
APEL MIEOSCI

OR~DZIE BOSKIEGO SERCA JEZUSOWEGO

DO SWIATA

PRZEKAZANE SIOSTRZE JOZEFIE MENENDEZ

KOADIUTORCE ZGROMADZENIA SACRE COEUR

(1890 - 1932)

Opracowal i komentarzem zaopatrzyl:
mgr Tadeusz Niewiadomski

1101 podstawie tlumaczenia z francuskiego
!{s.dra Fr, A. Cegielka S.A.C.

.\ II \\vlli '(\Va FELlCJANA, Buffalo 11, N.Y. 600 Doat



"Swiat nie zna Milosierdzia mego Serca! Chc~ si~ tobq
posluzyc, aby je dac poznac. Chc~, bys byla apostolkq mej
Dobroci i Milosierdzia" (Apel Milosci, Wst~p S. 11).

Pierwsze wydanie francuskie APELU MILOSCI z kwie-
tnia 1938 roku uzyskalo Imprimatur Kardynala Pacelli
pozniejszego Papieza Jego Swiqtobliwosci Piusa XII-go:
Kwiecien 1938 r.
Czcigodna Matko!

Nie wqtpi~, ze Najswi~tszE Serce Jezus przyjmie z ra-
dosciq, wychodzqcq z druku a pelnq wielkiej milosci na-
tchnionej przez Jego lask~ najpokorniejszej Jego sluzebni-
cy siostrze Jozefie Menendez: oby te karty przyczynily
si~ skutecznie do rozwini~cia w wielu duszach coraz to
pelniejszej i coraz bardziej milosnej ufnosci w nieskon-
czone milosierdzie tego Boskiego Serca wzgl~dem bied-
nych grzesznikow, ktorymi my wszyscy jestesmy.

Oto moje zyczenie, ktore lqcz~ z blogoslawienstwem
dla Niej i dla calego Zgromadzenia Najsw. Serca Jezusu-
wego.
(-) E. Kard. Pacelli.

OREtDZIE MILOSCI (z fro "Un Appel a l'Amour" tj.
Wezwanie do Milosci) otrzymala hiszpanska zakonnica sio-
,tra Jozefa Menendez koadiutorka zgromadzenia Sacre
Coeur w klasztorze Feuillants w Poitiers nad rzekq Clain
w Francji.
Pi ala go ona bezposrednio pod dyktando Jezusa Chry-
IIlusa, dlatego jest one jasne i zrozumiale dla wszystkich.

lJjawienie Or~dzia poprzedzilo przygotowanie siostry Jo-
'" \!'y do tego wielkiego dziela przez Boskiego Mistrza, w
('r.yn: wspomagala jq Matka Boza, apostol sw. Jan i za-
lo~y i 11m zakonu sw. Magdalena Zofia Barat.
(Jll.luwi niu si~ Pan a Jezusa Chrystusa i Jego zranionego
Ilollki go Serca, co J6zefa oglqdala oczyma ducha, towa-
I/,YIli',yJa promieniujqca czysta jasnosc oraz wielka "slodka"
111110(1' 1 oza znanymi nam doznaniami, co siostra Jozefa

It! 1'1'( 111 I1Hst~pujqco:
"N (' J)olrafi~ powiedziec, co si~ dzieje we mnie ... chyba

III, It. llip doroslam do takich lask. .. Moj Boze! To Serce
1111111 III II milosciq kazdego, kto Go szuka i miluje!

N, ('II 'f,' jui szukac w niczym mej korzysci, ale we



wszystkim chwaly Jego Serca. Postaram si~ bye bardzo
poslusznq i bardzo ofiarnq w malych rzeczach, bo zdaje
mi si~, ze na tym polega doskonalose i ze to jest sposob,
aby ise prosto do Niego...
Po kazdej przezytej chwili zauwazam dwie rzeczy:
Najpierw gl~bsze poznanie dobroci Bozej; chociaz zawsze
wierzylam, ze Bog kocha dusze do szalenstwa, widz~ te-
raz tak jasno, czym jest to Boze Serce!... Najwi~kszq dlan
przykrosciq jest brak odpowiedzi na Jego milose. Jezeli
wi~c jakas dusza oddaje Mu si~ zupelnie, to moze bye
pewna, ze jq zaleje laskami i uczyni z niej niebo, by za-
lozye tam swe mieszkanie.
Druga zas rzecz, to jasniejsze poznanie siebie samej ... 0
Boze, czemu mnie tak kochasz, Ty, kt6ry wiesz, czym
jestem? Lecz nie trac~ ufnosci, 0 PanieL .. Czego ja nie
zdolam, Ty uczynisz, i pojd~ naprzod z Twojq milosciq
i z Twojq laskq ...
Pan dal mi zrozumiee, jakie szcz~scie mnie czeka, jesli
b~d~ wierna wszystkim przygotowanym mi laskom.
Nie bardzo umiem powiedziec, co ujrzalam: byl to wielki
plomien, ktory trawil moje serce. Nie widzialam konca
tej przepasci, bo jest to przestrzen niezmierzona i pelna
swiatla ... Trzymal mnie przy swym Sercu, wsrod wielkie-
go plomienia, i lekko si~ usmiechal... Nie umiem powie-
dziec, co si~ dzialo, bo to niemozliwe!... Chcialam jednak,
by swiat caly poznal tajemnic~ szcz~scia. Dla osiqgni~cia
tego trzeba tylko kochae i zupelnie Mu si~ zawierzyc.
JezuS dokona reszty".
I. W SZKOLE BOSKIEGO MISTRZA

Jezus Chrystus dal siostrze J ozefie do zrozumienia, z
nadal cierpi z powodu grzechow swiata, ktore Go obrazaj<J:.
Wyczerpal si~ juz czas laski i cierpliwosci Bozej, a nad-
szedl czas Jego Sprawiedliwosci. Bog m6g1by zniszczy'
swe grzeszne stworzenie, ale zwleka z powodu wielki j
milosci do biednych, zaslepionych zlem tego swiata, grz -
sznikow; zwleka moze z milosci do Ciebie i szuka dusz -
zertw, ktore by Go wspomogly i ulzyly Jego cierpieniu.
Tajemnica tego cierpienia polega na tym, ze moze ono, nil-
wet w ostatniej godzinie zycia, dae opami~tanie, nawro ,j ,
grzesznika do Boga i wyrw~p go pieklu oraz dae Sz z<;

scie wieczne w niebie.
Zgo,dn~ez. przyp0w,iesci Pana J ezusa 0 bogiwzu i Lazarzu,
po sn:;l~rcl nast~puJe odwr6cenie ziemskiego bytu: pozorne
s~cz~scle grzechu prowadzi do cierpienia,a smutek cier-
~)le~l1a.w radose szcz~scia si~ przemienia. Czas ziemskiego
z:ycla Jest przygotowaniem do wiecznosci, z szatanem w
ple~le lub z Bogiem w niebie. Dlaczego tak wielu ludzi
Idzle .dr?gq ~zatana zadajqc bOl Jezusowi? Bog jest got6w
OdpUSCICkazdy, nawet najwi~kszy grzech grzesznikowi
ktory Mu zaufa, bowiem milosierdzie Boze jest niewyczer~
pane. Dlatego Pan Jezus zwraca si~ do siostry Jozefy z
nast~pujqCq prosbq:

."N~gle ujrzal~m Go przed sobq w jasniejqcej bielq tu-
rllce 1 Serce, ktor~ z~awalo si~ wyrywac z piersi ... Upa-
dlan:; twarzq na Zleml~, unizajqc si~ jak moglam w mil-
czenlU.
Po c~wili ~iszy,. Pa~ zblizyl mnie do swego Serca i po-
kazuJqc ml 6. cle::m, rzekl tym glosem, kt6ry przenika
dusz~ d~ gl~bl: Corko moja, wyjmij je ... tak, wyjmij Mi
te clermeL: .. C?zy.miluj~sz, Mnie? ...Jesli Mnie milujesz,
J6zefo, WYJmlJMl ten clern!...
Ten cier.n t~ pewna dusza zakonna ... Obdarowalem jq
La lenta:rl1, .ktore wykorzystala, ale pycha jq gubi !...
I~la k~zdeJ duszy mam dwie miary: jedna to miara milo-
III .rdz~a?ta j,t.lZsi.~wyczerpala ..., druga - miara sprawie-
~lh.w0SCl.- J,~st.JUz,nien:al pelna. Nic tak nie obraza jak
:I.~~wardZ1a~o~c.1 ~po: teJ duszy. Staram si~ poruszyc jej
II 1 , ale Jesh Ml ~le odpo:v~e, zostawi~ jq wlasnym si-
1(;1\1. .. Porusz~ raz Jeszcz: J7J serc: .. J~sli poslucha, b~-
11:1. I mq ukochanq oblublemCq. Jesh Sl~ oprze zacznie
d~ IIlnc moja sprawiedliwose ... Jesli jestes gotow~ na cier-
III ,','If\. .. poc~e~am na t~ dusz~. Nie mog~ jednak jej prze-
II l( "'Y ., dopok!. s~ma tego nie zechce. Stworzylem jq bez
II I I I .od meJ samej zalezy zbawie si~ lub pot~pic ...
I ld,Y :l.lla]d~]~ dusz~, kt6ra Mnie miluje i pragnie Mnie
1'111'11IIzy , ]estem got6w dae jej wszystko, 0 co prosi. Po-
, I !I1I1l) wiE:c,zapukam jeszcze do tego serca, jesli zechce,
II 1"liI II t6w mu prz:b~czyc. Z~~c~ylem si~ nawolywa-
1111 III 10.1 duszy. Serce JeJ pozostaJe meczule i peIne pychy.
II, I I II, I) od ciebie akt6w pokory dla zadoseuczynienia.



Pros 0 przebaczenie mego Ojca i upokarzaj si~. W ten
spos6b pocieszysz Mnie"

B6g zqda bysmy byli spoleczni, wspomag~li i wspierali
si~ wzajemnie. Dlatego dalej siostra J6zefa plsze: .
"Nagle ujrzalam GoL.. Byl tak pi~kny, ze teg? me potra-
fi~ opisac. Stal w bieli, podtrzymujqc r~kam.l swe Serce
gorejqce. Cala postac jasniala promiennym sWl~tlem. W~o-
sy Jego mialypolysk zlota. Oblicze ... Nie umlem powle-
dziec ..., nie mog~ znalezc por6wnaniaL .. W Sercu, z krzy-
zem u g6ry, nie bylo juz ciernia. Z rany sze~oko .ot~a::-
tej wydobywaly si~ plomienie. Rany ~qk i !lOg t~z slIme
promieniowaly. Od czasu do c.za~~ot~~eral 1 w;YC1~g~1~a-
miona. Nie wiedzialam co mOW1C:MOJ Jezu, Jakzes Pl~-
kny!... Zdolny jestes porwac wszystkie serca! A ci~rn? ..
Usmiechn"1l si~, zdawalo si~, ze dlonie me utrzyma~"1 ~u
Serca i powiedzial: "Ciern ... Nie ma go juz, bo mc me
masz silniejszego nad milosc, kt6r"1 znajduj~ u ~ych oblu-
bienic ... Ten ciern wyj~to Mi tutaj, dusza ta J~st .ur~!o-
wana dzi~ki modlitwom i ofiarom mych oblublemc ....
Jezus Chrystus jest przekonany, ze slowa J~go Or~dzla
Milosci b~d"1mialy mOcwielk"1, jak wulkan, ktory rozsadza
ziemiE;i skaly.
Wielkosc Jezusa przejawia si~ mi~dzy innymi przez Jego
milosc do lmzdego czlowieka, kt6ry mu zaufa, a upadek
szatana - przez grzech jego pychy.
Dlatego Jezus z"1daod czlowieka by z ufnosciq oddal Mu
najwi~kszy sw6j skarb - swoj"1 woln"1 wol~, bez obawy
i bez zastrzezel'l, gdyz plomien Jego Milosci "jest zdolny
strawic wszelkie Twoje niedoskonalosci", zgodnie ze slo-
wami skierowanymi do siostry J6zefy: .
"Chc~, abys oddala siE;bez zastrzezen memu Sercu, 1 a?ys
starala siE;myslec tylko 0 tym, by Mu Sl~ przypod~bac.
...Chc~, abys byla mi~klm jak wosk, ktoremu mog~byn
nadac dowolny ksztalt. Pami~taj, ze jestem twym 0Jcem,
Oblubiencem i Bogiem. Chc~, abys Mi ofiarowala wszys-
tko, az do najmniejszej rzeczy, aby pocieszyc moj~ Ser (l

za to, co cierpi zwlaszcza ze strony dusz Bogu POS":'lEl()
nych... . ..
Wszystko ci przebaczam. Jestes moj"1.~a c.en~ mOJeJ Kr~
i tob"1 chc~ sie, posluzyc, aby zbawlc wlele dusz, kt61 I

ta~ drogo mnie kosztowaly. Nie odmawiaj Mi niczego ...
Nle wymagam, abys zasluzyla sobie na laski, kt6re ci daj~,
c~c~ tylko, bys je przyjmowala. Wskaz~ ci szkol~, w kt6rej
SlEltego nauczysz. Zostaw Mi swobod~ dzialania w tobie ...
Jesli zostaniesz Mi wiern"1' w duszy twojej rozlej~ stru-
mien mego Milosierdzia, i wtedy poznasz jak"1milosc mam
dla ciebie. Lecz nie zapominaj, ze jesli ci~ miluj~, to nie
dla twych zaslug, ale dla twojej malosci.
Tak, J6zefo, od dusz chce, tylko milosci, a one odpowiadajq
Mi niewdziElcznosci"1.Chcialbym obsypac je laskami, a one
przeszywaj"1 Mi serce. Vvzywam je, a one daleko ode Mnie
uciekaj"1... Jesli sie, zgodzisz, zrobi~ ci~ opiekunk"1 dusz,
kt6re Mi masz zyskac przez swe ofiary ...
Swymi upadkami nie przejmuj si~ nadmiernie. Niczego
bowiem nie potrzebujEl, aby z ciebie uczynic swi~t"1.Chce,
jedynie tego, bys nigdy nie opierala sie, mojej woli...
Je~1i Mnie milujesz be,dElzawsze przy tobie, Jesli p6j-
dZlesz za Mn"1 wytrwale, bEldEltwym zwycie,stwem nad
1l'ieprzyjacielem, objawie, ci sie, i nauczElcie,mojejmilosci ...
J)am znak w tobie; chce" abys Mi sie, oddala bez zastrze-
'i. n...
'z 'go mozesz sie, h;kac, skoro jestes w mych rElkach? ..

Itnclosc jak"1 Mi sprawia dusza wierna, wynagradza Mi
j{OI'Ycz,doznawan"1ze strony tylu dusz zimnych i oboje,-
lily ·h. Uczujesz nieraz m6j smutek w twym sercu. I wte-
r Iy wlasnie przyniesiesz Mi ulgEl. Nie le,kaj sie" jestem
'1,l.obq ...
,In I>r,d~jedyn"1 milosci"1 twego serca, slodkq katuszq twej
tlIIW',y, milym m~czenstwem dla twego ciala.
'I',YI>c;dzieszzertw"1 mego Serca przez gorzki niesmak we
, >':yiJU im, co nie jest Mn"1' zertw"1 mojej Duszy przez

/1'1,. I I.lic smutki, do jakich twa dusza jest zdolna, zertw"1
1,11'1\11 'iala, przez odsuni~cie wszystkiego, co daje zado-

1111'111(\ i przez nienawisc ciala zbrodniczego i przekl~-
II I II"

II I dlill 2 ,.dania znajdujq si~ tez w identycznym brzmie-
II I OJ P 11111 'h sw. Malgorzaty Marii, kt6rych siostra J6-
I I I II (\ :,'.l\ula. Zostaly tez umieszczone w malym bre-

" II , 1'1'('(\ J \zusowego w Sexcie Officium na wtorek.
11111 III I I/,('Ill ran Jezus poucza siostre, J6zefe,:



"Wiele dusz mysli, ze milose polega jedynie na powta-
rzaniu: Kocham Ci~, 0 m6j Boze! Nie, miloS(: jest przeni-
kajqca. Ona dziala poniewaz dziala i wszystko czyni, wy-
pelniajqc sobq. Chc~, bys mnie w ten spos6b kochala. Pra-
cujqC i wypoczywajqc, modlqc si~ i cieszqc, jak tez zno-
SZqCprzykrosci i upokorzenia, wciqz dowodzic Mi tej mi-
losci swymi czynami, oto - na czym polega miloSc. Gdy-
by dusze dobrze to zrozumialy, jakze szybko post~powa-
lyby w doskonalosci i jak bardzo pocieszalyby moje Serce ..
...Gdybys ty wiedziala co to za bolesc kochac, a nie bye
kochanym! .
...Sluchaj tych sl6w: "Zloto czysci si~ w ogniu" a dusza
twoja oczyszcza si~ i wzmacnia w udr~ce. Czas pokusy
jest bardzo korzystny dla ciebie i dla dusz ...
Dusza, kt6ra miluje, pragnie cierpiec. Cierpienie pomnaza
milosc. Milose i cierpienie jednoczq scisle dusz~ z Bogiem
i czyniq jq jako jedno z Nim.
Nie l~kaj si~, J a jestem Mocq samq. Kiedy ci~zar krzyza
zdaje si~ przekraczae twoje sily, pros moje Serce 0 po-
moc...
To brak milosci rani Mnie tak bolesnie i wzgarda ludzi,
kt6rzy jak szalency biegnq na pot~pienie.
Moje serce mogq zranic tylko moje dusze wybrane ...
Ludzie popelniajq tak liczne i ci~zkie grzechy, ze miara
gniewu Bozego przebralaby si~, gdyby nie wynagrodzenia
i milosc dus?; wybranych. Ilez dusz idzie na wieczne po-
t~pienie.
...Ale jedna wierna dusza umie wynagrodzie i otrzymac
milosierdzia dla wielu niewdziE;cznych dusz ...
Oto, co twoja milosc czyni z mego Serca. Chociaz czujesz
si~ zimna i myslisz, ze Mnie juz nie kochasz, to wlasnie
wtedy powstrzymujesz Mojq sprawiedliwosc, gotOWq do
ukarania dusz. Jeden akt milosci, wzbudzony w samotnos-
ci, w jakiej ci~ zostawiam, wynagradza Mi za wiele nie-
wdzi~cznosci, kt6rych jestem przedmiotem. Serce moje
liczy te akty twej milosci i zbiera je, jako balsam kosz-
towny ...
Podoba Mi si~, ze tak spragniona jestes mej milosci i ze
trawi ci~ pragnienie, by Mnie kochano. To jedynie pocie-
sza moje serce. M6dl si~ tylko za dusze ..., kt6re ci powie-
rzylem ...

