Droga Siostra nasze usiłowania w tym kierun

7 III zastęp „Dusz-Ofiar”. -  Zob. s. 260, przypis 6.
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ku w Przemyślu? Spodobało się Jezusowi założyć Straż w Zgro
madzeniu.

Eleonorciu, choćby przez należenie do Straży wzbudził ktoś 
tylko jeden akt miłości więcej, warto o to ubiegać. O jeden akt 
Bóg kochany więcej, i to na wieczność całą -  doprawdy, jest się 
czym cieszyć. Ukochana, wiem, że Siostra jest apostołką Bożego 
Serca. Czyby nie dało się założyć Straży wśród dzieci szkolnych? 
Są osobne bileciki dla dzieci. Można by zdjąć8 wspólną fotografię. 
Posłać do Krakowa. Ja prenumeruję „Wiadomości o Straży Hono
rowej”9. Kiedyś, przy okazji, przyślę Siostrze. [...]

88

do s. Eleonory Dulskiej
Poznań , 24 V 1936

[...] Droga Siostro Eleonoro! W ostatnim liście poruszyła Sio
stra temat życia bardziej wewnętrznego i w pokorze swej pyta
0 rady. To temat obszerny, by dać nań wyczerpującą odpowiedź. 
Zresztą, zdaje mi się, że Siostra ma w tym względzie więcej do
świadczenia aniżeli ja  -  zwłaszcza jeżeli chodzi o życie ofiary. 
Ono już dawno było treścią życia Drogiej Siostry -  ja dopiero je 
zaczynam. Miłość, ofiara, zapomnienie o sobie, życie Jezusem, 
Jego miłością, Jego sprawami -  stały się moim życiem. Tyle do 
tego sposobności na każdym kroku. Leonciu, warto umierać sobie
1 wszystkiemu, byle żyć Jezusem. Zdaje mi się, że „zegar” mój 
idzie przyśpieszonym tempem, ale nie zwalniam go, dość było 
opóźnień w przeszłości. Kochajmy Jezusa aż do nieskończoności. 
Do widzenia w Sercu Pana Jezusa. [...]

8 Zdjąć -  znaczy tu: zrobić.
9 „Wiadomości o Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa” -  organ 

Arcybractwa Straży Honorowej wychodzący w Krakowie od 1921 r. jako kwartalnik, 
od roku 1930 jako dwumiesięcznik.
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89

do s. Kazimiery Chromik

Poznań, 2 XII 1934
[...] Pisze Droga Siostra Kazimiera, bym powiedziała, jaka jest 

moja tajemnica miłości. [...] Jedną z tajemnic mej miłości ku Bogu 
mogę podać. Jest to wiara w to, że mnie Bóg ukochał pierwej, bo 
od wieków, wiara, że mnie kocha pomimo mej nędzy i niegodno- 
ści, wiara, że mnie kochać będzie zawsze, wiecznie. Proszę pomy
śleć. Czyż można by nie kochać, wiedząc, że jestem kochana, i to 
tak bardzo i stale, i niezmiennie. O nie, trzeba by w piersi zamiast 
serca mieć kamień, zamiast duszy -  materię tylko, a przecież jeste
śmy katolikami. A jeżeli pomyśleć o wybraniu do zakonu, o we
zwaniu do wyższej doskonałości, na ciaśniejsze ścieżki samotności 
z Jezusem, to już dusza nie może się pomieścić w ciasnych ramach 
więzienia, wzlatuje ku górze, gdzie może -  oderwana od stworzeń 
i od siebie samej -  przestawać z Odwieczną Miłością.

Cieszę się, że Droga Siostra Kazimiera ma tam [w Chyrowie] 
kierownika duszy tak światłego i zacnego. Jest to wielka łaska Bo
ża. Ja też przeogromnie dużo korzystam, tym bardziej że Ojciec 
Duchowny [ks. K. Schmelzer] zna mnie już dobrze. [...]

Proszę przypomnieć mnie czasem Panu Jezusowi, a przy spo
sobności poprosić o pokorę — o pokorę rozumu, woli i serca. Brak 
mi tego, a to [jest] konieczne. Bez pokory i miłość się nie ostoi, 
zwietrzeje jak drogi balsam w naczyniu odkrytym.

90

do s. Józefy Piekarz

Poznań, 3 IV [1937]
Przepraszam bardzo, że tak długo nie wysyłałam tych piosenek. 

W domu zawsze jakaś praca, nie ma się kiedy oderwać do czego 
innego, a co ważniejsze -  nie ma obecnie polotu ani natchnień
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poetyckich, stałam się całkowitą prozą -  z dziedziny psychologii, 
pedagogii i zajęć domowych10. Tylko miłość Boża opromienia to 
wszystko i przeistacza na wartości Boże. [...]

Ukochana Siostro Józefo! Proszę do mnie omijać tytuł prze
łożonej -  będę siostrą Drogiej Siostry, maleńką razem z maleń
stwem, lecz razem tak ukochamy Pana Jezusa, że aż się zadziwi, 
choć nasza Siostra Hieronima [Bełch] twierdzi, że Panu Jezusowi 
nie można nigdy zrobić niespodzianki, bo wszystko naprzód wie. 
Prawda, lecz my -  w maleńkości swej -  możemy pragnąć spra
wiać Jezusowi niespodzianki, zwłaszcza przez coraz to doskonal
szą miłość dziecięcą.