Sluchaj, chc~, abys zyskiwala Mi dusze. W tym celu wi~-
cej nic nie wymagam, jak jedynie milosci we wszystkich
twych czynnosciach. Czyn wszystko z milosci, cierp z
milosci, pracuj z milosci, a zwlaszcza zawierzaj si~ z mi-
losci. Kiedy daj~ ci odczue ucisk ducha i samotnosc, przy-
jmij je i cierp w milosci. Chc~ si~ tobq poslugiwac tak
jak laskq, kt6rq podpiera si~ czlowiek zm~czony ...
Przychodz~ SPOCZqCw tobie, bo jestem tak malo kochany!
Szukam milosci, a znajduj~ tylko niewdzi~cznosd bardzo
malo jest dusz, kt6re Mnie prawdziwie milujq" .
Na wqtpliwosci i brak ufnosci Jezus J6zefie odpowiada:
"Sluchaj J6zefo, jesli male dziecko zaczyna si~ wspinac od
podn6za na stromq g6r~, to czy ojciec, kt6ry jest z nim,
pozwoli mu upasc? .. Ja b~d~ ci podporq i nie opuszcz~
ci~, jesli dochowasz Mi wiernosci ...
Czy chcesz dzwigac ci~zar innych dusz?"
Po uzyskaniu zgody Jezus jej odpowiada:
"A wi~c dobrze, b~dziesz cierpiala, poniewaz jestes zer-
lWq mej milosci, ale zawsze i wsz~dzie cierp ze spokojem,
I:: radosciq i z milosciq. Z twojq wiernosciq zlqcz~ wiernosc
wielu dusz ...
N i skarz siE;na ten b61, bo nic ci go nie zlagodzi. To jest
Iidzial w moim cierpieniu... .
Dop6ki ta dusza nie wr6ci do Mnie, b~d~ przychodzil pro-
lit ci~ 0 milosc, kt6rej Mi ona odmawia.

I\Y5 lepiej zrozumiec mogla mojq bolesc, J 6zefo, podziel~
11(; niq z tobq" .
W "/' sniej J6zefa pisze, ze Jezus pod ci~zarem licznych
WI:: 'ch6w swiata, a zwlaszcza dusz Mu poswi~conych "wy-
1:llllal jak ktos, porzucony na lup cierpienia. Korona cier-
II OW;} otaczala Mu glow~, a strugi krwi splywaly po twa-
I 'J.Y. J go serce bylo r6wniez zranione i rozdarte. Nie m6-
\Vii ni ." ...
N I znp wnienie J6zefy 0 jej milosci i ch~ci poswi~cenia
I,.', .kzus odpowiedzial: "Tak, chc~ tylko milosci!

I'jdn n Mnie i podzielaj moje cierpienia.
1'111'1,', 'i. bys pocieszala moje Serce, J6zefo, jestem tak
II 111110I i I y!" Na zapewnienie J6zefy 0 jej wiernosci i
I III t I"'.y .h dusz Bogu oddanych J ezus rzekl:



"Tak, ale tyle ich opuszcza Mnie i tyle idzie na zgub~!...
Chc~, zebys ratowala te dusze ... Patrz na ogien mego Ser-
ca: ...Ono tak pragnie cierpiee za nie. To pragnienie b~-
dzie ci~ takze trawilo Twoje cierpienia posluzq Mi do
zbawienia wielu dusz .
Milose nie nuzy si~ przebaczeniem ... Niewidomi potykajq
si~...
Zdaje ci si~, ze nic nie widzisz i ze lecisz w przepasc ale
czy musisz koniecznie widziee, ze jestes prowadzona? ...
Czego ci trzeba, to zapomniee 0 sobie, oddae si~, nie opie-
rae si~ moim planom. Dzi~ki aktom, wzbudzonym w cza-
sie cierpienia, wiele z tych dusz, ktore ujrzysz pozniej,
przyblizylo si~ do mega Serca. Byly one daleko, bardzo
daleko nawet, teraz Sq blizej, a wkrotce wrocq do Mnie.
Kiedy Mnie nigdzie znaleze nie mozesz, szukaj Mnie u
swej Matki. Zdaj si~ na Niq, bo ona prowadzi ci~ do
Mnie ..."
Nast~pnie Pan Jezus podsumowuje Swoje polecenia w
nast~pujqcej wizji: Pan Jezus "trzymajqc w prawej r~ce
lancuszek nanizany brylantami, na ktorym wisialy 3 male,
sliczne, zlote kluczyki", jak pisze siostra J ozefa, powie-
dzial:
"Patrz raz ... dwa ... trzy ... wszystkie Sq ze zlota. Czy wiesz,
co przedstawiajq te kluczyki? Kazdy z nich zamyka skarb,
ktory powinnas zdobye. Pierwszy z tych skarbow to wiel-
kie zdanie si~ na wszystko, czego zazqdam od ciebie, po-
hednio lub bezposrednio, z nieustajqcq ufnosciq w dobroe
mego Serca, ktore ciqgle troszczy si~ a ciebie. Przez zu-
peIne zdanie si~ na Mnie wynagrodzisz Mi za grzechy
licznych dusz, ktore wqtpiq w mojq milose.
Drugi z tych skarb6w to gl~boka pokora, polegajqca na
swej nicosci, na unizaniu si~ wobec wszystkich twych
siostr i na tym, ze ilekroe ci to powiem, poprosisz takze
swojq Matk~ (przelozonq), zeby si~ upokorzyla. W ten spo-
sob wynagrodzisz za pych~ wielu dusz.
Trzeci - to skarb wielkiego umartwienia w slowach i w
czynach. Chc~ zebys umartwiala swe cialo tak dalece, jal
ci na to posluszenstwo pozwoli i zebys przyj~la z praw-
dziwym zadowoleniem cierpienia, ktore Sam ci zesl~. W
ten sposob wynagrodzisz za nieumartwienie wielu du!':7,

i pocieszysz Mnie w pewnej mierze .za zniewagi, ktore
Mi wyrzqdzajq tak liczne grzechy zmyslowosc,i i nieskro-
mne rozrywki.
Wreszcie maly lancuszek, na ktorym wiszq te 3 kluczyki,
to ·gorqca i ofiarna milose, ktora pomoze ci zye w pelnym
oddaniu i zdaniu si~ na wol~ Bozq, oraz w poczuciu po-
kory i w ukochaniu umartwienia".
Dalej Pan Jezus poucza siostr~ Jozef~:
"Swiat nie zna Milosierdzia mega Serca! Chc~ si~ tobq
posluzye, aby je dae poznae.
Chc~, bys byla apostolkq mej Dobroci i Milosierdzia" ...
Na wqtpliwosci siostry Jozefy czy podola temu Dzielu
Jezus odpowiada: "Kochaj i nie l~kaj si~. Chc~ tego, czego
ly nie chcesz, ale tez mog~ to, czego ty nie b~dziesz mo-
Hla. Do ciebie nalezy nie wyb6r, ale oddanie si~.
I<ocham ci~ w sposob szczegolny i zatrzymalem na tobie
Moje najslodsze spojrzenie. Twej n~dzy i malosci chc~
powierzye skarb przeznaczony dla ciebie i dla dusz ..."
••Nulle zjawil si~ - pisze siostra Jozefa w swoich notat-
I :teh - z obliczem smutnym i Sercem scisni~tym" i po-
wi('dzial:
"I In Ll'z, Jozefo! J a ciqgle or~duj~ za duszami i prze ba-
I" .11 Ill.

(I .y z.<.lajeszsobie spraw~ z tego, co uczynilem dla ciebie?
W . (y('h dniach dam ci zakosztowae goryczy mojej lVI~ki

v 'pewien sposob b~dziesz cierpiala zniewagi, jakich do-
11/i10 l110jeSerce. Ofiarujesz si~ memu Ojcu w zjednocze-

1\ I ' C' Mnq, aby otrzymae przebaczenie dla wielu dusz.
I lor' (. zmazuje wszystko! .

II II l.y I ~dziesz si~ star.ala 0 m?jq C~wal~.' Ja b~d~ ml~l
111111111(\ 0 ciebie. Umocm~ w toble mOJe krolestwo PokoJu

I "" lli(' bqdzie moglo ci~ zaniepokoie. Zaloz~ w tobie
1\1111' lu'()II'.'lwo Milosci, a radosci twojej nikt ci nie odej-
" III

I I I .1 l~.(lr(), w zwalem ci~ owego dnia i odtqd nie opu-
lit III 1'1,' nig Iy. Strzeglem ci~, nie rozlqczajqc si~ z tobq.

II'~.. \1\ lid'" bys, gdybym ci~ byl nie podtrzymall.:.
I I" ",zl(lIdz.olVIi.twoja nicose, ani nawet twe upadkl:

1\ 111111 ~.Ilnzuj wszystko ...
1111 'v I':i~., .T6z fo, co jest napisane w mojej Swi~tej



Ewangelii? "Proscie, a otrzymacie ..."
Ach gdybyz poznano moje Serce! Ludzie nie znajq Jego
Milosierdzia i Dobroci: oto moja najwi~ksza bolesc ...
Sluchaj, J6zefo. Sq dusze chrzescijanskie, a nawet pobozne,
dla kt6rych nieraz jedno tylko przywiqzanie wystarczy,
aby oslabie ich dqzenie do doskonalosci. Ale ofiara, kt6rq
inna dusza sklada Mi ze swych czynnosci, zjednoczonych
z moimi nieskonczonymi zaslugami, zjednywa im lask~
wyjscia z tego stanu i p6jscia znowu naprz6d.
Wiele innych zyje w oboj~tnosci, a nawet w grzechu.
Wspomagane w ten sam spos6b odzyskujq lask~ i kiedys
dostqpiq zbawienia.
Inne jeszcze, i tych jest bardzo duzo, Sq skamieniale w
zlym i zaslepione falszem.
Pot~pilyby si~, gdyby blagania jakiejs wiernej duszy nie
wyjednaly im laski, kt6ra wreszcie wzruszy ich serce.
Ale slabose ich jest tak wielka, ze moglyby znowu potem
popase w grzech. Takie dusze zabieram bez zwloki do
wiecznosci i w ten spos6b je zbawiam!-
Czy pracujesz, czy tez wypoczywasz, lqcZ wszystkie swe
czynnosci z moimi. Lqcz z moim Sercem nawet kazdy
sw6j oddech i kazde uderzenie serca. Hez dusz pozyskasz.
w ten spos6b!. ..
"Popatrz, co uczynila milose" - rzekl Jezus wskazujqc na
otwartq raD~ w Swym Boku.
"Dla ludzi jest ona tak otwarta i dla ciebie!... Chodz, ....
zbliz si~,... wejdz!. ..
Tu znaj dziesz prze baczenie !
...Szatan b~dzie zabiegal z wscieklosciq, aby ci~ przywiese
do upadku, ale laska moja jest pot~zniejsza, niz calq jego
piekielna zlose. Zawierz si~ mojej Matce, oddaj Mi si~
zupelnie i bqdz zawsze bardzo pokorna i bardzo prosta
wobec twej Matki (przelozonej) ...
Jezeli przez ciebie chc~ wylae skarby mej dobroci, J6zefo,
to jakzez nie wylalbym ich najprz6d na ciebie? ..
Gdybym ci~ nie chcial poddae posluszenstwu bylbym ci~
zostawil w swiecie. Ale przywiodlem ci~ do zgromadzenia
mego Ser.ca, abys na to jedynie zyla, by sluchae.
Jezeli oddasz Mi wszystko, znajdziesz wszystko w mQim
Sercu ....

Serce moje nigdy nie odmawia przebaczeniaduszy; ktora
Sl~'upokarza, a zwlaszcza takiej, kt6ra prosi 0 nie z praw-
dZ1v.:-qufn?sciq. Pojmij to dobrze, J6zefo. Na twej nicosci
wzmos~ w1elkq budowl~, to znaczy na twej pokorze odda-
niu si~ i miloSci... '
Serce moje jest twym schronieniem ...
Nie ~rw6z si~, .J6zefo. Jesli rzuCisz ziarnko piasku do na-
czyma, .nape~mon:~o po ?rzegi. w.odq, wtedy troch~ wody
wypl~~le ze~. Je.sh rZUC1SZdrug1e, znowu wyjdzie kilka
kroph.1 w ml~r~ ]ak naczynie napelni si~ piaskiem, opr6z-
lilac Sl~ b~dzle ~ wody. Podobnie w miar~ jak Ja b~d~
wchodz11 do twe] duszy, coraz mniej b~dziesz zajmowae
.'Iq sobq. Ale to stanie si~ powoli ...
flr~Yf~omnijsobie moje slowa i wierz w nie. Jedyne pra-
!1(m~l~leMe?~ Serca to zamkn~e ci~ w Nim, posiqsc ci~ w
H.O]e]!,,1l10SC1,~ pot.em uczymc z twej malosci i ulomnosci
pizewod. IVhlo~lerdz1adla wielu dusz, kt6re zbawiq si~ za
I~ym posredmetwem. P6zniej odkryj~ ci plomienne tajem-
III 'C mego Serca, kt6re posluzq dla dobra wielkiej li~zby
dllsz. Pragn~, abys pisala i zachowala wszystko. co. ci
lIo~lcn~. Wszystko to b~dq ludzie czytali, kiedy tv be-
c11.,()s~ J,uz w niebie. Nie dla twych zaslug ChC~Sjl; tobq
IIW·i! IZYC, ale. dlatego, aby dusze widzialy, jak, moja po-
II,~!,\ poslugu]e Sl~ narz~dziami slabymi i n~dznymi ...

1(· c1usze, kt6re tak miluj~ ... zachwycajq moje Sel'ce
I 11;11. przychodzq szukac sily i lekarstwa w tymSercu'
I 11lI'( [ragnie tak ~orqco. je ubogacie. Oto, co Mi .przynosi
I II~ Ill" olo, co Mme poclesza najbardziej '... .

,111 l\ti"Chwil~nie odlqczaj si~ ode Mnie ...
\ I w. zyslbm,. co. czymsz, patrz tylko na mojq Wole i!" 1IIIIl,l,Jq z w1elklm poddaniem... .
I ,,1'1 w.·zystko z milosci, nie tracqc z oczu tego co Ja

VI'II'I'piul'm dla dusz... '
I' " 1111 'uluj ziemi~... Upokarzaj sj~ gl~boko, z pokorq
III 'II' 1.!\WSZ'ufnose i milose ...

I 1II1Iy .i ,j "c tW6~ :na pragnieni~ i r,:rosi ci~ 0 napo],
I I I' I I ollosz Mu szklank~ wody, o~dz1e ci za to wdzi~-

II I, .wsl~ J:IO p:'osi ci~ .~ nic, a ty sarna pomyslisz,
I, II ,III flAlowac 1 ugas1c Jego pragnienie, to jakze

I d I, 'I1I!o\Vo!onywlclzqc, ze Jego dzieci'" samo z SI·Co]...,·

II I ( , . . "\"'Jle
IV oil 1)()(,I\~szyc:.



Powiedzialem Cl ]uz, ze wszystko, co uczynisz z mi~os?i
dla Mnie, choeby to byla rzecz najdrobniejsz~" przyn.les~e
Mi du:i:opociechy i b~dzie mialo wielkq wartosc dla Cleble
i dla dusz,.. d
Ty wiesz czego lakn~ i pragn~? ... Dusz!... Tych usz,
kt6re tak miluj~! ... Daj Mi wi~c pi~!... ....
Nie przestawaj lqczye swoich aktow z mOlml 1 oflarowy-
wae memu Ojcu mojej drogiej Krwi... .
Patrz, jak (grzesznicy) przeszywajq moje Serce ... ]ak, roz-
dzierajq Mi r~ce!...
Patrz na Serce moje. Jest Ono Samq Milosciq, Samq Czu-
losciq, a Sq dusze, kt6re Go nie znajq!
...Jesli dusza upokarza si~, nawet po ~~adku w, na]Wl~-
ksze grzechy, to wynosi z tego korzysc .. J~~y~lle. pyc~a
pobudza gniew mego Ojca, kt6ry nienawldzl ]e] meskon-
czonq nienawisciq.
Szukam dusz, kt6re umiejq upokarzae si~, aby wynagro-
dzie za t~ pych~ ...
Pycha zaslepia (dusz~)!... Zapomina ona, ze jestem j~j
Bogiem i ze sama beze Mnie je~t ~icz~m, Co z~ z?-ac~eme
ma wynoszenie si~ tutaj na zleml! Upokarza] Sl~ Clqg~e
przed moim Ojcem, ofiaruj Mu pokor~ mego Se~c~. Nle
zapominaj, ze beze Mnie dusza jest samq, ~rzepaSClq_r:~-
dzy ... Ja wywy:i:sz~ pokor~ych ... Ich slaboscl, a. na:ve~ ~~h
upadki, nie przeszkodzq Ml. Chc~ tylko pokory 1mlloscl. ...
Patrz na moje rany i ucaluj Je. . .
Czy wiesz kto Mi je zadal? Milose. Czy wlesz, kto Ml
wHoczyl t~ koron~ na glow~? Milose. ~z~ v:'iesz, kto
przeszyl moje Serce? ... MiloM:. Jezeli Ja mllu]~ Cl~do. te~o
stopnia, :i:eniczego ci nie odm6wi.lem, t~ powledz Ml ~o-
zefo, czy ty w cierpieniac? ,b~dzlesz Ml czego odmaV'lla-
la? .., Oddaj si~ bez zastrzezen!... .
Patrz na moje rany, uwielbiaj je i ucaluj. To me dusze
zadaly Mi je, ale milose! , " ,
Tak, to milose,. k~6rq mam dla du~z... Mllos~ :r;rs~,olczu-
jqca dlagrzeszmkow, Ach, gdy~y ?m to wledzl~h ....
Nadmienie nale:i:y, :i:eJezus mOWl tu 0 .czyste] d~ch~wej
milosci, kt6rq j~zyk lacinski o,k:-esla ]ako ."ca:-ltas , w
odr6znieniu od , amor" - miloscl zmyslowe], mezb~dne,1
do zachowania gatunku ludzkiego.