91

do s. Józefy Piekarz
Szczawnica, 17 III 1938 

[...] Niech mi Droga Siostra napisze kiedy, przy sposobności,
0 swej nowej pracy -  [o] warunkach -  o tyle, o ile można. My
ślą często jestem przy Ukochanej Siostrze Józefie. Widocznie 
silnie zakorzeniły się chwile razem przeżyte, a to dlatego, że ich 
ośrodkiem i łącznikiem był Jezus, a przyjaźń oparta o Jezusa jest 
głęboka i trwała. Może się źle wyraziłam, używając słowa „przy
jaźń”, bo zdaje mi się, że ona w swej rzeczywistości nie miała 
w mym sercu miejsca w ogóle. Z Panem Jezusem tylko zawarłam 
prawdziwą przyjaźń, a raczej On zawarł ją  ze mną -  a wszystkich, 
kogo spotykam na drodze mego życia, kocham w Panu Jezusie
1 dla Niego. Nasze stosunki z Panem Jezusem są coraz serdeczniej
sze, a jednak czuję, że mogłabym pomieścić w mej duszy jeszcze 
większy ogrom miłości i ustawicznie błagam o to Pana Jezusa. 
Proszę bardzo, by Droga Siostra Józefa prosiła Pana Jezusa, by

'“Nawiązanie do obowiązku pomagania siostrom w nauce oraz prowadzenia do
mu w Poznaniu.
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raczył pomnożyć w mym sercu płomień miłości swojej. To mo
je najgorętsze pragnienie. Ja dla Siostry proszę o to samo Pana 
Jezusa. [...]

Jutro mam być badana przez innego lekarza. Wiem, że Prze
wielebna Matka Generalna pragnie mojego zdrowia, ale widocznie 
Pan Jezus ma inne względem mnie zamiary, skoro po dziewięciu 
miesiącach [kuracji w Szczawnicy] temperatura nie spada. Zga
dzam się najzupełniej z wolą Bożą. Nie pragnę więcej życia niż 
śmierci, ale tylko tego, czego chce Jezus. On mi nakreśla program 
życia, moim zadaniem [jest] wypełnić go, a pragnieniem -  wypeł
nić najdoskonalej, według woli Jezusa.

92
do s. Henryki Słobody

[Szczawnica, listopad 1937]
Kochana Siostro Henryko! [...] Egzamin Sióstr już się zbliża, 

ale jeszcze szybciej przejdzie". Po każdym egzaminie przeżywa 
się to zagadnienie w formie zapytania: Więc to już po egzaminie?

Wszystko mija i życie całe tak przejdzie. Tak miło, u schyłku 
tegoż, spojrzeć w przeszłość i zapytać się: więc to już przeszło?

Więc już skończony czas próby, wysiłku, pracy, cierpienia? Za
cznie się dla mnie życie inne -  życie miłości, kontemplacji, szczę
ścia w Bogu? Mylnie tylko użyłam słowa „zacznie się”, bo żeby 
żyć życiem miłości wiekuistej, trzeba na ziemi żyć życiem miłości 
-  tam następuje tylko rozkwit tego życia, jego pełnia.

Tak się cieszę na myśl o możliwości przejścia wkrótce do Bo
ga, że już nic nie potrafi mnie chyba zmartwić. Czuję jednak, że to 
jeszcze nie nastąpi, bo jeszcze za mało upodobniłam się do Jezusa

11 S. H. Słoboda, wraz z innymi siostrami przerabiała w Krakowie kurs dla przed
szkolanek. S. Leonia pomagała im w nauce bezpośrednio przed swoim wyjazdem 
(29 X 1937) na kurację do Szczawnicy.
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cierpiącego. Nie liczę na siebie ani na własne zasługi, gdyż nie 
mam żadnych. Liczę na Jezusa, kocham Go, Jemu się powierzam 
bez zastrzeżeń.

Nie odczułam zmiany klimatu, b o ja  chyba już nie mam wraż
liwości na cierpienie. Za dużo tylko mam wygód -  to odczuwam. 
Otoczono mnie wszelką troską -  potrawy najsmaczniejsze, życz
liwość Siostry Przełożonej, radosne usposobienie otoczenia 
wszystko. A ja tak lubię najgorsze warunki. Jezus czyni na przekór 
temu, co ja lubię, ale czyż mi wolno z Nim się przekomarzać? 
Czyżby to odniosło skutek? Zazdroszczę świętym, którzy żyli 
w opuszczeniu, ale jest to tylko cicha zazdrość, bo w rzeczywisto
ści zadowolona jestem z tego, co Jezus daje. Miałam szczęście (nie 
przyznam się, choć miałam zamiar zdradzić maleńkie cierpienie, 
ale to drobiazg).

W pokoju mam piękną zieloną lipkę. Mieszkam sama, a w dru
gim pokoju jest S. Nepomucena Miśkowiec i S. Augustyna Masta- 
lerzówna. Obydwie powiększyły grono „Dusz-Ofiar”12. A uczyni
ły to tak wielkodusznie, że chyba w niebie sprawiono bal z tego 
powodu. Płakałam ze wzruszenia.

Droga i Kochana Siostro Henryko -  niech Siostra sprawia ra
dość Panu Jezusowi. On czeka na to. Niech ustawiczną troską Sio
stry będzie zjednoczenie się z Nim, bo to jest cel naszego życia na 
ziemi. [...]