Dlatego tez Jezus m6wil ju:i: apostolom 0 Swym Ojcu:
"DEUS CARITAS EST". Pomimo ran, cierniowej korony,
splywajqcej krwi, ci~zaru krzyza oraz wielkiego bOlu i
~mutku wskutek grzech6w niewdzi~cznych dusz zwlasz-
'za wybranych, siostra J6zefa tak okresla wyglqd Jezusa:
.. ,,0, ... jaki On pi~kny! Oczy Jego patrzq w g6r~, wyraz
twarzy nacechowany smutkiem, kt6ry Mu jest ozdobq.
,fak odblask nieba pada na Jego Oblicze wielka swiatlose .
Oblicze Jego bylo nadzwyczaj pi~kne, a zwlaszcza Serce ' .
Twarz mial bardzo smutnq i zarazen.1 bardzo pi~knq, a w
,'(,l'CUszerokq ran~ ... Zdawal si~ prosie 0 jalmu:i:n.~... Taki
byl pi~kny!. ..
Wiele krwi splywalo z rany Jego Serca" ...
.1'clnak innym razem pisze: "Nagle wszelki b61 zniknql.
N i wymowny pok6j ogarnql mojq dusz~. J ezus byl przy
lI\nie, niezwylde pi~kny, jasniejqcy blaskiem. Tunika Jego
hlyszczala jak zloto, a Serce Jego gorzalo jak po:i:ar! "Zclo-
llylismy t~ dusz~... - powiedzial. A teraz chodzmy zdo-
llywne i.nne dusze!" ... Jezus jasnial pi~knosciq i blaskiem,

l',nLl'zymal Sw6j wzrok na mnie z takq milosciq, ze nie
1l11l1('mpowiedziee, codzialo si~ w mej duszy ..."
Ipt'\; 'Z wizji Jezusa Cierpiqcego za grzesznik6w, siostra
I '1,1 rn miala tez wizje Jezusa "w Boskim Majestacie",
II .11'cifltkaJezus oraz Tr6jcy Swi~tej, co opisuje nast~pu-
111'11'

I" I 1'(" .J go jasnialo ... inoznaby rzec - ze to bylo slonce! ...
II ,1111 zo.wsze tab pi~kny! A Serce Jego cale w ogniu!. .."
1 II lIkazuje si~ jej otoczony jasnosciq wychodzqcq z Jego
I II l. ".f zus jasnial pi~knosciq i blaskiem .... Zatrzymal

II W'I.I'k na mnie z takq milosciq, ze nie umiem po-
I tI. I", co dzialo si~ w mej duszy ... Taki pi~kny ... Jas-

1111 l'll'y picknosciq ...
I II I f~ hyl pie,kny! Serce Jego bylo gorejqce, Rana sze-
I III IIIWIII'La,wychodzila z Niej jakas sUa, przyciqgajqca
11111 I do Ni go, kt6ra wprowadzila rnnie do gl~bi, tak, ze

Iill 11111' nit: w tym Sercu!...
I Iii I 11:\ 1\ !lodt,.zymywal swoje Serce, a drugq dawal mi
II I /lIly /iI(' zlliz.ye". Jak wyrazie co mi m6wiq Jego
I III III O('zy ..,

I I .,V1.1'I11, bOl'dzo pic;lmy, caly otoczony swiatlem ..,



Patrzyl na mnie z czulosciq i niewypowiedzianq litosciq ...
Potem wprowadzil mnie do swego Serca".
Wtedy brakuje jej sl6w do wyrazenia stanu w jakim si~
znalazla. Po czym siostra J 6zefa pisze:
"A Pan Jezus otworzyl mi swe ramiona. Z ran Jego wy-
trysnql strumien wody. "Zbliz si~ do moich ran - powie-
dzial Pan Jezus - i pij prawdziwq moc. Zostan jeszcze,
dop6ki dusza twa nie nasyci si~ i nie wzmocni".
Stan w jakim si~ znalazla siostra J6zefa okresla nast~pu-
jqco:
"Myslalam, ze nie wytrzymam takiego szcz~scia!"
Innym razem, gdy jedna z dusz zostala uratowana przed
pieklem, siostra J6zefa na widok Pana Jezusa pisze:
"W Jego Sercu nie widae rany; jasnieje Ono pi~knosciq
i swiatlem!"

Innym razem pisze: "Nagle ujrzalam przed sobq wielkq
jasnose, oslepiajqcq jak slonce i uslyszalam glos Jezusa" ...
Siostrze J6zefie zawsze brakuje odpowiednich sl6w aby
wyrazie sw6j podziw na widok pi~knej postawy Pana Je-
zusa w snieznobialej tunice, z ciemnq sylwetkq kr,zyza i
wsr6d przedziwnego swiatla, od kt6rego promieniuje mi-
lose.
"Ujrzalam Go nagle - pisze dalej - byl zawsze ten sam,
ale bil z Niego taki Majestat, ze uczucie czci i zawstydze-
nia opanowaly calkowicie mojq dusz~. Najch~tniej ukry-
labym si~, znikn~la z przed Jego obecnosci! ... Glos Chry-
stusa Pana mienil si~ barwq dobroci, a r6wnoczesnie wy-
kazywal sw6j autorytet... Taki byl pi~kny i taki ojcowski!
...Promienisty, a rany Jego jasniejq przeslicznym i nie-
zmiernie jasnym blaskiem ...
Ujrzalam przechodzqcy przed Nim tlum dusz, kt6rych nie
moglam zliczye, tak ich bylo wiele, a Jezus rzekl: "Wszys-
tkie te dusze przyjdq do Mnie" ... Wtedy plomien wyrywa
si~ z Jego Serca i, padajqc na mnie, rozplomienil mnie ...
Pi~knose Jego nosila znami~ wielkiego Majestatu, a wlad-
cza moc brzmiala w tonie Jego glosu" ...
Ale czy nasze ograniczone ilosciowo i jakosciowo zmysly
Sq w stanie ogarnqe istot~ Boga? Przeciez "J ego drogi ni
Sq naszymi drogami". Dlatego w uzupelnieniu nalezy tu
przytoczye nast~pujqCq wypowiedi Jezusa Chrystusa prz -

kaza?q. l?olskiej zakonnicy siostrze Faustynie Kowalskiej:
"J.~klm. Jest.B6g "".swej Istocie, nik~ niezgl~bi. aniumysl
ill1lelski, am ludzlu. Poznaj Boga przez rozwazanie Jego
przymiot6w". Wszystkie pouczenia przekazane siostrze J6-
7. fie przez Boskiego Mistrza kryjq w sobie wielkq Milose
I Mqdrose Bozq, poznajmy jeszcze niekt6re z nich:
"Ja jestem jedynym szcz~sciem dla dusz. Dlaczego one
oddalajq si~ ode Mnie?... .
\ .padki,to dobra rzecz. Znam Ja n~dz~ dusz. Ale chc~ aby
1\1 byly gluche na Moje wezwanie i aby nie odsuwaly
Illych rqk, kiedy je wyciqgam, aby je podniese z upadku ...
I i .dy jakas z moich dusz upadnie, jestem zawsze przy
1I1( J, aby jq podniese, jesli tylko upokarza si~ z milosciq.
NI:dza takiej duszy, kt6rej jedynym pragnieniem jest u-
w 'II iae Mnie i pocieszae, nie jest dla Mnie przeszkodq
w Itlilosci. Przez swoje upokorzenie otrzymuje ona laski
IIIHwielu innych ...
I 0 'ham pokor~. a ilez dusz oddala si~ ode Mnie przez
I l·ltq !...
I I Iy jakas dusza pragnie gorqco bye Mi wiernq, ... Ja
IlIldtl'z.ymuj~ jej slabose i wlasnie jej upadki przyzywajq

III 1\1 mojq dobroe i milosierdzie. Zqdam tylko, aby zapo-
III 11/1. t 0 sobie. upokarzala si~ i czynila wysilki nie dla

III 11 lit zadowolenia, ale dla mojej Chwaly ...
II IltHl przed oczyma, a w sereu gl~boko wyryte, te

I 1.IlHO y:
I .11I~ I 6 tw6j zatrzymal swe spojrzenie na tobie, to na
III, ,t!I,Y I pi j objawie SWqmoc przez wzniesienie wielkiej
IlIldll I IH\ przepasci n~dzy;

II I (11 'hee ci~ prowadzie na prawo, a ty chcesz ise
I, II, 10 '1. fuba twoja jest pewna.

'II '1." (I, •.. ni ch wynikiem tego wszystkiego b~dzie
Iidili' pl'lIW Iziw poznanie twej n~dzy i zupelne oddanie

I'"l"~ 110)(11, ..
111\ 11:1. wi 'J'; r m na spoczynek z jakims cieniem

11 I 1'0101'/111'\ 'i to usilnie. Jesli popelnisz jakies u-
II II I, 111I!l1'IlW J n tychmiast. Pragn~, aby twoja du-

I, 1/\ ".y 1/1 HI I I'Y/oiztal.
I 1111 I" ." ('m" z nie raz upadniesz. Bo tylko
,I "I 111 I 1,111\ \\ I ( ddala dusze od Boga. Przepra-



ChCf;, abys byla bardzo mala i pokorna i zawsze usmiech-
ni~ta. Tak, chc~, bys zyla w radosci, ale staraj si~ bye
zawsze surOWq dla siebie. Wybieraj cz~sto to, co ci~ ko-
sztuje, pozostajqc zawsze radosnq i wesolq, bo sluzqc Mi
w pokoju i radosci, przyniesiesz memu Sercu najwi~cej
chwaly ...
Chc~, abys Mnie milowala, bo lakn~ mHoSci i zebys go-
rzala pragnieniem, by t inni Mnie kochali Powtarzaj z
najwi~kszq gorliwosciq: ,,0 Serce Jezusa, niech caly swiat
rozpali si~ Twojq milosciq" ...Gdy jakas dusza spelni akt,
kt6ry ja kasztuje, ale dla interesu lub dla przyjemnosci,
a nie z milosci, zyskuje niewiele zaslug.
Przeciwnie zas, bardzo mala rzecz, ofiarowana z wielkq
milosciq, pociesza moje Serce do tego stopnia, ze Ono
pochyla siE;nad tq duszq, zapominajqc, ze jest slabq i nE;-
dznq ...
Moim gorqcym pragnieniem jest bye kochanym. Gdyby
dusze znaly nadmiar mej milosci, czyz nie moglyby na
niq nie odpowiedziee? Dlaczego to ciqgle ich poszukuj~
i niczego nie szcz~dZE;,aby do Mnie wrocily ... Choebys
nie mogla wiE;cej dae nad to pragnienie, aby Mnie kocha-
no, to juz bE;dzie duzo. Serce moje dozna ulgi ..., bo takie
pragnienie to milase!. .. Ozi~blose dusz jest tak wielka ...
Aile dusz p~dzi na oslep do wiecznej zatraty! ...

Sdybym nie znalazl dusz, kt6re Mnie pocieszajq i spra-
szajq moje Milosierdzie, nie moznaby bylo powstrzymae
karzqcej Sprawiedliwosci ...Milose moja dla dusz jest tak
wielka, ze pragnienie ich zbawienia spala Mnie. Ale ilez
z nich si~ gubi! lle innych czeka na ofiary i cierpienia,
kt6re by im wyjednae mogly laskE; wyjscia ze stanu, w
jakim siE;znajdujq! Mam jednak duzo jeszcze dusz, kt6re
do Mnie nalezq i kt6re Mnie milujq. Jedna z posr6d nich
uzyskuje przebaczenie dla wielu innych niewdziE;cznych
i oziE;blych.
ChCE;, abys rozgorzala pragnieniem ratowania dla Mni
dusz, abys pogrqzyla siE; w moim Sercu i zajmowala sic:
jedynie mojq Chwalq ...,
Zajmij siE;tylko mHowaniem Mnie, a milose doda ci sHy...
Mam tyle dusz, kt6re Mnie opuszczajq i tyle tych, kt6r
sir:=:gubiq! Ale najwir:=:cejboli Mnie, ze to Sq moje dus7.r,

Ledusze,. na kt6rych zatrzymalem swoje wejrzenie i kt6re
tak h0.1111ewyposazylem w dary! W zamian za to, Sq one
dla Mnie ozir:=:blei niewdzi~czne. Ach jakze malo zna'idui~
dusz, kt6re odpowiadajq na mojq milose!. .." J •

Gdziez indziej moglabys znaleie pok6j, kt6rego dajr:=:ci
·I.akosztowae? A przeciez nie znasz jeszcze jego prawdziwej
:dodyczy!. ..
I\: iedy nieprzyjaciel chce cir:=:powalie, powiedz mu, ze
Illasz po swej stronie Tego, kt6ry cir:=:podtrzymuje swa
Iloskq moeq." , . 0 • •

..Maze on ci~ drr:=:czye,ale nie ma wladzy, aby ci zaszko-
dr,ie. vVscieklose jego jest wielka, poniewaz wymykajq mu
:11; clusze..., ~ dus~e majq tak wielkq wartose!. .. 0, gdybys

Zl1,tla cen~ .1edne] duszy!" - powiedziala Matka Jezusa
IIII poparcie J ego s16w.
Nost(;pnie Fan Jezus poucza i umacnia siostr~ J6zef~ na-
1I1.'1~u.iqco:.,,~ie l~kaj sir:=:(szatana), dusza twa jest obmyta
iV10.l1j KrWlq 1 mc ... 111emoze cir:=:skalae ...
II'!'ilI·o.il;ciE;w mr:=:stwona wszelkie cierpienie, jakiego od
I'll'hi(' zazqdam .... Milose pociesza, milose sir:=:uniza, milase
\1,,11wszystkim !... W czasie tych dni, gdzie jestem tak
IIhl'lii,uny, chcr:=:abys Mi byla Cyrenejczykiem. Tak, ty Mi
I"lll\()~, 'sz w dzwiganiu mega krzyza.
I'" .II'~iLkrzyz milosci... Krzyz mojej milosci dla dt,sz'

(Ill II\Sr.yszMnie i aboje b~dziemy za nie cierpiecL ..
II, IHlpeJnia sir:=:grzech6w!. .. Ilez dusz sir:=:gubi!. .. Dlatego
I • 1'110dzQszukae ulgi u dusz, kt6re zyjq na to tvl1<o,
II, Ml\il' pocieszae. Dusze pr:=:dzqna wieczl1q zatr~t~ i
I II v I\lo.instaje sir:=:dla nich bezskuteczna!
I I I ,111('y pobudzajq gniew Bozy. Ale dusze, kt6re Mnie
,"I I 10 odJaj4 sip, i wyniszczajq jako ofiary wynagrodze-
III '1III'n, ·za.iq dla swiata MHosierdzie Boze. To wlasnie
, "II o,wIUL ...

II" '\''1('1' (mojc), kt6re daje zycie duszom. Zar tej milo-
I II I I 1111 i('.iszy niz obojr:=:tnosci niewdzir:=:cznoseludzka.

till I 11'1\, I<L6r' swym duszom wybranym daje zapal wy-
I I Iii" :·lII" i\ nawct dla poniesienia smierci, gdy trzeba
II I MI II .i miJoSci ...

I II III'dl,1 I II Z::lLl·Qcic.Szukam dusz, kt6re by wyna-
II i1V I,vl,' wi wag, wyrzqdzanych Majestatawi Bo-



zemu. Serce moje trawi pragnienie przebaczania ... Tak!
Przebaczac tym drogim dzieciom, za kt6re wylalem wszys-
tkq Krew ... Biedne dusze, ilez ich ginie ... Ilez z nich p~dzi
do piekla!. ..
Kie l~kaj si~. Jesli nie odlqczysz si~ ode Mnie, b~dziesz
silna mojq wlasnq Mocq, a pot~ga moja b~dzie twojq po-
te,gq!
Jakze dusze obrazajq Mnie!. .. Ale co najbardziej rozdzie-
ra Mi Serce, to patrzec, jak same na oslep PE;dzqku swej
zgubie! ...
Czy rozumiesz moje cierpienie, ... na widok utraty tych.
dusz, za kt6re oddalem zycie! Oto moja bolesc: Krew moja
daremnie dla nich przelana! Ja nie szukam, ani nie zqdam'
wielkich rzeczy. Czego pragn~ i co Mnie pociesza to mi-
10M:, kt6ra wiedzie do czynu ...
Male grono wiernych dusz wyprasza milosierdzie dla wiel-
kich grzesznik6w. Serce moje nie moze zostac nieczule
na ich blagania ...
Zadne stworzenie na ziemi nie jest tak wzgardzone i znie-
wazane przez grzesznik6w jak Ja!
Biedne dusze! Dalem im zycie, a one usilujq zadac Mi
smierc! Te dusze, kt6re Mnie kosztowaly tak drogo, nie
tylko zapominajq 0 Mnie, ale w swej zuchwalosci urzq-
dzajq sobie ze Mnie przedmiot swych szyderstw i wzgar-
dy ...
Przepraszaj za grzechy swiata! Ilez grzech6wL.. Ile dus7.
ginie na wield! ... Dusz, kt6re Mnie znaly i milowaly Mni('
niegdys!. .. a kt6re dzisiaj wolq swe rozkosze i przyjen
nosci, anizeli moje Serce ... Dlaczego one tak si~ ze MI (
obchodzq? .. !lez razy dalem in1 dowody mej miloSci... t

one nie odpowiadaly ... lecz dzisiaj depczq Mnie i wy. In
\viajq na posmiewisko. Moje zamiary wobec nich Sq udo
remnione ... Gdziez znajd~ pociech~? ..
Gdybys poznala obraz~, kt6rej doznaj~, nie odrzucal l>~
mego krzyza ... A jesli Ja jestem z tobq, to c6z znaczy . I

swiat caly m6g1by bye przeciw tobie!...
Nie ten jest najszcz~sliwszy, kto nigdy nie potrzeho\\lil
przebaczenia, ale ten, kt6ry wiele razy musial si~ 1.11 <II l

rzac ...
MiE;dzy... grzesznikiem a moim Ojcem PrzedwiecznyTl1 II I

ba polozye moje Serce ... Serce moje ulagodzi Jego gniew
i nachyli wsp6lczucie Boze do tej duszy ...
l1~d~swiatlosciq twej duszy ...
Nie l~kaj si~: Jestem twym Zbawicielem i Oblubiencem.
0, jakze malo rozumiejq dusze te dwa slowa ... Za twoim
posrednictwem ukaz~ im bogaetwa, kt6re nieraz tracq,
poniewaz nie dose gl~boko rozumiejq te slowa: Zbawiciel
I Oblubieniee.
Nic l~kaj si~, Seree moje wynagradza za upadki twoje i
v.'zystkich moich dusz. Zqdam jedynie, aby Mu ufaly~
pilniewaz jestem ich Zbawicielem i Oblubiencem. Trwa)
v moim pokoju, Serce moje ci~ miluje, a twoja malosc
Ml1icprzestrasza. Dzi~ki niej zatrzymalem m6j wzrok na
11111 i i kocham ci~ Bozq milosciq posuni~tq do szalenstwa.