93

do s. Henryki Słobody
[Szczawnica, 1 VIII 1939]

Wspólnie z S. Józefą [Ołóbek] wyznaczyłyśmy dzień I sierp
nia na napisanie do Drogiej Siostry Henryki. S. Józefa pospieszyła 
się. Napisała w porze, w której ja  -  niezdara -  nie mogłam nawet

12 Zob. s. 260, przypis 6.
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iść do kaplicy na modlitwy popołudniowe, lecz musiałam leżeć13 
i tylko sercem i duszą całą kochać Jezusa, przepraszając Go za tę 
wygodną pozycję. [...] Skoro S. Józefa tak mnie „opisała”, więc 
nie potrzebuję już pisać o sobie. Mogę tylko potwierdzić, że praw
dą jest, co S. Józefa pisze, tylko temperatura jest nie 39° lecz 38,7- 
-38,8°. Słabą się czuję bardzo, lecz duch mój nie słabnie. Cieszę 
się, że przylgnęłam do Pana Jezusa wówczas, gdy miałam jesz
cze pełnię sił, że Go ukochałam ponad wszystko wówczas -  ach, 
po cóż wymieniać czas? Że Go kochałam zawsze. Dziś, gdy ciało 
ciąży, gdy się przechylam na drugi brzeg oceanu, przez który pły
nę trzydziesty szósty rok, mogę mówić za św. Pawłem z całym 
zapałem radości: 1 któż mnie odłączy od miłości Chrystusa? Czyli 
utrapienie, czy ból? O, nie -  nic mnie nie oderwie od Niego. Ani 
teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy14. Ufam -  nie sobie, bo słaba je 
stem może więcej niż ktokolwiek z ludzi, ale ufam Panu Jezusowi. 
Ufam ukochanemu Ojcu niebieskiemu, który dziecku swemu zgi
nąć nie dozwoli.

Henrysiu! Dusza moja pełna jest radości. Może niedługo dobiję 
już do przystani błogosławionej, a tam -  wie Siostra z naszych 
rozmów -  nie pragnę „używania rozkoszy”, ale miłości Jezusa. 
Już nie będzie snu, posiłku i wszystkiego, czym na ziemi też zaj
mować się musimy. Będzie ustawiczna -  bez końca trwająca wizja 
Boga, a w Nim Niepokalanej naszej Matki, aniołów i świętych. Je
śli mi Bóg pozwoli, wyjdę na spotkanie Kochanej Siostry. Sądzę, 
że nasz Ojciec ukochany nic przeciwko temu mieć nie będzie.

Zapytuje Droga Siostra Henryka, czy Pan Jezus przysyła tele
gramy... Nie -  ale zawiadomienia są codzienne: brak sił, wysoka

13 List pisany jest w szczytowym nasileniu gruźlicy, które nastąpiło m.in. na 
skutek bardzo niedogodnych warunków mieszkaniowych: w okresie letnim siostry 
ustępowały swoje pokoje gościom -  kuracjuszom. S. Leonia mieszkała wtedy na we
randzie, narażona na silne operowanie słońca, co spowodowało wzrost temperatury 
i mocne osłabienie. -  Por. List do s. F. Dudzianki z 8 VIII 1939 r. (niedrukowany).

14 Por. Rz 8, 35 i n.
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temperatura, a nade wszystko wewnętrzne przeczucie, że Jezus 
przygotowuje wszystko do ostatniej podróży. Będzie to podróż 
najmilsza ze wszystkich. Zresztą, ziemskie podróże męczyły mnie 
zawsze.

Ukochana Siostro Henryko! Może nawet nie uwierzy Siostra, 
jak miłą niespodziankę sprawiła mi przysłaniem „obrusików na 
mój ołtarzyk”. Rozrzewniłam się do łez. Na razie ołtarzyka nie 
mam, bo w moich apartamentach jest tylko 1 stolik długości 2,5 
tej kartki, na której piszę (nie mam metra), szerokości 1,5 kartki, 
wysokości takiej, że siedzę na malutkim ochronkowym krześle, bo 
z prawdziwego krzesła musiałabym się pochylać. Jestem z niego 
bardzo zadowolona, ale o ołtarzyku mowy być nie może. Nawet 
blok listowy nie zmieści się na nim po otwarciu. Ale przecież kie
dyś się zmieni -  to i ołtarzyk będzie. [...]

Zawsze serdecznie wspominam opiekę, jaką mnie Droga Sio
stra otaczała w czasie krwotoków15. Ja to Drogiej Siostrze wyna
grodzę z nieba -  a na ziemi modlitwą. [...]

94
do s. Lucjany Grochmal

[Szczawnica, luty/marzec 1938] 
[...] Zmartwiłam się trochę, że Siostrze trudno przychodzi po

słuszeństwo. Jest to naprawdę bardzo niebezpieczne dla duszy 
zakonnej. Wiem, że Siostra znajduje się w trudnych warunkach. 
Wiele Sióstr, które tam były, nie złożyło ślubów wieczystych -  nie 
dostały świadectwa. Jeżeli Siostra nie będzie ślepo posłuszna, aż 
do zapomnienia siebie pokorna, czeka Siostrę to samo. Pokory, po
kory, zaparcia się siebie -  choć trudno i ciężko. Wiecznie Siostra 
tam nie będzie.

15 Było to w czerwcu 1939 r. w Szczawnicy, gdzie s. Flenryka przez miesiąc prze
bywała na kuracji. -  Por. L. 83.
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Lucjanko kochana, i ja nie mam kierownictwa. Nie domagać 
się, jeżeli nie można. Niech Pan Jezus będzie kierownikiem. A je 
żeli On zechce -  załatwi wszystko. [...]

95

do s. Lucjany Grochmal

Szczawnica, 6 III 1938
[...] Przypomina mi Droga Siostra, że ja miałam Siostrze po

dać mój sposób przygotowania się do Komunii św. Istotnie, o tym 
zapomniałam, lecz właściwie teraz jestem w kropce. Swego cza
su -  na polecenie Ks. Schmelzera -  pisałam modlitwy"66. Były 
tam i modlitwy przed Komunią św. W nich streściłam pokrótce 
moje ustosunkowanie się do Pana Jezusa. Lecz ja  tych modlitw 
nie mam.