Najbardziej raniq moje Serce te dusze, kt6re tak miluj~,
II kl61'e ciqgle cos zastrzegajq dla siebie i nie oddajq Mi
II: :-'.llpelnie. A czyz nie daj~ im wystarczajqcych dowo-

dllw mojej miloSci? .. Czyz nie daj~ im swego Serca?
t 1111 (':t, 0 szukam: wynagradzac braki jednych przez akty
dlllllth ... Dam poznac duszom do jakiego stopnia moje

I 11'1' j kocha i przebacza im i jak ich upadki nawet
11111111 Mi przyniesc upodobanie, tak - napisz to ... mogq

11 )lI':-,.yniescupodobanie. Ja widz~ gl~bi~ dusz, ich prag~
lilt II II P dobajq Mi si~, poeieszajq Mnie i przynoszq Ml
I "I,,' ... cllatego wlasnie akt p'okory, kt6ry mUSZqwyko-

III widok swej slabosci, poeiesza i uwielbia moje

II ,/I () i 'h nieudolnosc; Ja uzupelniam ich braki ...
'II II IIII~I\/l(;,ze moja milose i milosierdzie wzgl~dem dusz

.II I II lIi(, ma granic. Pragn~ przebaczac. Przebaczajqc
I III W 111 . Jestem zawsze przy nieh i czekam z milo-

d, t1Il1'Z do Mnie przyszly. Niech si~ nie zniech~-
I I It I II JlI'zy·hodzq. Niech si~ rzucajq w moje ramiorta!
I, I lill' 1(:I,<:Ijq,jestem ich Ojcem ...

dll /1 Iwojn jest ziemiq zachwaszczonq, niezdolnq
dlll\ II plOI1\l, to Ja jestem Ogrodnikiem, kt6ry jq
I I' 1(,'pl'omien slonca, aby jq oczyscic, ... r~ka

It II 11'1 to ...
II" III '.111\.111 •... U niebo trwac b~dzie bez konca!"
I I I 'I I \ 111'0 7.ystosc Tr6jcy Przenajswi~tszej



III 11\,,11.11,'1\; 'lostrze J6zefie Trzy Osoby Boskie w blasku
,lWII pi~:mosei i Chwaly: "Jezus byl w srodku - pisze
.'It),'lra Jozefa - poznalam Go, poniewaz mia] Seree ... 1...
us~yszalam ~a~t~pujqee _slowa: "Miluje Mnie Ojeiee, mi-
lUJe Syn, mlluJe Duch Swi~ty. Trzej w swi~tosei, mqdro-
SCl, pot~dze i w milosei. Ojciec i Duch stanowiq jedno
z ,Syn~m i przez Niego udzielajq si~ w pelni duszom, po-
mewaz. Syn, lqczqc w swej Boskiej Osobie dwie natury,
Boskq 1 ludzkq, stal siE;lqcznikiem miE;dzy Bocriem a czlo-
w~eki~m... Czlowiek, kt6rego natura ludzka z~stala prze-
bostwlOna przez laskE;, staje siE;jedno z Bogiem i za kaz-
dym razem, kiedy w stanie laski przyjmuje Najsw. Eucha-
ryshE;, utozsamia siE;z Nim i w Nim siE;zatraca. B6g prze-
bywa w ten sposob stale w duszy, kt6ra jest w lasce.
Jest ona przybytkiem Tr6jcy Przenajsw., w kt6rym Trzy
Osoby znajdujq rozkosz i miejsee swego spoczynku".
"Po~em - pisze siostra J 6zefa - nie potrafiE; powiedziec,
co slE;~talo: wytrysly dwa ogniste promienie, jeden z Oso-
~y, ktora byla na prawo, drugi z tej, kt6ra byla na lewo
1.otoez!ly. Jezusa, kt6ry byl w srodku, oslepiajqcq jasno~
SC1q..: ? uJr~ala~ juz tylko Jego Samego. Podtrzymujqe
krzyz 1 wyclqgagc rE;kE;lewq powiedzial z oezyma utkwio-
ny.mi w niebo: "Nieeh ludzie uwielbiajq Ojca, niech mi-
lug ~y~1a, niech dadzq siE; opanowae przez Ducha SwiE;-
tego 1 mech eala blogoslawiona Tr6jca przebywa w nich.
Tak, dop6ki postacie eucharystyczne trwajq w duszy OJ-
Cle~ przebywa w niej jako Bog, Syn jako czlowiek, Duell
SWIE;ty jako Oblubieniec, a wszyscy Trzej, bE;dqc jednym
Boglem, przeb6stwiajq dUSZE;,kt6ra pozwala siE;owladnq .
Ach, gdybys mogla widziee piE;knose duszy w stanie laski
...Czego jednak nie mozesz oglqdae oczyma ciala, patrz nil

to ... oezyma wiary i, znajqc wartose dusz, poswiE;c ..It:,
aby przyniese chwalE; Tr6jey Przenajswi~tszej, pozy 1 \I
jqC Jej dusze, w kt6rych moglaby zalozye swe mieszkal\1l
Ka.zda dusza mO,ze~luzye za narzE;dzie w tym wznioslylll
DZlele. Na to wlelklch rzeczy nie trzeba. Wystarczq 1111

mniej.sze: ~czyn.ie jeden. k~ok, podniesc idiblo slomy, ( pi
n~wae spoJrzeme, oddae Jakqs przyslugE;, zrobie mily II

mleeh twarzy, ... wszystko to, ofiarowane Boskiej Milo',
stanowi prawdziwie wielkq korzyse dla dusz i sei<}hI III

!lie zdr6j lask. Nie bE;dE;ci juz przypominal skutk6w mo-
dlltwy, ofiary i kazdego czynu, wykonanego w celu od-
pokutowania za grzeehy dusz ... w celu oczyszezenia ich
I utworzenia z nich swiE;tych przybytk6w, w kt6rych prze-
Ilywa Tr6jca Przenajswi~tsza.
,) '{;li ktos poswiE;ca swoje zycie, by bezposrednio czy po-
il'ednio pracowae nad zbawieniem dusz i doehodzi do ta-
I I('go oderwania siE; od siebie, ze, nie zaniedbujqc pracy
Iind swym uswiE;ceniem, zapomina 0 sobie do tego stopnia,
,I' innym oddaje zaslugi swych prac, modlitw i cierpien .
Illlen bezinteresowna dusza seiqga na swiat obfite laski .
• Illllil zas dochodzi do wysokiego stopnia swi~tosei, wyz-

1,I'gO anizeli moglaby osiqgnqc, myslqe tylko 0 swym
Ilvnym post~pie.
1)\1 'za, kt6ra spozywa moje Cialo, posiada Boga, spraw-

I I 'i,y 'ia ... i zyeia wieeznego ... dlatego jest ana moim nie-
II III ..• W piE;knosci nic jej nie dor6wnuje. Podziwiajq jq
II olowie, a poniewaz jest w niej Bog, unizajq si~ przed
I I wielbiq ... 0, gdyby dusze znaly swojq wartose!. ..

I II dll,'za jest moim niebem i za kazdym razem, kiedy
II ,111\ujesz:Mnie w Eucharystii, wzrasta w niej laska

11111" :l.wiGkszasiE;jej wartose i piE;knose.
I 'II I' gl'zeehy? ... ZmazujE; je!. .. Twoja nE;dza?.. PalE; jq.
11111rllbosc? ... PodtrzymujE; jq!. .. Trwajmy w zjedno-
II II"

to\ll':I. scijanie uwierzq i przyjmq "APEL MILOSCI"?
• II 11('11apostolskich Jezus powiedzial: "Jesli warn
It II lyln, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakzez
I I \\ i mu, co wam powiem 0 sprawach niebies-
I ( 111111\ :U2).
\Ill 01'1'Illiczonymi ilosciowo i jakoseiowo zmyslami
II Illy 01 cnie w stanie ogarnqe tego, co dzieje siE;

., I III IIP(), trzeganiem. Nasz najbardziej obiektywny
I II I1I1.Il'lll wzrok obejmuje tylko bardzo wqski za-
I II I I. I 11'()IlI{\ n tyeznych miE;dzy fioletem a ezer-

1II 1I11111t',wiqksze i mniejsze cZE;stotliwosci mogq
1111111\dopi '\'o po odpowiedniej detekcji. Dlatego,

IIoWII'd:l.iqSw. Pawla, cZE;seiowa jest nasza
I !IIWI J(','l nasze poznanie. Fal elektroma-
/II I I\ II l'tH)i w go nie widzisz i nie znasz



ich istoty, ale odbierasz w odbiorniku radiowym skutki
ich dzialania; Boga tez nie widzisz i nie mozesz poznac
Jego istoty, ale dostrzegasz Jego dziela, wi~c dlaczego ty,
b~dqc Jego stworzeniem, wqtpisz w istnienie Boga -
Stw6rcy?
Zgodnie ze slowami sw. Pawla nie jestesmy tez w stanie
ogarnqC naszymi zmyslami i rozumem tego, co B6g przy-
gotowal nam. w nie bie:
"Oko nie widzialo, ani ucho nie slyszalo, ani serce czlo-
wieka nie zdolalo pojqC, jak wielkie rzeczy przygotowal
B6g tym, kt6rzy Go milujq" (I KoT. 2.9).
Natomiast n~dza naszego 6becnego bytu jest skutkiem
grzechu nieposluszenstwa Bogu (pOl'. Rodz. 3.17-19).

J~zyk "APELU M1LOSC1" jest adekwatny do stylu
Ewangelii, 0 czym swiadczq mi~dzy innymi nast~pujqce
slowa Pana Jezusa Chrystusa:
"Kto nie bierze swojego krzyza, a nie idzie za Mnq, nie
jest Mnie godzien. Kto chce znalezc swe zycie, straci je,
a kto straci swe zycie z mego powodu, znajdzie je" (Mat.
10.38,39).
"Przez swojq wytrwalosc ocalicie wasze zycie" (Luk. 21.19).
"A blogoslawiony jest ten, kto we Mnie nie zwqtpi" (Mat.
11.6).
"Albowiem Syn Czlowieczy przyszedl ocalic to, co zgin~-
10" (Mat. 18.11).
"Nie b6j si~, mala trz6dko, gdyz spodobalo si~ Ojcu w -
szemu dac warn kr6lestwo" (Mat. 12.32).
"Proscie, a b~dzie warn dane; szukajcie, a znajdzieci ';
kolaczcie, a otworzq warn. Kazdy bowiem, kto prosi,
trzymuje; kto szuka, znajduje, a kolaczqcemu otworZI,'''
(Luk. 11.9,1 0).
"Uwazajcie i strzezcie si~ wszelkiej chciwo13ci, bo nawl t
gdy kto13 oplywa (we wszystko), zycie jego nie jest'/. I

lezne od jego mienia" (Mat. 12.15).
"Bo gdzie jest skarb wasz, tam b~dzie i serce wasze" (1;'1111
12.34).

It WEZWANIE DO DUSZ WYBRANYCH
(1.X. - 6.XII. 1923 r.).

Or~dzie do swiata Pan Jezus poprzedza Wezwaniem do
dusz wybranych i Bogu poswi~eonych obdarzonych laskq
wiary i duszpasterstwa: . ." ,
,,' 'wi~tosc Boga jest obrazana, a Sprawledhwose Je?o wy-
Illuga zadoscuezynienia. Nie nie jest daremne ... Coz sta-
lo\)y Sl~ ze swiatem bez wynagradzania za tyle wyrzq-
dzunych zniewag? ..

.Przebieglosc diabelska lmuje tysiqce projekt6w, aby z~u-
III\' moje slowa. Nie dopnie jednak tego i az do konea

Ilt·l<6w wiele dusz znajdzie w nieh zycie.
I'ngn~ zbawienia dusz ... Niech moje dusze przyjdq do
"i(' ... Niech moje dusze nie l~kajq si~ Mnie! ... Niech

IllOJ" c1usze ufajq Mi! Jam jest samq Milo~ciq i nie .j,este\m
dlillly obchodzic si~ surowo z duszamJ, ktore tak mJfU.l~....,

r 'I,\'slkie bez wqtpienia Sq drogie memu Sercu. Ale Wle-
I I, lIic:h kocham w spos6b szczeg6lny. Wybralem je,
II \V I\ieh znalezc poeiech~ i aby obsypac laskami ...
IIIII'II,Z<I () ic:h n~dz~ ... ehe~, zeby si~ dowiedzialy, ze ko-
11111\ .Ill .i ,'zeze ezulej, kiedy po swyeh slabosciaeh i upad-
II II 1'~,IICajqsi~ pokornie do mego Serea: przebaczam 1.m
I d, I z.nwsze je miluj~!

1111 ',I,'dwicjsze Sq dusze, tym barclziej je miluj~!... .
11,/\111 krzyz, gdyz wsr6d moieh dusz wybranyeh .Jest

I I I II i\'h, l,l6re Mi si~ opierajq w drobnyeh rzeezach
I I I Il'Z[l Mi ten krzyz... .

I 1'1 lilYllie to opieranie si~? .. Z braku milo13ei... \Vzgl~-
II 1111 HI) ,'!'rea ... a zbytnia milosc~ wlasna. .
II Jill It' d L1sza jest na tyle wspanialomyslna, aby dac

II (I, :z.'go zqdarn, gromadzi ona wtecly skarby
I IIII I \ 11,1 dusz zwraca z clrogi zatracenia.

1I111111)! 'Hi' mega Serca, majq udast~pnic duszom
I I \I I\lllle- In..ki przez swe afiary i milosc.

Ii \1 I 1l;'!<'ll nicbczpieczenstw ... Tyle bieclnych dusz
III I It I \I 1.1 '111I, potrzebuje wciqz pomoey wldZla-
III II I \l1~.11\111 '.il ... i\ch, powtarzam to, czy mo]e

11111111'~,dl\I ..obie spraVv'~, jakiego skarbu poz-
I 1111 I 1\111'y("11 pl"ZCZ brak wspanialomyslnosci? ..
1"1 \1 d'I, \'i', 'i,I' p1'ZCi. sam fald wybrania, clusza



Sercem. Dlatego tez chc~, aby dusze, kt6re pragnq zo-
·tac moimi oblubienicami, sumiennie pracowaly nad sobq
i p6zniej niczego nie odmawialy mojej Milosci...
Dusze, kt6re umiejq sili wyrzec siebie z milosci znajdujq
prawdziwy pok6j w moim Sercu ...
I\(;d~ m6wil najpierw do moich dusz wybranych i do tych
w. 'zystkich, kt6re Mi Sq poswi~cone. Muszq one Mnie
loznae, aby tym;, kt6rych im powierzam, mogly glosie
d()hroe i czulose mego Sere a i m6wic wszystkim, ze eho-
l'II1Z jestem Bogiem nieskonczenie sprawiedliwym, jestem
1I1'z() 'iez Ojcem pelnym Milosierdzia ... Moje dusze wybra-
III', moje oblubienice, moi zakonniey i moi kaplani, niechaj
111111 'Zq biedne dusze, jak bardzo moje Serce je miluje!. ..
11'lll'm samq Miloseiq. Serce moje jest przepasciq Milosci!
M lof;' stworzyla ezlowieka i wszystko, co istnieje na swie-
I II , by mu to poddac pod jego wladanie.

110(; sklonila Ojea do oddania swego Syna dla zbawie-
II 1\ 1'~,lowieka,zgubionego przez grzech.
11111'I"~ ~prawila, ze Przeezysta Dziewica, dzieeko pra wie,

11,11\ 1(\ si~ pelnego uroku zycia w swililtyni i zgodzila
I Ih, zostac Matkq Boga, przyjmujqc potem wszystkie

II II'I'itiO, kt6re Macierzynstwo Boze mialo na niq nalozyc.
I III ' \ ozala Mi przyjsc na swiat wsr6d ostrej zimy, w
tlill I v t i ogoloceniu ze wszystkiego.

1111I' tl'zymala Mnie przez lat 30 w zupelnym ukryciu,
I I Il/l,lltlzszych poslugaeh. Milosc~sprawila, ze wybralem

1111IIIIll/'(' i milczenie ..., zylem nieznany nikomu i ze do-
I 11111I 10 dawalem sili rozkazom mojej Matki i przy-

1111 I II .I:1.
Itlll I IIIwi In widziala w przyszlosci wiele dusz, kt6re

t I Ml\lI i znajdq rozkosz w nasladowaniu mojego
I

Mnje do przyj~cia calej n~dzy natury lu-

1111111\\ 111 go Serca· patrzyla jeszcze dalej. Wie-
1111 I, III (ill, 't. w obliczu niebezpieczensty:.ra odnaj-

I Ii 11,'lt 1\ :zynkom i ofiarom wielu innych.
I I till I i\'i rpiec haniebnq wzgard~ i najstra-

11111 I'nY-ill Mi przelac wszystkq Krew i um-
I I I 111\z1>nwi.nia czlowieka i odkupienia 1'0-

lit I I •



I milose tez widziala w przyszlosci, ile dusz zlqczy si~ z
moimi bolesciami i purpurq mojej krwi spowije swe ?ier:
pienia i swe czyny, nawet najzwyklejsze, aby zyskae Ml
w ten spos6b wielkq liezb~ dusz!. ..
Dusza, kt6ra eiqgle lqczy swe zycie z moim, pr~ynosi ~i
chwal~ i praeuje wydatnie dla dobra dusz. Mo~: Spel?l~
prac~, kt6ra sama w so?i~ ma .znikomq war~ose ... Je~eh
jednak zanurzy jq w mOJeJ KrWl lub zlqczy z p~ac~~ktorq
wykonywalem podczas mego zycia zie.mskl~~o, JakIz owoc
przyniesie to duszom! ... Wi~kszy ~oze, .m.z gdyby pr~e-
mawiala do calego swiata! ... I to mezalezn~e od tego, ,czy
studiuje, przemawia lub pisze ... czy .te~ sZYJe,zamrata lub
wypoczywa, byleby po pierws~e, zaNcle. bylo wyznac~one
przez posluszenstwo lub ObOWlqZek:a me przez z.achc~an-
k~; po drugie zas, zeby bylo speh~lOne w .gl.~bokIm ~Jed-
noczeniu ze Mnq, skqpane w mOJeJ KrwI I dokonane z
wielkq czystosciq intencji. Tak, pragn~, ze~y dusz~ to zr,o-
zumialy! Wartosc ma nie czyn sa:n w sO~le, ale mtencJa,
z jakq si~ go spelnia. ~iedy za~l1atalem I pracowale~ w
warsztacie w Nazarecle, przymoslem tyle chwaly OJc':l'
ile dalo Mu p6zniej moje nauczanie w czasie zycia pubh-
cznego.
Jest wiele dusz, kt6re w oezach swiata piastujq wazn
urz~dy i przynoszq memu Sercu wielkq ch,walE;,to praw
da' ale mam takze wiele dusz ukrytych, ktore przy swych
ni~kich zaj~ciach, Sq bardzo P?zyt~czr:y~i ~ra??wnic~n:l
w mojej Winnicy, albowiem kleruJe mrm mllosc. "?mle.l
one pokrye zlotem ~ spos6b ~adprzyrod~o~y swo,Je na.
drobniejsze ezynnoscl, zanurzaJqC Je w mOJeJ Krwl.
Moja Milose idzie tak d\lleko, ze moje dusze mogq ~ III

czego wydobye wielkie bogactwa. Kiedy rune lqcz~ Sl~ ~,'
Mnq i ofiarujqcaly sw6j dzien z gorqcym pragmenH'Ill,
aby moje Serce posluzylo si~ nir;n dla ~usz ... Gdy ~ ~ll

losciq wykonujq swoje obowiqzkl, godzma po godzmH I
chwila po chwili, co za skarby grQmadzq wt.e~y w. cillU'l
jednego dnia! B~d~ im o<;lslanial coraz b~rdzleJ mOJE\MI
lose ... Jest ona niewyczerpana i latwo Jest duszy,. 1<tII
kocha dae si~ kierowae przez Milo,se!... Serce mOl ," I
samq Milosciq i Milose ta obejmuje wszystkie dusz . I j ,

jakze mog~ dae poznae mym duszom wybranym ,'I'.t'iA

g61nq milose mego Ser,ca, kt6re chce si~ posluzye nimi, aby
zbawiae grzesznik6w i tyle dtisz wystawionychna nie,..
Ilezpieczenstwaswiatowe. .
I)latego chc~, zeby one wiedzialy, jak bardzo pragn~ ieh
doskonaloscii ze doskonalose ta polega na spelnianiu ich
I'.wyklych i pospolitych czynnosci w scislym zjednoczeniu
/'(: Mnq. Jesli zrozumiejq to dobrze, mogq przeb6stwie
IW zycie i calq SWq dzialalnose przez to scisle zjedno-
I'l'.'nie z moim Sercem. Jakqz wartose ma jeden dzien
'i,yl,jaBozego!...
I t'dy dusza pala pragnieniem milosci, nic nie jest dla
II 1'.1 trudne; kiedy jednak czuje si~ zimna i bez zapalu,

Il'.ystko jest przykre i ci~zkie ... Niech przyjdzie do mego
11'1'11 i nabierze m~stwa!... Niech Mi ofiaruje to przygn~-

1111111 !... Niech je polqczy z zarliwosciq, kt6ra Mnie trawi
II ("h b~dzie spokojna, dzien jej b~dzie mial wartose

II 1\,,1 6wnanq dla dusz. Serce moje zna calq n~dz~ ludzkq
I PIII 'znie jej wsp6lczuje.
IIIII'.IJ(~ j dnak, nie tylko tego, aby dusze lqczyly si~ ze

11111 w ,'pos6b og6lny. Chc~, aby ta lqcznose byla trwala
1 111111'1\10, tak jak jest w zjednoczeniu Iudzi kochajqcych
I I Y JIJ 'ych ze sobq; jesli ci ludzie nie rozmawiajq ciqgle

lilli, (,0 przeciez spogladajq na siebie, otaczajq si~ na-
1111 III wzgl~dami i delikatnosciq, kt6re Sq owocem mi-

I d ' dtH ~,IIoplywa w pociechy i zyje w pokoju, to nie-
Iii I IIlwo myslee jej 0 Mnie. Kiedy jednak ogarnia
\I III 11/1 poczuje si~ opuszczona, niech si~ nie l~ka
I I

II II fltll.lI'~('1)i
I I P" 1'1'.1'1) i

II

wystarcza Mi. Zrozumiem je. I na to
Serce moje odpowie najczulszq delika-

II I I 11 ~,I'~' duszom, jak bardzo moje Serce je mi-
1'111 j I 1,1 lly Mnie poznaly do gl~bi i aby daly Mnie

III, I It'lI'y '11 moja Milose im powierza.
I I 1111 III" lilly w, zystkie dusze wybrane utkwily we

1111 I' ,I 111 i j IlZ go wi~cej nie odwracaly ... Niech
,II Ill, 111:(/1,1 miernoty, co pochodzi najcz~sciej

II I II ,11111 nia mojej Milosci. Nie! Kochae moje
, I III 1,I'\I<lno,ani ci~z~o, ale slodko i latwo.



Nie trzeba czynie nic nadzwyczajnego, aby osiqgnqe wyso-
ki stopien milosci: Czysta intencja w uczynkach malych
lub wielkich ..., gl~bokie zjednoczenie z moim Sercem, a
Milose dokona reszty! ...Jam jest ogrodnikiem, kt6ry pie-
lE:gnuje tt::malq roslink~ i czuwam, by nie zmarniala ...
Przy{)omnij sobie,eo powiedzialem pewnego dnia moim
Uezniom: "swiat was ma w nienawisei, poniewaz niejes-
teseie ze swiata."
Powtarzam warn to dzisiaj: szatan was przesladuje, po-
niewaz nie nalezyeie. do szatana. Ale Serce moje was strze-
ze, doznajqc wsr6d tych cierpien wielkiego uwielbienia ...
...Jam jest Jezus, kt6ry kocha dusze z czulosciq... Oto Ser-
ee, kt6re nie przestaje ich wzywa6, strzec, troszczye si~
o nie! ... Oto Serce spragnione milosci, a zwlaszeza milosci
dusz wybranych!
Seree moje jest nie tylko przepasciq mil'osei, Ono jest ta-
kze przepasciq Milosierdzia! Dlatego znajqc ealq n~dz~ lu-
dzkq, od kt6rej dusze najbardziej umilowane nie Sq wolne,
eheialem, aby ich uczynki nawet najmniejsze mogly si~,
dzi~ki Mnie, przyoblee w wartose nieskonezonq dla dobra
tyeh,' kt6rzy potrzebujq pomoey i dla zbawienia grzeszni-
k6w. Nie wszystkie dusze mogq glosic kazania ani na-
wraeae dusze poganskie w dalekieh krajaeh, ale wszystkie,
tak wszystkie, mogq rozszerzae znajomose i Milose mego
Serea ... Wszystkie mogq si~ wspierac wzajemnie, aby po-
mnozyc liezb~ wybranyeh, zapobiegajqc wieeznej zatraeie
wielu dusz ..., a to na skutek mojej Milosei i Milosierdzia .
...Moje Seree si~ga jeszeze dalej: nie tylko posluguje si~
ieh zyeiem eodziennym i ieh najmniejszymi ezynami, ale
ehee zuzyc takze dla dobra dusz ieh n~dz~..., ich slabosci ...,
a nawet ieh upadki.
Tak Milose przeksztalea i przeb6stwia wszystko, a Milo-
sierdzie wszystko przebacza ...
Milase przeobraza ieh najzwyklejsze ezynnosei, nadajqc
im wartose nieskonczonq i ezyni jeszcze wi~eej: Seree mo-
je miluje me dusze wybrane tak ezule, ze ehce wykorzy-
stae takze ieh n~dzt::,slabosei, a ez~sto nawet ieh upadki.
Dusza, kt6ra widzi swojq n~dzt::, nie przypisuje sobie nie
dobrego i ta nt::dzawlasnie zmusza jq do pewnego rodzaju
pokory, kt6rej nie mialaby, gdyby widziala w sobie mniej

niedoskonalosei. .
Kiedy wi~c w pracy-lub w wypelnianiu obowiqzk6w apo-
stolskich ezujezywo swqnieudoinose ..., 15.iedydoznaje
pewnego rodzaju odrazy w 'dopomaganiu duszom w dEl-
zeniu do doskonalosci, kt6rej ona sarna nie posiada, wtedy
zmuszona jest uznae swojq nicose. Jezeli w tym pokornym
uezuciu swej slabosci, ucieka si~ do Mnie, przeprasza Mnie
za nieudolnose s~ych wysilk6w i blaga moje Seree 0 m~-
stwo i odwag~, taka dusza nie wie nawet, jak wzrok m6j
jej towarzyszyi jakq owoenose nadaj~ jej praey!
Jnne Sq za malo wspanialomyslne, aby od ezasu do ezasu
spelniae eodzienne ofiary i praeowae nad sobq. Zyeie ieh
uplywa niejako wsr6d obietnie, kt6re nigdy nie doehodzq
do czynu.
Tu trzeba wprowadzie jedno rozr6znienie: jesli te dusze
wyrabiajq w sobie pewne przyzwyczajenia, zeby przyrze-
!cae,a jednoezesnie nie zadajq najmniejszego gwaltu swej
naturze i nie dajq zadnyeh dowod6w zapareia si~ siebie
i milosei, to powiem im tylko tyle: "Uwazajcie, aby ogien
nie zapalil tej wszystkiej slomy, kt6rq gromadzicie w
swyeh stodolaeh i aby wiatr nie zmi6tl jej w jednej ehwi-
ti!"
r nne jednak - i 0 nieh tutaj m6wi~ - zaezynajq dzien
z ealq dobrq wolq i azywione prawdziwq eh~eiq okazania
Mi swej milasei, przyrzekajq zaparcie si~ siebie i vvspa-
nialomyslnose w tej lub innej okolicznosci ...
Ale kiedy sposobnose nadejdzie, ezy to wskutek swego
charakteru, ezy z powodu milosei wlasnej, czy tez zdrowia
lub ezego innego, nie dotrzymujq tego, co tak szezerze
par~ godzin temu przyrzeldy. Jednak zaraz potem uznajq
swojq slabose i ze wstydem Mnie przepraszajq, upokarzajq
si~, odnawiajq swoje obietniee ... 0, trzeba wiedziee do-
hrze, ze takie dusze tak mi si~ podobajq, jak gdyby nigdy
nie mialy sobie nic do wyrzueenia ...
Moje dusze nieeh nle l~kajq sit::Mnie!. .. Grzeszniey nieeh
nie oddalajq si~ ode Mnie!... Nieeh ueiekajq si~ do mego
Serea! Przyjm~ ieh z najezulszq i najbardziej ojeowskq
miloseiq...
Nieeh dusze wiedzq, ze jestem ieh szezE:seiem.i nagrodq Too.

Nieeh nie oclclalajq siE:ode Mnie! Tak, Ja .tak bardzo ko-



cham dusze ... Wszystkie dusze! Ale ehe~, aby moje dusze
wybrane zrozumialy, ze miluj~ je w spos6b szczeg6Iny ...
...Tyle dusz zapomina 0 Mnie i tyle innyeh zajmuje si~
tysi~eznymi blahostkami, a Mnie zostawiajq Samego ealy-
mi dniami! ... Wiele innyeh zn6w nie slueha mego glosu ...
A przeeiez Ja m6wi~ do nieh bez przerwy ..., ale ieh serce
jest przywiqzane do stworzeiJ. i rzeezy ziemskieh ...
Kiedy Mnie wzywasz, nie jestem daleko od ciebie, prze-
eiwnie, bardzo blisko! Kiedy zas Ja wzywam dusze, wiele
z nieh nie slueha Mnie ..., wiele oddala si~ ode Mnie ...
Biedne dusze!. .. One nie wiedzq dokqd idq!...
Dlaczego si~ obawiasz? - m6wi Jezus zwraeajqc si~ bez-
pasrednio do J6zefy - ezyz nie wiesz, ze pot~ga moja
przewyzsza moc jego (szatana) i wszystkieh twyeh wro:'
g6w? Szatan z ealq SWq wscieklosciq nie maze wyrzqdzie
wi~eej zla ponad to, co dopuszeza moja Milose. Ja bowiem
pozwalam na eierpienie moich dusz umilowanych. Jest
ono konieczne dla wszystkich, przede wszystkim zas dla
mbich dusz wybranych! ... Oczyszczam je bowierJ1, a Ja
mog~ w ten spos6b posluzye si~ nimi aby wiele dusz wy-
drzec pieklu.
Nie l~kaj si~... Zawierz si~ memu Sercu, kt6re was strze-
ze jak zrenicy oka ...
Che~ jedynie milosci: Milosci uleglej na dzialanie Tego,
kt6rego miluje ... Milosci bezinteresownej, kt6ra szuka nie
wlasnej przyjemnosci lub korzysci, ale Umilowanego ...
Milosci gorliwej, gorqcej, wyniszczajqcej si~, kt6ra zwy-
ci~za wszelkie przeszkody, stwarzane jej przez egoizm.
Oto prawdziwa milose, kt6ra wydziera dusze z przepasci,
do kt6rej lecq...
Kiedy jakas dusza modli si~ za grzesznika z gorqcym pra-
gnieniem jego nawr6cenia, najcz~sciej otrzymuje je, choc-
by to bylo w ostatniej chwili zyeia. A zniewaga wyrzq-
dzona przez niq memu Sercu jest wynagrodzona. W kaz-
dym razie modlitwa nigdy nie idzie na marne; z jednej
strony bowiem pociesza bolese, wyrzqdzonq Mi przez
grzeeh, z drugiej zas jej skutecznose i sila pomaga, jesli
nie temu wlasnie grzesznikowi, to innym duszom, lepiej
usposobionym do zebrania jej owoc6w.
Sq dusze, kt6re w ciqgu swego zycia i przez wiecznosc

calq Sq powolane, aby przyniese Mi chwal~ za siebie i za
dusze, kt6re si~ pot~pily ... W ten spos6b nie nie umniejsza
rnojej ehwaly, a jedna dusza sprawiedliwa moze wyna-
grodzie za grzeehy wielu innyeh. .
...Nie przestawaj si~ modlic w spos6b nast~pujqcy: Ojeze
przedwieezny, kt6ry z milosei dla dusz wydales na smierc
Syna swego Jedynego, blagamy Ci~ przez Jego Krew i
zaslugi oraz przez Seree Jego, zmiluj si~ nad ealym swia-
tern i przebacz wszystkie grzechy, kt6re ludzie pupelnia-
jq. Przyjmij pokorne wynagrodzenie, kt6re ofiarujq Ci du-
.'ze wybrane - zlqcZ je z zaslugami 'Twego Boskiego Sy-
na, aby ich wszystkie czyny mialy wielk;i skutecznosc.

jcze Przedwieczny! Zmiluj si~ nad duszami i racz pa-
mi~tac, ze to jeszcze ezas Milosierdz.ia, a nie Sprawiedli-
wosci.
...Mimo tylu zniewag, wyrzqdzanych przez grzesznik6w,
,erce moje doznaje pociechy; mam bowiem wiele dusz,
kt6re Mnie milujq! Tak', bez wqtpienia, czuj~zywo straty
tylu dusz! Ale ta bolesc nie dosi~ga mojej Chwaly. Zrozum
Lodobrze, ze jedna dusza, kt6ra Mnie miluje, moze wy-
nagrodzic zniewagi wielu grzesznik6w i moze ulZyc memu
. ercu.
Pokora ..., nie polega wlasciwie na slowa:ch i aktach zew-
I1Qtrznych, ale tkwi w wiernosci duszy, kt6ra poruszona
przez lask~, idzie za jej natchnieniami, nie dajqc si~ po-
('iqgnqc, pobudkami milosci wlasnej. To nie wykIucza jed-
110.k,ze clusza taka pomaga sobie aktami zewn~trznymi
do osiqgni~cia prawdziwej i gl~bokiej pokory ...
...Swiat ogarnia szal rozkoszy. Tak wielki jest ogrom po-
p Inianych grzech6w, ze Serce moje jest pogrqzone w go-
\'yczy i smutku ...
I~icdni grzesznicy! Jakzez Sq zaslepieni! Ja pragn~ im je-
dynie prz~bacza6, a oni usilujq Mnie wciqz obrazae.
'I' jest moja na~wi~ksza bolesc, ze tyle dusz si~ pot~pia i
1,(~nie wszyst](ie r rzyc.;hodzqdo Mnie po przebaczenie me-
1:° Sl~rca.
.'/ r;hwilq, gdy du~'l~ upada do moich st6p i blaga 0 mi-