Moje przygotowanie do Komunii św. polega na miłości i sku
pieniu duszy. Kocham Jezusa nie tylko od przebudzenia się do 
chwili przyjęcia Go, lecz przez cały dzień i przez całą noc. Ko
cham Go, gdy milczę i kiedy rozmawiam, kocham, gdy pracuję, 
odpoczywam, przyjmuję posiłek -  w ogóle, w każdym akcie mo
jego istnienia. Gdybym Go kochała tylko wówczas, gdy jestem na 
klęczkach, to byłoby za mało.

Może Siostra ma ochotę zapytać, jak kocham Jezusa. -  Ca
łą serdecznością dziecięcą, całym wylewem uczuć. A jeśli Jezus 
oschłość zsyła, kocham Go uśmiechem w cierpieniu, bólem serca 
zjednoczonego z Jego Sercem cierpiącym i opuszczonym na krzy
żu. Nie używam formułek -  jedyną, która już [mi] weszła nieja
ko w krew jest: „Kocham Cię, Jezu -  Dla Ciebie, Jezu, z miłości 
-  Najmilszy, ja kocham Ciebie”. A poza tym kryję się w Sercu 
Pana Jezusa, patrzę w Jego oczy, a w nich wszystko znajduję. To

16 W 1935 r. ks. K. Schmelzer zwrócił się do s. Leonii z propozycją ułożenia
tekstów modlitw do modlitewnika kapłańskiego. -  Por. L. 44.
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zetknięcie się czy wniknięcie stworzenia w Stwórcę, i na odwrót, 
to przylgnięcie najniegodniejszej sługi do piersi Boskiego Przyja
ciela -  to [jest] moja modlitwa, to moje niebo na ziemi i po prostu 
nie wyobrażam sobie innego w wieczności. I tam pragnę być tuż 
z Jezusem, pragnę Go kochać. Nim tylko być zajęta, bez wzglę
du na to, czy zażywać będę jakiegokolwiek szczęścia. Szczęściem 
moim jest Jezus. Jedno mam tylko osobiste pragnienie: Spędzić 
moje niebo przed tabernakulum do końca świata. Nie pojmuję, jak 
mogłabym używać rozkoszy, dopóki Najmilszy [jest] zamknięty 
w zimnym, ciasnym tabernakulum. Proszę bardzo poprosić naj
ukochańszego Ojca niebieskiego, by raczył przychylić się do mo
jej prośby.

Niech Siostra nie pokazuje nikomu tego listu. Tego rodzaju rze
czy wolą być w ukryciu. Do Siostry piszę swobodnie, bo wiem, 
że Siostra umie sekret zachować, a sama również bardzo kocha 
Boskiego Oblubieńca.

Zdaje mi się, że ze Szczawnicy wyjadę w kwietniu. Na pewno 
nie wiem, lecz zdaje mi się, że szkoda kosztów. Gorączkuję sta
le, jak gorączkowałam, pomimo zabiegów lekarskich. Szczawnica 
podtrzymuje tylko siły, lecz choroby nie zatrzyma. Pewna jestem, 
że umrę na gruźlicę -  może nawet niedługo. Oczywiście, nie za 
kilka miesięcy -  chybaby Pan Jezus miał ochotę przysłać po mnie 
ekspres. Jeszcze mam dosyć sił żywotnych, ale one opadną w doli
nach, w nizinach. I tu niekiedy opadają, gdy gorączka zanadto pali. 
Cieszę się bardzo -  rozumie mnie Siostra... Myśl o tym, że już nie
długo będę z Ukochanym na wieki, zdolna jest stłumić wszelkie 
cierpienie. Zresztą, cierpię niewiele, przynajmniej fizycznie. [...]

Jeżeli Droga Siostra będzie w Krakowie, proszę ode mnie uca
łować rączki Przewielebnemu Ojcu Mokrzyckiemu17, któremu 
bardzo wiele zawdzięczam. [...]

17 Ks. Jan Mokrzycki SJ. -  Zob. s. 483, przypis 11.
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96

do s. Teofili Gajewskiej
[Szczawnica, maj 1939]

[...] W ostatnim swoim liście tyle głębokich pytań poruszyła 
Czcigodna Siostra Przełożona...18 Mam to głębokie przekonanie, 
że Siostra Przełożona sama odpowiedziałaby na nie najlepiej, 
wszak żyje tym, o co zapytuje... Skoro jednak pytanie skierowa
ne do mnie, uboższej duchowo o całą przepaść, spróbuję odpo
wiedzieć tyle przynajmniej, na ile pozwolą krótkie ramy jednego 
listu.

1. „Jak można dojść do tej szalonej miłości?” Sądzę, że tylko 
przez miłość. Miłość pomnaża miłość. Jeżeli w jakiejś miejscowo
ści wybuchnie pożar, a zabudowania są blisko, ogień przerzuca się 
z jednego domostwa na drugie i gdyby go nie gaszono, a paliwo 
się nie wyczerpywało, ogień nie ustałby po prostu. Ja to samo ro
zumiem o miłości... To ogień, Boski ogień, płonąłby już wówczas 
nawet, gdyby mu nie stawiano przeszkód, gdyby go nie gaszono. 
A jeśli się go podnieca pragnieniem coraz większej miłości, drob
nymi ofiarami, a zwłaszcza Komunią św. -  tym sakramentem Mi
łości -  wówczas ten ogień pali, wyniszcza wszystko, co spotka na 
swej drodze, szaleje po prostu.