II :(,1·j,~ie,7.3.pominam0 wszystkich jej grzechach.
./ah c;prawiedliwosc sciga zbrodniarzy, tak .Ja bie~n~ na

I,()l-;ZU kl wanie grzesznik6w. Sprawiedliwosc· chee ich karac,



a Ja pragnE: im przebaczae! Moje dusze Sq dla mego Serca,
tak jak balsam dla ran ...
...JeSli jeszcze upadniesz, Ja ci~ podnios~ ...
Kie.dy dusza szuka u Mnie sily, nie pozostawiam jej sa-
me], ale podtrzymuj~ jq, a jesIi siabose wezmie nad niq
gor~, podnosz~ jq.
Teraz, pros~y 0 przebaczenie dla dusz ... i wynagradzajmy
za zmewagl wyrzqdzane Majestatowi Bozemu. Powtarzaj
za Mnq - mowi J ezus do siostry J ozefy:
B.oze Najswi~tszy i Najsprawiedliwszy!. .. Ojcze Iitosci i
m.eskonczonej dobroci! Ty, ktorys stworzyi czlowieka z
~1l.ioscii z milosci uczyniles go dziedzicem dobr wiecznych,
]esh .or:. wskute~ siabosci obrazii Ci~ i zasluzyi na kar~,
~rzy]ml] zasiugl T\~ego Syna, ktory Ci si~ oddaje, jako
zertwa wynagradzaJqca. Przez Jego Boskie zasiugi prze-
bacz grzesznemu, cziowiekowi i racz mu wrocie prawa do
mebieskiego dziedzictwa. Ojcze Moj! Litosci i Milosier-
dzia dla dusz!...
o J:3oze Najs:Vi~tszy 1:.. Ojcze nieskonczenie Milosierny!
U':lelbl~m ~l~! Chclaiabym Ci wynagrodzie wszystkie
z~lleWa~I~ktorych doznajesz od grzesznikow na calej kuIi
zlemskle], 0 kazdej porze dnia i nocy.
Chciaiabym zwiaszcza, ° moj Ojcze, wynagrodzie zniewagi
1 grzec~y popeinione w ciqgu tej godziny. Ofiaruj~ i
wszystlne akty uwielbienia i wynagrodzenia dusz kto)'('
CiE: milujq. Sklad~m Ci przede wszystkim nieust~miq
flar~ Twego Bosklego Syna, wyniszczajqcego si~ na oft
rzach na caiej kuIi ziemskiej ..., w kazdej chwili, w ciq 'II

te~.godziny. Ojc~e nieskonczenie dobry i litosciwy! Przy.l
ml] ~~ Krew na]czystszq jako wynagrodzenie za zniewa/~I
ludzl, zgiadz ich grzechy i okaz im milosierdzie ...
Ojcze M6j! Zl.ituj si~ nad duszami. Nie karz ich tak, .I tit
~1ato zasluguJq, ale dla stawiennictwa Twego Syna 011/1)
1m milosierdzie.
Chciaiabym wynagrodzie ich zniewagi i oddae Ci na) :r,111
chwai~., ° Boze nieskonczenie swiE:ty! Spojrzyj na T ('/'11

Syna, zertw~ wynagradzajqcq za tak liczne grzechy ...
Zdaj siE:na mojq Qpiek~ i nie powqtpiewaj nigdy w M I

lose mego Serca. CqZ to szkodzi, ze wiatr nieraz j ,'::/1·

tobq potrzepie; rdzen twej milosci ma swe korzenie w zie-
mi mego Serca! .
'l'ak, to prawda, zce nie potrzebujenikogo~ .., ale pozw6l,
'i,c prosie ci~ b~d~ 0 milose i ze przez ciebie, oblubienico
mego Serca, objawi~ si~ jeszcze raz duszom ...
'hc~, aby wszystkie dusze .si~ , dowiedziaiy, do jakiego

,Ilopnia ta Milose ich szuka, pragnie i oczekuje, aby je
Ilupeinie szcz~sciem ...
I icdy ktos p1'zemawia w pustej przestrzeni, gios jego roz-
11'1'<1 si~ daleko. Podobnie jest z tobq. Jestes echem mojego
:I su, ale jesli ja zamilkn~, czym zostaniesz J6zefo?"

W okresie od 7 pazdziernika do 6 grudnia 19231'. Pan
,ltlZUsp1'zekazuje siost1'ze J6zefie, przed zakonczeniem jej

i'tnskiej w~dr6wki, Swoje siowa do biskupa z Poi tiers
I IlI,upelnia Or~dzia dla dusz Bogu poswi~conych:

"l)1aczego jesteg smutl1a? - m6wi Pan Jezus zwracajqc
II do siostry J6zefy.
I .y'!. nie wiesz J6zefo, ze nie pozostawiam ci~ nigdy sam!!?
" III jedynym pragnieniem jest objawie duszom MILOSC,

111, )f)IERDZIE i PRZEBACZENIE mojego Serca ... Tak,
1111 IJllln wszystkie dusze, ale szczeg6lne upodobania mam
Ii I lyl'11, kt6re Sq slabsze ibiedniejsze! ...

,,\tom milogci u moich dusz i przychodz~, aby im
I' I I()I''I.ye,czego chc~, 0 co prosz~ i 0 co blagam: 0 miloge

I' d IIi 0 miloge! Ty zag, J6zefo, bqdZ bardzo wierna i
1111,1,,: l'owiem ci wszystko stopniowo, a w.kr6tce zabior~

I d" 1'1. z~scia bez konca! Wtedy ludzie zacznq czytae
''1' low i poznajq mojq miloge!"

II tr\ wiiam Panu Jezusowi - pisze siostra J6zefa -
I I t clzi~kczynienia, ze l~kam si~ Jego sqd6w, kiedy

I 111\ mo:ie zycie w caiej jego nagogci i kiedy zdaj~
JlI HW<;, ie jestem tak bliska Smierci".

lItO to prawda - odpowiedzial jej Pan Jezus -
Jill II 't.yt z tylko na swoje czyny. Ale przeciez to Ja
I II t, l'iG niebianom. Tak, Ja przygotowuj~ ci tu-

I 11'11'11 przyoblek~ ci~. Jest ona utkana z drogo-
II 11111 I ich zaslug i zaba1'wiona pu1'purq mojej
11 III It\oj wycisnq na twej duszy pocalunek pokoju
I N I I ,knj si~, nie opuszcz~ ci~, dop6ki ci~ nie
d , do ml jsca wiecznej swiatlosci..."



Konezqe przerwane Or~dzie; Pan Jezus dyktuje siostrze
J6zefie: "Nie mysleie, ze b~d~ warn m6wil 0 ezym innym,
niz 0 moim krzyzu. Przezen oealilem swiat; przezen ehe~
go sprowadzic do prawdy wiary, a przede wszystkim
sprowadzie na drog~ Milosei...

Objawi~ warn moje pragnienia: swiat zbawilem bowiem
z wysokosei krzyz a, to znaezy przez eierpienie. Wieeie,
:i:egrzeeh jest nieskonezonq obrazq i wymaga nieskonezo-
nego wynagrodzenia... Dlatego to prosz~, abyseie ofiaro-
waly swe praee i eierpienia w zjednoezeniu z nieskonezo-
nymi zaslugami mego Serea. Wieeie dobrze, ze Seree moje
do was nalezy. Bierzeie Je i wynagradzajeie przez Nie ...

Duszom, kt6re si~ z wami stykajq, wpajajeie miloS<':
i ufnose ... Zanurzcie je w milosei. Skqpeie je w ufnosei
w dobroei i milosierdziu mego Serea. I przy wszystkieh
okolieznoseiaeh, w kt6ryeh 0 Mnie m6wieie i Mnie dac
poznae mo:i:eeie, m6weie zawsze duszom, by si~ nie l~kaly
Mnie; jestem bowiem Bogiem Milosei.

Trzy rzeezy poleearn warn szezeg6lnie:
1. Odbywanie Godziny swi~tej. Jest to jeden ze sposob6w,

ofiarowania Bogu, przez posrednietwo Jezusa Chrystu-
sa, J ego Syna, wynagrodzenia 0 wartosei nieskonezonej;

2. Odmawianie pi~eiu "Ojeze nasz" na uezezenie moich
Ran, albowiem przez nie swiat otrzymal zbawienie;

3. W koneu stale zjednoezenie, a raezej eodzienne ofiaro-
wanie zaslug mojego Serea, w ten bowiem spos6b wszy-
stkim swoim ezynnoseiom nadaeie wartosc nieskonezonq.

Poslugiwae si~ ustawieznie moim zyeiem, mojq Krwiq,
moim Sereem ..., mojemu Sereu zawierzac si~ bez przerwy
i bez lE:ku: jest to sekret, kt6rego wiele dusz nie zna do-
stateeznie. PragnE;, abyseie przynajmniej wy Go poznaly
i nim si~ poslugiwaly ...

Oto te rany - m6wi Pan Jezus ukazujqe swoje rany,
z kt6ryeh tryskal strumien swiatla - kt6re zostaly otwar-
te na krzyzu, aby zaehowac swiat przed smiereiq wieeznq
i aby dae mu zyeie! One to wyslugujq milosierdzie i prze-
baezenie dla tyeh dusz, kt6re pobudzajq gniew Ojea. One
to b~dq odtqd udzielaly im swiatla, moey i milosei".

Ukazujqe swoje zranione Seree, Pan Jezus m6wi:
"Ta Rana to jakby Boski wulkan, kt6rego ogniem ehe~

zapalic moje dusze wybrane, a zwlaszeza Oblubieniee me-
go Serca.
'l'a Rana do nich nalezy. Wraz ze wszystkimi laskami,
kt6re w sobie zawiera, aby mogly je wylewac na swiat,
na tyle dusz, kt6re nie umiejq ieh szukac, i na te, kt6re
nimi gardzq!

Dam im potrzebne swiatlo aby umialy u:i:ytkowae to
bogaetwo i nie tylko uezyly Mnie poznawac i kochac, ale
zeby wyIlagradzaly za zniewagi, kt6ryeh doznaj~ od grze-
.;znik6w. Tak, swiat Mnie obraza, ale ocaleje dla dziela
wynagradzania moieh dusz wybranyeh ...

Tak, Ja jestem Miloseiq! Jestem Synem Niepokalanej
J)ziewiey,. Oblubiencem Dziewic, Mocq slabyeh, Swiatloseiq
dusz, ieh zyciem, ieh Nagrodl:! i Celem. Moja krew gladzi
Icll grzechy, albowiem jestem ieh Wynagrodzeniem i Od-
I upieielem!
..Dusze, kt6re wykonujq mojq WolE;zawsze i we wszys-
tkim, przynoszq Mi ehwal~. I wlasnie w tym celu eiebie
I z wybralem - zwraca si~ Pan Jezus do siostry J6zefy.
l'ozw61 Mi czynie w sobie, co uwazam za stosowne dla
1l10jejehwaly i dla twego dobra. Zima tego zycia przemi-
\;\..., a Ja jestem tWq szez~sliwoseiq'

Pragn~, by milose moja stala si~ slone em, kt6re oswieca,
I eieplem, kt6re ogrzewa dusze. Dlatego pragnE;, by dano
poznae moje slowa. Pragn~, by caly swiat dowiedziaJ: sif;,
ze jestem Bogiem Milosei, Przebaezenia i Milosierdzia.
I'ragn~, by ealy swiat ezytal 0 moim gorqcym pragnieniu
1)l'zebaezania i zbawiania i 0 tym, :i:enajne,dzniejsi nawet
!lie potrzebujq si~ l~kac..., ze najbardziej Winni nie powinni
ode Mnie ueiekac ... Nieeh wszysey przyjdq do Mnie. Jak
{>jeiee oczekujE; ieh z otwartymi ramionami, by im dac
lyeie i prawdziwe szezE;seie.

Na to, by swiat m6g1 poznac mojq dobroe potrzebuj~
. postol6w, kt6rzy by mu objawili moje Seree, sami je
IlCljpierwpoznajqe .. , bo ezy:i:mozna uezyc tego, ezego sif;
';nmemu nie zna?

Dlatego to bE;d€;przez par~ dni m6wil do moieh kapla-
110W, moieh zakonnik6w i mych zakonnic. I wtedy jasno
I.obaezq, czego :i:qdam: Pragn€; stworzyc ligq milosei wsr6d
dusz Mi poswi~conyeh w tym eelu, by uczyly i glosily



az do kranc6w swiata moje MILOSIERDZIE i mojq MI-
LOSC.
. Chc~, by w duszach .rvIi.wiernych i wybranych obudzily

Sl~ 1 wzrosly pragmema 1 potrzeha wynagradzania, s\viat
bowiem .zgrzeszyL .. Tak, swiat, narody podniecajq w tyrn
momenCle Bosh gmew. Lecz B6g, kt6ry pragnie kr610wab
przez miloS(~,zwraca si~ do swych dusz wybranych, zwla-
szcza z tego narodu. Prosi je 0 wynagradzanie najpierw
vv ~'ym e.elu, by uzyskae przebaczenie, lecz i dlatego, by
w'YJednac nowe .laski na ten nar6d, kt6ry pierwszy, po-
wtarzam to raz Jeszcze, poznal moje Serce i rozpowszeeh-
nial nabozenstwo do Niego.

PragnG, by swiat zostal oealony ..., by w nim zapanowal
pok6j i zgoda. Pragn~ kr610wae i b~d~ kr610wal przez
wy~agra~zanie m?ieh dusz .wybranych i przez nowe poz-
name meJ Dobrocl, mega Mllosierdzia i mojej Milosei.

Slowa moje. b~dq swiatlem i drogq dla niezliczonych
dusz. Wszystkle b~dq wydrukowane, czytane i przepowia-
dane. Uzycz~ im szczeg6lnej laski, by oswiecalv i prze-
ksztalcaly dusze". "

Na obawy siostry J6zefy odnosnie zasadzek szatanskich,
Pan Jezus odpowiada:

"Czy ri:J.ys.lisz,z~ :nog~ was zostawie na pastw~ tego
okrutnego meprzYJaclela? Miluj~ was i nie pozwol~ nigdy
na zmyleme was. Nie l~kajeie si~, ufajcie Mi, jestem
przeciez Milosciq!"

Po kr6tkiej przerwie, dnia 4 grudnia 1923 r. Pan Jezus
ponownie dyktuje siostrze J6zefie swoje wezwanie dla
dusz Bogu poswi~conych: .
"A teraz pragn~ zwr6cie si~ do poswi~conych Mi dusz w
tym celu, by mogly Mnie dae poznae grzesznikom i ca-
lemu swiatu.

Wielu sposr6d nich nie umie jeszeze rozpoznac moich
':lczue. Traktuje Mnie jak kogos zyjqeego z dala od nich ....
~ak ~wgos, .k~6rego znajq i w kt6rym nie pokladajq nale~
zy.teJ.. u!nose:. Pragn~, by. ozywily swojq wiar~ i swojq
mllase 1 by zyly w ufnoscl i w zaZYlosci z Tym, kt6rego
kochajq i kt6ry je koeha.
. W .rodzini~ najstarszy syn zna najlepiej uczucia i ta-
]eml1lce swoJego ojca ... Jemu to ojeiec zwierza si~ ealko-

v1cie, bo dzieci mlodsze nie Sq jeszeze zdolne do tego, by
'llogly si~ zajmowac powaznymi sprawami i widziee wh:~cej
11iz;powierzehni~ rzeezy. I tak obowiqzkiem syna jest prze-
1 ;lzac swoim braeiom pragnienia i wol~ ojca, gdy umrze.

W moim Koseiele mam r6wniez starszyeh syn6w: Sq to
dllsze" kt6re wybralem dla Siebie. Poswi~cone przez ka-
Id11l1stWOalbo przez sluby zakonne, zyjq najblize.i Mnie,
l1l'zcstniezq w moieh nadzwyczajnych laskaeh. 1m tez zwie-
I Z:lm swoje tajemniee, pragnienia ... i takze eierpienia.

Teh to zobowiqzuje na moey iell urz~du do pieezy nad
Illoimi mlodszymi dZiecmi, a ieh bl'acmi, do nauezania ieh,
I:I 'rowania nimi i przekazywania im moich \VSkaZa11\V

"I'0s6b bezposredni lub posredni.
.Jcsli dusze wybrane poznajq Mnie naprawdE;, bE;dq 1110-

I'ly i innym dae Mnie poznac; jesli Mnie umilujCj, przy-
\\ lodq takze innyeh do mej milosei. Ale czegoz naueZq
Illllyeh, jesli same malo :N,[nieznaj~? Ot6z pytam: ezy mo-
1.1\<.1 bardzo milowac tego, kogo si~ dobrze nie zna? Czv
Illozna przestawac z prawdziwq zazyloseiq z tym, od kogo
'.1(; trzyma z dala, komu siC;malo uEa?..

Oto co pragnq przypomniec moim duszom wybranym.
Nicwqtpliwie nie jest to nie nowego; lecz dusze potrzebujq
'I/.ywienia swojej wiary, milosei i ufnosei.

PragnE;, by dusze przestawaly ze Mnq z wi~kszq zazy-
lo~ciq, by Mnie odszukiwaly w swoim wn~trzu, bo prze-
l'Il'Zwiedzq, ze dusza w stanie laski jest mieszkaniem Du-
l'lla Sw. i tam niech Mnie widzq takim, jakim jestem, to
l,i1uezynieeh widzCj Boga, lecz Boga Milosei. Niech majCj
\\ Ir;eej milosci niz lc;ku, nieeh wierzq w mojq milosc, i
Illgelynieeh w niCjnie wCjtpiq.Wiele dusz wie rzeezywiscie
tlo!Jrze, ze je wybralem, poniewaz je ukoehalem, ale gdy
II' obarezajq ieh n~dze, a moze nawet upadki, poddajq sir:
, Illlltkowi na mys1, ze nie mam dJa nieh tej samej milosei
1'0 dawniej."