2. Jak ja  pogodzę życie czynne z kontemplacją? Przez posłu
szeństwo. Liczne zamówienia nastręczają mi pracy ponad -  nie 
powiem siły -  lecz ponad miarę czasu. Piszę wówczas po całych 
dniach. Czuję, że jest to wola Boża. Wieczorem temperatura -  38°

18 S. T. Gajewska (1897-1957), wstąpiła do zgromadzenia sióstr służebniczek 
w 1914 r. Pełniła obowiązki kierowniczki zakładu sierot i przełożonej domu w Tar
nopolu (1926-1934) i Tarnowie (1934-1949). Była też radną generalną (1934-1936). 
Zmarła w opinii świętości. W swoich notatkach duchowych (zeszyt II, s. 241 AGSS) 
zapisała: „Oprócz spowiednika zasięgałam rady drogą korespondencji u s. Leosi Na
stał, do której miałam wielkie zaufanie. Listy spaliłam, by nic dostały się w czyje 
ręce”.
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i ponad -  pisać [mi] nie pozwala. Idę do Jezusa. U Niego spędzam 
tyle czasu, na ile siły pozwalają. On wie, że nie z niedbalstwa, lecz 
z braku czasu przychodzę do Niego tak późno, toteż najczęściej 
natychmiast skupia moją duszę w sobie, upaja i nasyca zgłodniałe 
swoje dziecko. Czasem -  przyznaję -  czuję, że jest to męczeństwo 
odchodzić od Pana Jezusa, ale łagodzi je i lżejszym czyni intencja 
czynienia wszystkiego z miłości. W ten sposób życie czynne za
mienia mi się w miłość, która jest istotą i koroną kontemplacji.

3. W jaki sposób mamy pewność, że wypełniamy wolę Bożą co 
do joty, zwłaszcza jeżeli się nie jest podwładnym. W rzeczach du
chowych mamy spowiednika. W wielu wypadkach rozstrzygnie to 
reguła, a prawie zawsze rozstrzygnie sumienie. U duszy posuniętej 
już na drogach doskonałości sumienie jest tak delikatne jak kom
pas, który zawsze wskazuje północ i południe. Kompas sumienia 
ukazuje zawsze wolę Bożą i to, co się Bogu nie podoba. Najmniej
sze odchylenia stają się widoczne. Pewnie, że słabi jesteśmy, że 
żyjemy w krainie ciemności, że chmury doświadczeń zasłonią 
nam niekiedy promienie Boskiego Słońca. Wolę Bożą w jej isto
cie zna przede wszystkim sam Bóg. Ale i my poznać ją  możemy 
w zwierciadle przykazań, reguły, w natchnieniach wewnętrznych, 
w życzeniach Jezusa, które powierza duszom kochającym. To są 
tematy tak obszerne, że nie wyczerpałyby ich osobne tomy, lecz to 
nie dla Czcigodnej Siostry Przełożonej. Dla Niej księgą mądrości 
jest Jezus sam.

Co do stanu mojego zdrowia -  czuję się nie najgorzej. Gdyby 
nie temperatura podniesiona, mogłabym powiedzieć, że wszystko 
jest dobrze. Nie wiem, jakie Pan Jezus ma zamiary... Wola Jego...
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E ucharystia 31, 56, 65, 73, 84, 86, 87, 93, 106, 119, 124, 144, 154, 163, 192, 195, 
227
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-  modlitwa za Kościół 144, 147, 148, 151, 152, 155, 172,218,224
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210 ,215 ,217 , 222; 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16
-  godność Maryi 16, 133, 175, 177,200,219
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Oschłość duchow a 7,11, 28, 48, 85, 94, 105, 113, 115, 116, 136, 181, 198, 209 
Piekło 19, 32, 63, 165, 206
Pocieszenie duchow e 12, 19, 27 ,67 , 92, 128, 130, 132, 169, 181, 182, 184; 42, 50
Pokora 11, 22, 28, 41, 49, 55, 58, 80, 88, 100, 110; 38, 42, 89, 94 
Pokój w ew nętrzny 8, 9, 16,28, 37, 110,132, 138, 170, 171, 173, 179, 185, 193, 198, 
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85 ,9 1 ,9 5 , 138, 155, 164, 172, 186, 189,217, 220, 221,222, 228 
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114, 117, 151, 153, 164, 179, 1 9 4 ;«
-  zakonne 19, 37, 45, 78, 79, 85, 164, 219; 18. 54, 94 

Post 88, 117, 138, 151, 153,201
Pragnienia Jezusa 68, 155, 176, 183,220 
Pragnienia s. Leonii:

-  Boga 137, 148, 168, 170, 182, 187,222; 7
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-  świętość 56,81, 111, 138, 148, 206
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26, 34, 65, 74 
Skargi Jezusa:
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Szatan 10, 16, 1 8 ,2 4 ,3 0 ,3 1 ,3 6 , 74 ,99 , 130, 153, 165, 179, 193,205,206,213 
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-  zakonne 37, 59, 161, 164; 20

Śm ierć 121, 137, 138, 169; 16, 20, 47, 50, 71, 72, 92, 93
-  śmierć Jezusa 68, 196 

Św iętokradztw o 24, 31, 35, 57, 72, 192, 213 
Świętość 13, 38, 39, 91, 176, 224; 29, 30, 37, 64
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145, 148, 149, 155, 157, 159, 160, 168, 170, 171, 176, 184, 198,216,225, 228, 
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198, 199, 200, 208, 209, 2 10, 2 1 1, 220, 226; 40, 49, 50 

Ubóstwo 37, 59, 76, 161; 50, 76
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54. 64, 70, 73, 91 
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W spółczucie z Jezusem  29, 124, 125, 130, 141, 165, 173, 180, 184,213,215 
W spółpraca z Jezusem  w zbaw ianiu dusz 13, 20,62, 7 7 ,81 ,94 , 95 , 103, 113, 115, 

197, 228; 68 
patrz też: Pragnienia s. Leonii
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Zapowiedzi Jezusa:
cierpienia i śmierci 11, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 42, 75, 82, 93, 109, 111, 
127, 169, 201

-  spełnianie się zapowiedzi 12, 20, 27, 74, 134, 147, 157, 193, 211; 47 
Z aślubiny duchow e 64, 67, 89, 138, 170
Zdrow ie s. Leonii 109, 216, 217; 15, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 54, 57, 

61, 67, 69, 71, 72, 73, 79, 82, 83, 93 
Zgrom adzenie sióstr służebniczek 13, 20, 43, 77, 100; 76, 84 
patrz też: Obietnice Jezusa
Zjednoczenie z Bogiem 19, 45, 49, 80, 95, 97, 109, 139, 148, 154, 155, 159, 195, 

210, 220, 231,232, 233
-  miłość zjednoczenia 8, 49, 112, 115, 116, 160, 194, 195 ,212 ,220 ,221 ,232 , 

233, 234; 7, 41, 50, 51, 68, 73, 85
-  zjednoczenie Jezusa z człowiekiem 191, 197, 199, 201, 208
-  zjednoczenie przez ukrycie w Bogu 45, 104, 132, 160, 170
-  zjednoczenie w cierpieniu 63, 76, 118, 126, 152

Życic w ew nętrzne 13, 34, 45, 73, 78, 90, 98, 100, 103, 164, 186, 224; 85, 86, 87, 
88

Życie zakonne 13, 22, 23
-  modlitwa 18 ,38 ,53 ,79 , 112, 186

oczekiwania (wymagania) Jezusa 23, 24, 29, 32, 33, 34, 36, 39, 49, 58, 88,
90, 98, 100, 112, 155, 164,217

-  oczekiwania (wymagania) Jezusa wobec s. Leonii 5, 6 , 21, 36, 94, 95, 97,
100, 108, 110, 115, 117, 119, 122, 130, 153, 167, 176, 180, 186, 194, 201,
205,217, 229

-  pouczenia Jezusa 79, 217, 220, 224 
wielkość wybrania 14 ,35 ,37 ,85 , 126, 195, 197
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Adam (p.b.) 304
Alacoque Maria Małgorzata św. 260

Balawender Sławomir ks. 23
Balter Lucjan SAC 22
Bar Roman Joachim OFMConv. 13, 14
Barabasz (p.b.) 232
Baran Eugeniusz ks. 23
Bąk Agnieszka słNMP 23
Bełch Hieronima słNMP 534, 557
Biłous Antonina słNMP 23, 30
Bliziński Wacław ks. 318, 497, 533, 546
Bobola Andrzej św. 503

Cabała Helena słNMP 53 
Celakówna Rozalia 5 
Chambon Maria Marta VSM 438, 553 
Chmielowski Albert św. 5 
Chromik Franciszek SJ 19, 240, 425, 

450, 494, 506, 508, 510, 5 11, 522 
Chromik Hermina słN M P444,450, 506- 

-510 ,514 ,515 ,519 , 521,529 
Chromik Kazimiera słNMP 50, 506, 

521,556 
Chromik Tadeusz SJ 522 
Ciesielka Serafina słNMP 539 
Cycoń Maria (siostrzenica s. Leonii) 

442, 473
Cycoń Stefania (siostra s. Leonii) 442, 

473
Cyrenejczyk Szymon (p.b.) 242

Ćwiok Aleksandra słNMP 351

Dawid (p.b.) 188, 368 
Deptuch Wacława słNMP 533 
Dudzianka Filomena słNMP 14, 497, 

498, 560

Dulska Eleonora słNMP 200, 425, 552, 
554, 555 

Dydek Stanisław 22 
Dziuba Benigna słNMP 538, 573

Elżbieta św. (p.b.) 388 
Ezaw (p.b.) 238, 308

Fąfera Filipina słNMP 538-540 
Ferrero Benigna Konsolata VSM 107, 

176, 463 
Filipek Joanna słNMP 53 
Fischer Karol bp 28 
Fontgalland Vit de 469 
Frączkowski Zbigniew SJ 11 
Furmańczyk Jolanta słNMP 483

Gajewska Teofila słNMP 444, 564 
Galgani Gemma św. 341 
Gałecki Antoni bp 260 
Gąsiewska Salomea VSM 11 
Głuchowska Teresa słNMP 23 
Goliat (p.b.) 188
Grochmal Lucjana słNMP 473, 561, 

562
Grzebień Ludwik SJ 26, 27

Hammerschlag (lekarz) 492 
Helińska (Chylińska) Maria 420 
Herod (p.b.) 150, 157, 186,402 
Hlond August kard. 365 
Holik Jan SJ 441

Ignacy Loyola św. 26, 515 
Inglot Aniela słNMP 17, 19, 437, 451, 

463, 471
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Jakub (p.b.) 238 
Jakubowska Maria 29 
Jan św. Apostoł 27, 57, 59, 106, 143, 

144, 250, 260, 357, 460, 503, 519 
Jan od Krzyża św. 8, 436, 469, 524 
Jan Paweł II papież 6 
Jan Vianney św. 262 
Jan z Czarnolasu (Jan Kochanowski) 

500
Jankiewicz Eleonora słNMP (przeł. gen.) 

12, 14-16, 18,32, 175,421,438,451, 
455 ,475,497, 532, 538 

Jankiewicz Janina 421, 574 
Jankiewicz Leona słNMP (przeł. gen.)