I)nia 5 grudnia 1923 1'. Pan Jezus poucza daJej swoje
tlIIHzCwybrane:
"M6wilem wezora.i, ze dusze te nic znajq Mnie. Te dusze
111(' zrozumialy, czym jest moje Seree. Bo wlasnie ieh nE;-
tll',l' i ieh upadki sklaniajq mojq dobroe ku nim. A skoro
1I1',IWjqswojq bezsilnosc i s1abosc, skoro upokarzajCj si~



i z calq ufnosciq przychodzq do Mnie, oddajq Mi wi~cej
chwaly, niz przed swym upadkiem.

Tak samo, gdy si~ modlq za siebie lub za innych: skoro
wahajq si~ i wqtpiq we Mnie, w6wczas czci Sercu men1U
nie przynoszq. Uwielbiajq Je natomiast, jesli oczekujq z
calq pewnosciq tego, 0 co Mnie proszq, wiedzqc dobrze,
ze niczego im odm6wie nie mog~, chyba tego, co nie od-
powiada dobru ich duszy.

Gdy setnik przyszedl Mnie blagae 0 uzdrowienie swego
slugi, powiedzial Mi z wielkq pokorq: "Nie jestem godzien,
abys wszedl pod m6j dach" .... Lecz pelen wiary i ufnosci
dodal: "Ale, 0 Panie, powiedz tylko jedno slowo, a b~dzie
m6j sluga uzdrowiony". Czlowiek ten znal moje Serce.
Wiedzial, ze nie mog~ si~ oprzee blaganiom duszy, kt6ra
wszystkiego ode Mnie wyczekuje ... Czlowiek ten oddal Mi
wielkq chwal~, bo z pokorq zlqczyl mocnq i calkowitq
ufnose. Tak, ten czlowiek rozumial moje Serce. A prze-
ciez nie objawilem mu si~ tak, jak objawiam si~ mym
duszom wybranym. Przez ufnosc wlasnie otrzymujq one
niezliczone laski, nie tylko dla siebie, ale i dla innych.
I pragn~, by do gl~bi to zrozumialy, zyczeniem bowiem
moim jest, by objawily przymioty mego Serca biednym
duszom, kt6re Mnie nie znajq.

Powtarzam jeszcze: to, 0 czym m6wi~ teraz, nie jest
rzeczq nowq. Ale podobnie jak plomien potrzebuje paliwa,
aby nie zgasnqe, tak samo dusze potrzebujq coraz to no-
\vego bodzca do post~pu i ozywienia przez nowe podniety.

Wsr6d dusz Mi poswi~conych, malo jest takich, kt6re
by mialy do Mnie prawdziwe zaufanie. Dzieje si~ to dla-
tego, ze malo z nich zyje w zazylym zjednoczeniu ze Mnq.
Pragn~, by wiedziano, ze mHuj~ kazdq dusz~ takq, jakq
ona jest. Wiem, ze wskutek slabosci nieraz jeszcze upadnq.
Wiem, ze w wielu okolicznosciach nie dotrzymajq Mi
sV'lych obietnic, ale ich zdecydowanie przynosi Mi chwal~,
a swym ukorzeniem si~ po upadku i ufnosciq we Mnie
pokladanq, przynoszq Mi tyle czci, ze Serce moje rozlewa
na nie potoki lask.

Chc~, by wiedziano, jak bardzo pragn~, by moje dusze
wybrane octzyly i odrodzily si~ przez zycie w zjednocze-
niu i w poufalosci ze Mnq. Niechze nie zadawalajq si~ tym,

I. ' m6wiq do Mnie wtedy, gdy znajdujq si~ u st6~ tabern~-
l<uLum.Jestem tam obeeny, to prawda, ale Ja zYJ~ ~akze
w nich samych i podoban1 sopie VI tym, by z mml Jedno
'I(nnowie. . 1\'1'

Nieehze Mi m6wiq 0 w8zystkim ... Niech Sl~ !\ me \~e
wszystkim radzq ...Niech. Mnie ? wszystko proszq ... Zy]~
w nich, aby bye ieh zYCl€m. Mleszkam \V mch, aby bye
Il'h silq... Tak, powtarzam to, n~eeh nie za~?:mnaJq, ze
podobam sobie w tym, by z mml ]edno. stanowlc ..: .
N i ch pami~tajq, ze jeste111 w mch, 1 z.e tam )e wldze.,
'Iysz~ i miluj~. Tam czekam, by odpowledzlaly na mO]q
l\\ ilose. . <

Wiele dusz odprawia co ranD swoJe modly. Ale c~Y .\'0

111(' jest raczej czysta formalnos~,. aniieli pe~ne mllos~l
Ipotkanie? ... Sluchajq lub odpraWl~]~ Msz~.S\~ll~1.q,~Jr.zy]-
Il\ujq Mnie w Komunii sw., ~le OPUSC1WS.ZYs~l~te mle)SCe,
\'zyz nie pozwalajq si~ zbytn~o pochlonqc. s;vOlm s~rawom,
IIlI ze zaledwie czasem pOVonedzqMl Jakws s~owo.... .W takiej duszy czuj~ si~ jak na pus1.ym. NIC Ml Ol:a me
III )wi 0 n"ic Mnie nie prosi ... A gdy po1.rzebu]e pocl~chy,

, . . kt' g mus' ')0-1'1,(;51.0zwraca si~ 0 mq do s1.worzel~la, or; o. 1 t

I'.\\kac, anizeli do Mnie swego S1.worcy, ktory Jestem w
1I1('j i w niej zyj~... .' .'

Nic jest ie to brakiem zjednoczema, bra~uern z~cla w~-
WIll;trznego, albo co na to sarno wychodzl, bralnem 1111-
IliA 'j? ...

1r~~gn~r6wniei przypo~niec dus~om Mi ?o~wi:::eonym,
1,1'wybralem je w szczegolny sposob, ~by zy:Jqc ~e. Mnq
J,y 'iem takiego zjedn~czenia, .mogly .M.me pocleszac 1 wy-
1IIll'radzaeza tych ktorzy Mille obraza]q.. .

I ragn~, by pa~i~taly, ze obowiqzkiem ich Jest l?oz~1ae
dll gl~bi moje Seree, by ~6~ l?odzielae Je~o ':lczucla 1 w
Iidare moznosci urzeezywlstmac .Tegopragmema.. .

:d~ czlowiek uprawia swoje pole, wyryw~ zen Z~~ZI~-
I'h' ehwasty i nie szcz~dzi trudu ni zm~czem~, dopokl me
1I11qgniecelu. podobnie pragn~ i Ja, by .m?Je dusze wy-
1lI'lIne,od chwili poznania moich pra?m~n praco~aly z
JlII!'1iwosciq i z zapalem nad ieh spelmen~em, by ~le ~o-
;dy si~ przed zadnym wysilkiem iyrzed zadnym. Cler?le-

1\I\:m dla zwi~kszenia mej ehwaly 1 wynagrodzema Ml za
IP'zechy swiata ...



Dusze, kt6re wybralem, aby zylyw zgromadzeniu mego
Serca zaczynajq juz zyc w niebie. .
Tylko, ze na ziemi cierpiq i zaslugujq, a w niebie b~dq si~
radowaly bez moznosci zaslugi ..."

Tuz przed smierciq siostry J6zefy w grudniu 1923 r.,
Pari Jezus przekazal nast~pujqce Wezwaniedo dusz Bogu
poswi~conych: .... . . .

"Wzywam wszystkich moich kaplanow, m0l7h zakonn.l-
k6w, moje zakonnice, do zycia w poufalym z]ednoczemu
ze Mnq. .
Ich obowiqzkiem jest poznac moje pragnienia i dzielic mo-
je radosei i moje smutki.
Ieh obowiqzkiem jest pracowac dla moich zadan, nie szez~-
dzqc ani trud6w, ani eierpien.
Ieh obowiqzkiem jest wynagradzac przez swoje modlitwy
i uczynki pokutne za grzeehy tak wielu dusz!
Ich zadaniem jest pogl~biac przede wszystkim zjednocze-
nie ze Mnq i nie pozostawiac Mnie samego! Nie pozosta~
wiac Mnie samego ... 0, jakze wielu nie rozumie tego i za~
pomina, ze ich obowiqzkiem jest dotrzymywac Mi towarzy-
stwa i poeieszac Mnie.
Ieh zac1aniem jest wreszcie stworzyc lige, milosei. Wszysey
stanowiqc jedno w mym Sereu, nieeh wypraszajq dla dusz
poznanie prawdy, swiatlo i przebaczenie.
Kiedy zas dusze moje wybrane, przyj~te b6lem na widok
zniewag, kt6ryeh zewszqd doznaj~, ofiarujq si~, any Vly-

naaradzac i pracowac dla mego Dziela, w6wezas nieeh uf-
no~c ich b~dzie zupelna. Nie' b~d~ m6g1 bowiem oprzec
sip, blaganiu i odpowiem na nie w spos6b najprzyehylniej-
szy. Niech wi~c wszystkie dusze przykladajq si~ do gl~bo-'
kiego poznania mego Serea i do wnikania w moje uczueia.
Nieeh usilujq zyc w zjednoezeniu ze Mnq, nieeh do Mnie
m6wiq i niech si~ zwracajq do Mnie po rad~.
Czynnosei swoje niech przyoblekajq w moje zaslugi i niech
pokrywajq je mojq Krwiq. A zyeie swoje niechaj poswi~-
Cqdla zbawienia dusz i dla pomnozenia mojej chwaly.
Niech siE;nie zaciesniajq do zajmowania siE;sobq. Ale niech
rozszerzajq swoje serce widzqc, ze Sq przeodziane w pot~g~ .
mojej Krwi i m.oieh zaslug. Dzialajqc same, nie duzo b~?q
mogly zrobic. Lecz jesli pracowa.c b~dq ze Mnq, w mOlm
Imieniu i dla mej chwaly, b~dq silne.

Niech dusze Mi poswi~cone ozywiq swoje pr!1gnieni~ wy-
IlQgradzania i niechaj z ufnosciq prOSZq0 to, oy nad SWla-
!.l'm zajasnial dzien Boskiego Kr6la, to znaczy dzien mo-
j 'go powszeehnego Kr6lestwa!
Nieeh si~ nie l~kajq, nieeh we Mnie pokladajq swoje na-
dzieje i nieeh Mi wierzq.
Nieeh je pozera gorliwosc i milosierdzie wzgl~dem grze-
Iznik6w!...
Niechaj si~ odnoszq do nieh ze wsp6lczueiem. Nieeh si~
'I,n nieh modlq i ze slodyezq Z nimi obehodzq; . ..,
1'0 calym swiecie niechaj gloszq mojq Dobroc, mO]q Mllose
I moje Milosierdzie! ... .
Nicch w swych praeach apostolskIch uzbro]q SlE;VV modh-
Iwq, W pokut~, a przede wszystkim. w ufnosc, nie w. sW~je
wlasne wysilki, ale w moe i dobroc mego Serca, ktore 1m
I.owarzyszy... .. .
"W Twoim Imieniu, 0 Panie, bEid~ pracowal 1 wlem, ze

tH11~ sip, silnym". Taka byla modlitwa moieh apos~o16w,
Illdzi biednyeh i niewyksztalconych, ale bogatych 1 mq-
dl',1h w bogactwa i mqdrosc Bozq...
(Ill poswi~conych Mi dusz zqdam trzech rzeczy:
W y nag rod z ani a, to znaczy zycia w zjednoczeniu z
Ilo:-kim Wynagrodzicielem; pracowac dla Niego, z Nim, w
N1111, w duchu wynagrodzenia, w scislej lqcznosci z Jego
1l<'I',uciamii pragnieniami!
M I I 0 s c i, to znaczy zazylosci z tym, kt6ry jest samq
M losciq i kt6ry zniza si~ do poziomu swych stworzen,
III'0SZqC,by Go nie pozostawialy samego i by Go darzyly
I'll) miloSciq.

I' r 11 0 Sc i, to znaczy bezpiecznego oparcia siE;na !ym,
I\t )t.y jest Dobrociq i Milosierdziem ... N a Tym, z ktorym
{,v,1<: dzien i noc..., kt6ry mnie zna i kt6rego ja zna~ ...
I l()ry mnie kocha i kt6rego ja koc~am ... Na. tyro, kt~ry

'1.,1waswoje dusze wybrane w sposob .szczegoln~, by zy-
1'1(' z Nim i znajqc Jego Serce, wszyst1nego oczeklwaly ad
NIt'l(o".



Ill. APEL MIL08CI. TAJEMNICE MF;IU PANSKIEJ.

1. UMYCIE NaG APOSTOLOM
Tq czt:;scApelu Jezus Chrystus zaczyna od sl6w skierowa-
nych do siostry J6zefy:
..."M6wie b~dziemy 0 Mojej Mt:;ce.Niechze Ona stanie si~
stalym pokarmem dla twej duszy, a moje dusze niech w
niej nasycq sw6j g16d i zaspokojq pragnienie.
...Zaczn~ od tego, ze odsloni~ ci uczucia, kt6re przepelnily
Moje Serce, kiedy umywalem nogi moich aposto16w.
Przypatrz si~, jak zgromadzilem ich dwunastu, zadnego nie
wykluczajqc. Znajdowal si~ tam i Jan, uezel'i. umilowany
i Judasz, kt6ry mial wkr6tce potem wydae Mnie maim
wrogom.
Powiem ei, dlaezego cheialem ich wszystkieh zgramadzic
i dlaezego zaczqlem od umywania n6g.
Zgromadzilem ich wszystkich dlatego, poniewaz nadeszla
chwila, by Kosei61 m6j ukazal sil'; swiatu, a wszystkie
owce ujrzaly, ze majq tylko jednego pasterza.
Chcialem takze pokazae duszom, ze nawet wtedy, gdy eiq-
:lq na nieh najwi~ksze grzechy, nie odmawiam im nigdy
mojej laski i nie oddzielam ich od tyeh, kt6re miluj~ w
spos6b szezeg6lny. Moje Seree strzeze ieh i tak jednym jak
i drugim, zaleznie od ich stanu, udzielam niezb<:;dnej po-
moey.
Jakaz byla jednak moja bolese, kiedy ujrzalem w osobie
nieszez~snego Judasza tyle dusz, kt6re cz~sto gromadzie
siE;b~dq u moich stop i oezyszczae si~ b<:;dqw mojej Krwi,
a przeeiez dobrowolnie obiorq wieczne zatraeenie;
Cheialbym, aby zrozumialy, ze b~dqC nawet w stanie grze-
ehu, nie powinny oddalae si~ ode Mnie. Nieeh nie myslq,
ze nie ma juz lekarstwa i ze nigdy nie bt:;dqmilowane tak,
jak dawriiej ... Nie, biedne dusze, nie takie Sq uezucia Boga~
kt6ry ma wylae za was swojq Krew; .
Przyjdicie do Mnie wszystkie i nie l~kajeie si~, bo was
koeham!. ..
Oezyszez~ was w mojej Krwi i stanieeie sit:; bielsze nad
snieg. Grzeehy wasze utonq w wodzie, kt6rq Ja Sam was
abmyjt:; i nie nie zdola z mego Serca wydrzee milosci,
jakq mam dla was.

I\by wszystkie dusze, a zwlaszeza grzesznicy, obmyli
,II; w wodzie pokuty ... Aby przyj~lisi~ uezueiamiufnosci.

/I lite l~ku. Jestem bowiem Bogiem Milosierdzia, zawsze
nolowy przyjqe ich do mego Serca ..." .
.'/11 z tego wynika, Jezus, ktory byl got6w Odpllscie i
wz \baczye nawet Judaszowi, jest naprawdE; got6w od-
1111:' 'ie i przebaczye kazdemll grzesznikowi, bo jakiz grzech
IIIOZ bye wi~kszy od grzechu Judasza?
I \y "rozwijae ... taje~nnice milosci", Jezus dyktuje siostrze
Inz [je dale j :
"I laczego przed Ostatniq Wieczel'zq chcialem umye no-

I Ilwim apostolom?
1\ 10 to najpierw dlatego, aby dusze zrozumialy, jakiej
I .y.'iLosciserca pragnE! ad nich, kiedy rvInie przyjmujq

Najsw. Sakramencie,
l'll!'ialem nastE!pnie przypomniee tym, kt6re mialy nie-

'i'.<;scieupase, ze zawsze mogq odzyskac utraconq nie-
111110S(;w Sakramencie Pokuty ..,

111\\ umylem nogi maim apostolom, aby ci, ktorzy poswir:-
I 11'1siE!pracom apostolskim, umieli znizye sir: za maim
11I/,ylladem do grzesznik6w, do innych dusz, kt6re ich
1111'(''I.ySq powierzone i aby odnosili siE! do nich z calC!
IlIdyl'zq.

1'1 I'pasalem si~ przescieradlem, aby im wskazac, ze apo-
1111 powinien si~ przepasac umartwieniem i zye pelen za-
110('in, jesli skutecznie chce zdobywac dusze ...

1'llI'latcm ich r6wniez nauczyc wzajemnej milosci, ktora
IWIZ' jest gotowa obmyc winy bliznich, to znaczy przy-
II IIII!' .ie, wytlumaczyc, nigdy ieh nie rozglaszajqc.
11'lIzC'iewoda, ktorq wylewalem na nogi moim aposto-

1111'1,hyla obrazem trawiqcej Serce moje gorliwGsci 0 zba-
l'llil,swiata ...