174,212, 504, 532, 533,542 
Jasińska Halina 455, 477, 478 
Jop Katarzyna (matka s. Leonii -  nazwi

sko panieńskie) 28 
Józef z Arymatei (p.b.) 146, 357 
Judasz (p.b.) 88, 203, 333, 381, 382

Kałdon Stanisław OP 22 
Kałuska Agnieszka słNMP 26, 437, 553 
Kałwa Zbigniewa słNMP 533 
Karaś Elżbieta Mariola słNMP 6 , 22, 23 
Kaźmierski Bolesław ks. 2 0 1 
Klara św. 212 
Kluz Władysław OCD 22 
Korobij Elżbieta słNMP 4, 11, 22, 522 
Kowalska Faustyna bł. 5 
Kozioł Jan ks. 387, 463, 488, 491 
Krasiński Zygmunt 442 
Kruczek Zofia słNMP 503 
Krupa Wojciech S.I 12 
Krzysztyński Marek 22 
Kudryk Teofila słNMP 26, 212, 438, 

450, 532, 549 
Kulasik Maria słNMP 23 
Kutyba Piotr SJ 413, 414, 425, 517 
Kuźnar Stanisław SJ 22, 33

Lachawiec Barbara słNMP 23 
Leon XIII papież 260

Lipian Bernadeta słNMP 13, 22, 23 
Louismet Savinian OSB 445

Malinowska Roberta słNMP 53 
Maria Magdalena św. (p.b.) 106, 158, 

163,260, 475,503 ,515  
Maria od Najśw. Serca VSM 260 
Mastalerz Augustyna słNMP 559 
Matlak Michał SJ 32 
Mazur Agata słNMP 26 
Michalski Stanisław ks. 201 
Mikołajczyk Stanisław ks. 24 
Miśkowiec Nepomucena słNMP 559, 

575
Mojżesz (p.b.) 64 
Mokrzycki Jan SJ 483, 563 
Mrówczyński Jerzy CR 23 
Mucha Cherubina słNMP 11

Nagaj Ludmiła słNMP 539, 540 
Nastał Franciszek (ojciec s. Leonii) 28, 

254
Nastał Stanisław (brat s. Leonii) 442, 

510,514
Niemojewska Maria Ludwika VSM 12 
Niezgoda Cecylian OFMConv. 23 
Nikodem (p.b.) 146, 357 
Nowakowski Ildefons SJ 451

Olejarz Andrzej ks. 24 
Ołóbek Józefa słNMP 546, 559 
Ostrowski Antoni SJ 451 
Owidiusz 518

Pałka Teresa słNMP 541 
Pasternak Barbara słNMP 24 
Paweł św. Apostoł 66, 487, 518, 530, 

560
Pelczar Alodia słNMP 17 
Pelczarska Klementyna słNMP 541 
Picher Ewa słNMP 24 
Pieczara Seweryna słNMP 134, 536
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Piekarz Józefa słNMP 351, 556, 557 
Pietrzyk Maria słNMP 24 
Piłat Poncjusz (p.b.) 74, 221, 222, 232, 

233, 309
Piotr św. Apostoł 27, 80, 109, 143, 144, 

215 ,234 ,303 ,357 , 395,428, 471 
Pius XI papież 344, 394, 395, 419, 498 
Pluta Jan 260 
Pruszyńska Maria 469

Riondel Henryk SJ 469 
Rogation Bernard OP 436

Schmelzer Kazimierz ks. 10, 15-17, 19, 
31 ,32 , 47, 193 ,2 0 1 ,2 3 1 ,3 4 5 ,3 8 6 , 
431, 448, 464, 475, 477, 479, 481,
483, 485, 487, 489, 491, 493, 495,
497, 499, 501, 503, 505, 522, 537,
552, 556, 562 

Semenenko Piotr CR 8, 426, 552 
Słoboda Henryka słNMP 558, 559 
Smółka Nikodema słNMP 212 
Sonik Cecylia słNMP 24 
Stanek Amelia słNMP 537 
Symcon (p.b.) 345 
Szczcrbianka Hilaria OSB 29 
Szczerbicka Józefa 23 
Szmid Max SJ 260 
Szmyd Wojciech SJ 482, 52 1 
Szmyd Zofia słNMP 438 
Szuma Michał ks. 24

Świątkiewicz Wojciech 23 
Swierczek Agnieszka słNMP 26

Taczak Teodor ks. 201 
Teresa od Dzieciątka Jezus św. 8, 125, 

175, 212, 262, 270, 341, 423, 434, 
453,454, 470, 509,516 

Teresa od Jezusa św. 8, 175, 447, 508, 
529

Tokarczuk Ignacy bp 33 
Tomasz św. Apostoł 357 
Tomasz a Kempis 465, 466, 468 
Trubak Wojciech SJ 16

Walczak Aniela 423, 445 
Walczak Stanisława 12, 18, 19, 59 ,413, 

414, 420, 443,445, 450 
Wantuchowski Władysław SJ 446, 448 
Weronika św. (p.b.) 242, 243 
Wilnian Bożena słNMP 24 
Wojnar Antoni SJ 448, 540 
Wólczańska Filomena słNMP 444 
Woźniak Franciszek SJ 23 
Wujek Jakub SJ 42, 67 103

Zagrodna Eugenia słNMP 536, 549 
Zawada Marian OCD 23 
Zawrocz Anna 478, 479 
Zięba Maria słNMP 24

Żychliński Aleksander ks. 240, 275, 516
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Âvila 8

Betlejem 140, 155, 157 
Biłka Szlachecka 29 
Bourg-en-Bresse 260 
Bratysława 503 
Brzozów 8, 22, 28, 29 
Budapeszt 503

Chambćry 438, 553 
Chyrów 511,556 
Como 107

Draganówka 506

Emaus 70

Gdańsk 6 , 483 
Gdynia 428

Jasienica Rosielna 413

Kalisz 11,497 
Klęczany k. Sędziszowa 28 
Kraków 17, 22, 26, 29, 32, 260, 426, 

439, 442-444, 454, 469, 475, 483, 
485, 486, 503, 511,516, 532, 553, 
555, 558, 563

Leszno 475 
Lisieux 8
Lisków 497, 533, 546 
Lubań 499 
Lubiana 503
Lublin 23, 24, 26, 414, 416, 451, 482, 

483
Lwów 29, 30, 421, 426, 436, 445, 472, 

483

Łódź 30 ,31 ,44 ,426 ,428 ,437 ,439 ,442 , 
443, 446, 448, 449, 470, 471, 495

Nazaret 111, 120, 132
Niepokalanów 499
Niesułków 449
Nowy Sącz 416

Opole 506

Pińsk 11
Piotrków Tryb. 444, 450
Poznań 9, 15, 17, 18, 26, 30-32, 41, 53, 

61, 231, 242, 253, 254, 283, 307, 
329, 351, 364, 423, 424, 426, 428, 
430-434, 437, 439, 440, 444, 445, 
447, 448, 450, 451, 453-460, 464, 
475, 477, 479, 481, 482, 484, 486, 
497, 501, 506-508, 510, 513, 515- 
-517, 519, 521, 524, 532-535, 549, 
554-557

Przemyśl 4, 23, 29, 30, 417-419, 421, 
425,437,553-555

Rzeszów 22
Rzym II , 12, 26, 33,426, 503

Sanok 29
Sędziszów 28
Staniątki 9, 29, 31, 32, 414, 476, 484, 

532
Stara Wieś 8, 10, 11, 15-19, 22, 26, 28- 

-33, 41, 44, 53, 182, 212, 261, 279, 
413-415, 417, 419, 437, 438, 440- 
.443 , 447, 453, 455, 475, 482-485, 
490, 497, 498, 506, 521, 531, 539, 
548
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Szczawnica 10, 14, 17, 19, 32, 381, 387, 
434-436, 461, 464, 469, 472, 473, 
486-488, 490-493, 495, 501-505, 
520, 522, 525-530, 538-542, 544- 
-547, 557-559,561-564

Tarnopol 506, 564 
Tarnów 23, 31, 564

Warszawa 11, 13, 22-26, 583 
Wyżniany k. Lwowa 29

Zakopane 505

Żurawica 437
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Modlitwa o beatyfikację 
Służebnicy Bożej Siostry Leonii Marii Nastał

Boże, który hojnie nagradzasz pokładaną w Tobie ufność, 
użycz nam za pośrednictwem Siostry Leonii Marii, 

niezachwianej służebnicy Twojej i Twej Niepokalanej Matki, 
upragnionej łaski...

Ją zaś racz ozdobić koroną chwały, by nas prowadziła 
do umiłowania Ciebie ponad wszystko i Niepokalanej Dziewicy 

jako naszej najukochańszej Matki. Amen.

Adres domu generalnego 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 

Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej

Stara Wieś 460 
36-200 Brzozów 

skr. poczt. 66 
tel. 13 434 14 76 

e-mail: general.house@interia.pl 
www.sluzebniczkiNMP.pl

mailto:general.house@interia.pl
http://www.sluzebniczkiNMP.pl
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Figura Niepokalanej w kaplicy Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi



Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N M P  NI’ w Starej Wsi

K aplica g łów na w dom u generalnym



Stara Wieś -  widok na kościół i klasztor ojców jezuitów

Cudowny Obraz Matki Bożej Miło- Kapliczka „pod działem” -  ulubione
sierdzia w bazylice Starowiejskiej miejsce modlitwy Marysi Nastał Dom rodzinny s. Leonii Marii Nastał

Rodzice s. Leonii — Franciszek i Katarzyna



S. Leonia -  uczennica szkoły podstawowej

W gronie rodziny: 
rodzice, siostra Stefania z mężem i najmłodszy brat Stanisław Portret s. Leonii



Miejsce grobu s. Leonii na starowiejskim cmentarzu

9

m u

Sarkofag z doczesnymi szczątkami s. Leonii 
w domu generalnym służebniczek w Starej Wsi



Siostra Leonia Maria Nastał jest polską mistyczką, dotych
czas mało znaną. Jej życie duchowe polegało na głębokim 
doświadczeniu ojcowskiej miłości Boga i bezgranicznym 
zawierzeniu, którego wzór znajdowała w Dzieciątku Jezus.

Spisywany na polecenie Jezusa Dziennik duchowy Życie 
wespół z Jezusem, zawiera zapisy rozmów Leonii z Bogiem, 
myśli i pragnienia powstałe na modlitwie oraz objawienia 
mistyczne.

Z prowadzonej przez nią korespondencji zachowały się 352 
pisma. Do druku wybrano te listy lub ich fragmenty, które 
obrazują rozwój życia wewnętrznego Służebnicy Bożej lub 
bezpośrednio wiążą się z Dziennikiem. Pisma Siostry Leonii 
przybliżają prawdę o Bogu cierpliwej miłości i pokornej ła
godności.

Będę cię ścigać moją miłością, boś w nią uwierzyła. 
Pójdę z  tobą wszędzie i nieustannie będę ci towarzy
szyć, bo chcę byś Mnie ustawicznie miłowała. Moja 
Leonio, czego mnie łudzie nie kochają?

Jezus do Leonii Nastał
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