.1,1",da si~ godzina odkupienia rodzaju ludzkiego i wtedy
I I ('I' moje nie moglo opanowac swej gorliwosci, a nie-
I l1li1 'ZOna moja Milose nie mogla pozwolic na to, aby

11111,1zostawic sierotami.
1'111If' wi~e dowiesc im mej Milosci i pozostac z.nimi az
It! I Ol'! zenia swiata, postanowilem stac sit:;ich pokarmem,
I II I'I)(Iporq, ich zyciem i ich wszystkim.
I II, Ilkie pragnqlem, aby wszystkie dusze poznaly uczu-



cia mojego Serca i przyjti1y si~ Milosciq, kt6ra Mnie pa-
lila, kiedy ustanowilem w Wieczerniku Przenajswi~tszy
Sakrament !...
Widzialem w tej chwili te wszystkie dusze, kt6re w biegu
wiek6w mialy znalezc w moim Ciele pokarm i zaspokoic
swe pragnienie mojq Krwiq.
Oglqdalem Boskie owoce, kt6re dZi~k~ temu przyn~osly ...
Ta krew niepokalana stala si~ dla wlelu dusz poslew~m
czystosci i dziewietwa!... W iluz innych duszach .r~zpah~a
ana plamien gorliwosci i miloSci!... Iluz m~cz~nmkow ml-
losci stan~lo w tej chwiIi przed moim Sercem I oczyma!. ..
!lez dusz, kt6re popelnily liezne i ci~zkie grzechy i ?slably
wskutek silnych nami~tnosei, a potem odzyskaly sll~, po-
zywajqc Chleb mocnych! Kt6z prze~iknie u.c~ucia,?~t~r~
wtedy ogarn~ly moje Ser~e? Ucz~c~a rad.os~l, ~mlosCl I
ezulosci... Kt6z jednak rownoczesme pOJmle Jego go-
rycz? ...

2. EUCHARYSTIA.
..."JesIi bowiem radoM: moja byla wielka na mysl 0 tych
duszach, dla kt6rych mialem si~ stac Pokarmem i Towa-
rzyszem i od kt6rych az do konca wiek6w mia~en; ?trzy-
my wac akty uwielbienia, wynagrodzema I. mlloscl..., .to
przeciez nie mniejszy byl m6j smutek na wldok .tylu ~n
nych dusz, kt6re mialy Mnie opuscic, lub nawet me UWl\
rzyc w mojq rzeczywistq obecnosc. . . .
Do iluz sere, skalanyeh grzechem, me powmll'
nem byl wst~powac ..., i ilez razy zniewazone Cialo i Kr
mialy si~ przyczynic jedynie do zgub:y tyl~ d~sz!
Ach, jakze wyraznie widzialem w te] ChWlh sWI~tok~a II
twa, zniewagi i niezliczone ohydne grzechy przeclwllI
Mnie popelnione ... Ilez godzin ..., ile nocy, mialem pOZO:11
Sam ukryty w tabernakulum!. .. Ilez dusz mialo odepchllll
moje wezwania, peIne milosci, kt6re kierowalem do 1\, I
z tego przybytku!. ..
Ach, J6zefo, (laj si~ przeniknqc uczuciom mojego Ser H
Z milosci dla dusz jestem wi~zniem w Eucharystii. Pow
staj~ tam, aby ludzie mogli przyjsc do Mnie z kazdq pI'
krosciq i szukac pociechy w najczulszym z sere, u nil I'
pszego z ojc6w i Przyjaciela, kt6ry ich nigdy nie opu. If,(

)':ll 'harystia jest wynalazkiem miloSci!... A ta MiIoM:,ktora
".Yczerpuje si~ i wyniszcza dla dobra dusz, nie znajduje
vlf,n.iemnosci!...

Il'szkam z grzesznikami, aby si~ stac ich zbawieniem
'i.y iem, ich lekarzem a r6wnoczesnie lekarstwem na

, Iht'lkie choroby, jakie poeiqga za sobq zepsuta natura.
I IIIl i w zamian za to oddalajq si~, zniewazajq Mnie, i gar-
,1:"1 Mnq.

1'1, biedni grzesznicy! Nie odsuwajcie si~ ode Mnie ...
1I,Il't', i noc oczekuj~ was w tabernakulum. Nie b~d~ wam

\'1l11l11inalwaszyeh zbrodni ... Nie rzuc~ warn ich w twarz ..
h, obmyj~ je w Krwi moich ran. Nie l<:;kajcie si~...

1'1 ,'.Idzcie do Mnie ... Gdybyscie wiedzieli jak Ja was mi-
1111,'1 .

v,v ~now, dusze drogie, dlaczego jestescie tak zimne
I Idlll.l(:l, na mojq miIosc? .. Wiem, ze wciqz zaprzqtajq

I Ilolrzeby waszej rodziny ..., waszego domu ..., wyma-
III II "Iwiatowe... A jednak czyz nie znajdziecie chwilki
\ II, 11by Mi dac dowod milosci i wdzi~cznosci? Ach,

It i1\ 1'1' ~i~ pochlonqc tysiqcznym blahostkom i znajdz-
I 1I111y moment na odwiedziny i przyj~cie Wi~znia
11111 "

iI lI:z cialo jest osiabione lub schorzale, ezy nie
1.\1111"'1(' 'zasu na to, aby pojse do lekarza, ktory ma

1"I'j',y'? Przyjdzcie wi~c do tego, kt6ry waszej du-
1\111 I wl'6 ic sily i zdrowie. ZI6Zcie jaImuzn~ milosci

I I 11111 Wiqiniowi, kt6ry was oczekuje, kt6ry was wzy-
III' Iltln ...
II II. 1(' [I 'zucia opanowaly Mnie, J6zefo, w tej chwili

I1II I Wi(,"z'1'zy. Ale nie powiedzialem ci jeszcze, co
11\111, ~'(II'(' , na myslo moich duszach wybranych:
II IIldlilli('llic.:achi 0 moich kaplanach ...

1111 IPIIi IV\)ni.ewiernosci raniq Mnie gl~boko, to ich
dll 111111Illopnia pociesza i zachwyca moje Sel'ce,

1111111\(lilo ni. jako 0 zniewagach wielu dusz ...
III II I 1IIllWl'l1ia Najswi~tszego Sakramentu widzia-

lilt IIJ)I'I'.ywile:iowanedusze, kt6re mialy pozy-
l'lliltl I 1-[' w, znajdujqc, jedne lekarstwo na

1111111 'I. I:' gicn, trawiqcy ich n~dz~ i rozpala-
II 11\ It I' {'



Jeden cel mial je zjednoczye, mialy si~ one stae ogrodem
niejako, w kt6rym kazda miala wyhodowae kwiat i spra-
wie Mi przyjemnose jego zapachem ... Mialem ogrzae te,
kt6re by potrzebowaly ciepla, a moje Swi~te Cialo mialo
si~ dla nich stae ozywiajqcym sloncem. U jednych mia-
lem szukae pociechy, u drugich schronienia, u innych
wreszcie wypoczynku ... 0 gdybyscie wiedzialy, wy dusze.
tak bardzo umilowane, jak latwo jest pocieszye, ukrye i
dae wypoczynek Bogu!
Ten B6g, kt6ry was nieskonczenie miluje, wyzwoliwszy
was z niewoli grzechu., zasial w was, jak ziarno, nie-
zr6wnanq lask~ swego powolania i w tajemniczy spos6b
pociqgnql was do Ogrodu Swoich Rozkoszy: ten B6g,
Zbawca wasz, stal si~ Oblubiencem waszym.
On was zywi swym przeczystym Cialem i napawa sWll
Krwiq.
Jesli popadniecie w chorob~, On stanie si~ waszym leka-
rzem, przyjdzcie do Niego, On was uleczy. Ogarnie was
ozi~blose, przyjdzcie do Niego, On was rozgrzeje. W Nim
znajdziecie odpoczynek i szcz~scie. Nie oddalajcie si~ wi~
od Niego, On jest waszym zyciem. A kiedy prosi was
pociech~, nie rancie Go odmowq ...
Ach, co za gorycz przezywalem, kiedy ujrzalem, ze tyl
dusz, obdarzonych szczeg6lnymi laskami, stalo si~ przy
czynq cierpienia dla mojego Serca! Czyz nie jestem zaw z
ten Sam? .. Czy zmienilem si~ w stosunku do was? .. Ni •
milose moja jest niezmienna i do konca wiek6w b~d~ WII
milowal w spos6b szczeg6lny.
Jesli jestescie obarczone n~dzq, co nie uchodzi mej wil'
dzy, pami~tajcie, ze moje czule spojrzenie nie odwral'
si~ od was. Przeciwnie gorqco was oczekuj~, azebyR('1
przyszli do Mnie, nie tylko uhye swej n~dzy, ale d07.11I1
nowych lask - dobrodziejstw.
Jesli was prosz~ 0 milose, nie odmawiajcie Mi jej. '1'1
latwo jest kocha¢ Tego, kt6ry jest samq milosciq.
Jesli wymagam czegos, co kosztuje waszq natur(}, to d IJ
warn r6wnoczesnie lask~ i sil~, aby si~ zwyci~zye.
Wybralem was, byscie si~ stali mojq pociechq. Pozw.1I I
Mi wi~c wejse do swej duszy, a kiedy nie macie nil', t

by bylo godne Mnie, m6wcie pokornie, ale z ufnoJt I

,I'l\ni~, T~ znasz kwiaty i owoce mojego ogrodu ... Przyjdz
I ll,kaz m1~ co mam czynie, aby na przyszlose rosly tu
I IV Itlty, ktorych pragniesz."
,1/""ZY"kt6ra I?ob~d~ona g;>rqcym pragnieniem zlozenia Mi

IIW dow sweJ m1loscl, mowi do Mnie w ten spos6b odpo-
I IIlda m: l?uszo ;-.<kochana, jesli chcesz, aby tw6j' ogr6d

.\d,lll kWlat; ldory IU?i~, pozw6l Mi samemu go upra-
I/I,t ... Pozwol. Ml z?rac t~ ziemi~ ... Pozw6l Mi dzis wyr-
/II (r korzeme, ktore Mi przeszkadzajq, a kt6rych sarna

111,1 Illt\:-;z s11y usunqe ... Jesli wymagam od ciebie ofiary
I~ 'y(:~l upodo?~n. lub ch~rakteru albo tez z akt6w mi-l; I I (1 rpll\;<':-osc~~ zaparCla si~..., czy tez tego lub innego

11;11,1\111 gorhw~SCl, P?sluszenstwa lub umartwienia, to
III I,ll, aby dac Zlem1 zapraw~, kt6ra jq wzbogaci i po-

111'1 I' do. wydania kwiat6w i owoc6w; zwyci~stwo kt6re
,":111111 I,~"nad..sobq, uzyska ,sv.:iatlo dla jakiegos gr~eszni-

I pI zykrosc pokorme zmeslOna, zagoi rane przez niego
II "illI,I,lIl, w~nagrodzi zniewag~,. u~zyni zado'se za win~ ...,

II II, ,:p ko]me a nawet z radosclq przyj~ta, uzyska dla
:11 I,11/111'[ ,lony~h pychq lask~ oswiecenia, sklaniajqc je

I'll 111'1\ .I prosby 0 przebaczenie.
1(1 II "zy:-;Lkie~od~konam w twej duszy, jesli zostawisz

IlIllIlh;.dZ1al~ma. Wtedy szybko wyrosnq kwiaty a
1111 I 'I. ,'Ie; poc1echq mego Serca. Szukam tei pociedhy
II II,~,IlIi ,ze w.moich duszach wybranych. J

1111 I" W,I sz, z~ postanowilam pozwolie Ci czynie w
I II ( I :;,1(: b~dz1e.podobalo ... Niestety! Upadlam i za-

(1
1111

II/I, Iw~Je meza?ow?lenie .... Czy przebaczysz mi
11111 t , Lak n~dzneJ, ktora na mc Ci si~ przydae nie

1(11 II liI<, 'I~ana, naw:t twoje upadki mogq Mnie
I I N,II, .ZI1lc~h~caJSl~,. ponie:vaz ten akt pokory,

I II I t, Z!Yluszapopelmona wma, wi~ce:i Mnie po-
III I.IIyllY..· byla me ,Padla. Odwagi, idi naprz6d

I I IlIhl pracowac.
," IIlnll\ \y 'l~wili ustanowienia Przenajswi~tsze-
"" 1\' II Mils rozpala we mnie pragnienie aby
Illd II IlII'lI\ (/1 lusz, albowiem zostalem mi~dzy

I 1111IHI 1o,.~by .~ye z doskonalymi, ale aby
\I 1/lI)y('i1I i'.yWICmaluczkich. Ja przyczyni~



si~ do ich wzrostu i Ja ich umocni~. Ich dobre pragnieni~_
b~dq mojq pociechq, ich n~dza miejscem mego wypoczyn-
ku.
Niestety! Czy niekt6re z posr6d tych dusz nie stanq sil:;'
powodem mego cierpienia? ... Czy wszystkie wytrwajq? ..
Oto bolesny okrzyk, kt6ry wyrywa Mi si~ z serca ... J~k,
kt6ry chc~ dac poslyszec duszom ... Zapisz, co wycierpialo>
moje Serce w tej godzinie, kiedy nie mogqc powstrzymae-
trawiqcego Mnie plomienia, wynalazlem ten cud milosci"
jakim jest Eucharystia. Patrzqc na wszystkie dusze, kt6re'
mialy pozywac ten Boski Chleb, widzialem r6wnoczesnie·
niewdzi~cznosc tylu dusz Mi poswi~conych , tylu kapla-
n6w ... Co za cierpienie dla mojego Serca! Widzialem,..
jak te dusze stygnq , popadajq w rutyn~ ..., a nawet upa-
dajq coraz to nizej Przychodzi znuzenie, zm~czenie, ai:
konczq na ozi~blosci .
A przeciez Ja jestem w tabernakulum calq noc i czekaml
na t~ dusz~ ... Pragn~ gorqco, aby Mnie przyj~la ... Aby
m6wila do Mnie z zaufaniem Oblubienicy ... Aby przed-
stawila Mi swe trudnosci, pokusy, cierpienia ... Aby si~'
Mnie radzila i blagala 0 lask~, kt6rej potrzebuje dla siebie'
i dla drugich ... W swej rodzinie lub wsr6d swych pod-
wladnych moze ma dusze, kt6re Sq z dala ode Mnie i kt6-
rym grozi niebezpieczenstwo ...
Przyjdz - m6wi~ do niej - m6w Mi 0 wszystkim w pel-
nym zaufaniu ... Zatroszcz si~ 0 grzesznik6w ... Ofiaruj siE;-
na wynagrodzenie ... Powiedz Mi, ze dzis nie zostawisz-
Mnie Samego! ... A potem zapytaj mego Serca, czy nie'
pragnie od ciebie czegos wi~cej na pociech~ ...
Oto, czego si~ spodziewalem od tej duszy tak, jak i od.
wielu innych ... A ona, kiedy Mnie przyjmuje, powie Mi
zaledwie jedno slowo ... Jest roztargniona, znuzona, podraz-·
niona ..., zaj~ta swymi sprawami ..., niespokojna 0 rodzin~ ,.
mysli wciqz 0 swym zdrowiu ... Nie wie, co Mi powiedziec ,.
jest zimna ..., znuzona ..., spieszno jej odejsc ... W taki to,
spos6b przyjmujesz Mnie duszo wybrana. Ty, kt6rej calqc
noc z upragnieniem oczekiwalem. _
Tak, czekalem na niq, aby w niej wYPOCZqCi uliyc jejl
troskom ...
Przygotowalem dla niej nowe laski ... a ona nawet ich nie-

IJI'lglli :.., nie prosi Mnie 0 nie, ani 0 rad~, ani 0 sil~ .
II'I,/llo .Sl~ .tylko i to nawet, nie zwracajqc si~ do Mnle .

,y Ill) Sl~, z~ przyszla spelnic tylko pustq formal nose,
11111z zwyczaJu, czy tez dlatego, ze nie ma na sumieniu
• 1i,''i,l<i j v.:inJ:. N.ie po",:,oduje niq ani milose, ani prawdzl-

II I L'agl1l~me,zeb:y Sl~ ze Mnq scisle zjednoczye ... Nie,
III dusz~ ~lle okazuJe Mi delikatnosci, kt6rej spodziewalo

I,,' oc! meJ mOJe Serce.
11'1,1 kaplan?:" Ach, ja~zez wyrazic, czego oczekuj~ 00

1/1
1

'1,1 fro Z m01ch kaplanow ... Wyposazylem ich w mojq
111(1\,aby 'przeba~zah duszom ... Oddalem si~ do ich roz-
11l11'Z1?Zer:1a: ~a lch slowa schodz~ z nieba na ziemi~ ...
("Id lJ~ Sl~ w lCh r~ce, aby Mnie zamkn~li w tabernaku-
111111 111bo.podali w Komunii Sw. Sq oni przeciez moimi
IIIr \ I'zamI. A wreszcie powierzam im dusze, aby przezI: nauln, duchowe kierownictwo, a zwlaszcza przez

0.1 pl'zyklad prowadzili je po drogach cnoty.
( I ,,y wszyscy od?~Wia~aj~ temu wezwaniu? .. Czy wszyscy

\ I OIW}qt~ ~lSJ~ .MlIOSC1?... Czy dzis przy oltarzu, ka-
Idlll~ 1l10Jb~dzle M1 polecal dusze, kt6re mu powierzy-
I. III ~'" Czy wynagrodzi Mi zniewagi, kt6rych doznalem,
I I 1(~l'ychOn posladl tajemnic~? ... Czy poprosi Mnie 0 sil~,
iiI HW1~C1ewykonac swe zadanie? .. Aby gorliwie zabrac
., do. pr.acJ: nad zbawieniem dusz? .. Czy b~dzie umialI,,:?, 't sle~le .~ame?o dzisiaj, :Vi~cej niz wczoraj? .. Czy

111,1:/,(' !MI. m110sc,ktoreJ oczekuJ~ ... Czy b~d~ m6g1 w nim
11111'1.1". Jak w drogim i umilowanym Mi uczniu? .. Ach,

'" '~ ~Jolp~z~sz:ywa me Serc.e, kie?y mus~~ wJ:z?,ac, ze:
11111. 1~dz1 sWlatowy~h ramq rnoJe r~ce 1 nog1 1 kalajq

11\1\11\ ()bhcz~..., lecz .moJe dusze wybrane, wi~c moje Oblu-
1111 111'1',.11101kaplam,.przeszywajq i rozdzierajq moje Ser-
" 11111. Jes~ kapla!'lOw, kt6r~y wielu duszom przywr6cili
I It,', II sam1 trwaJq w stame grzechu!... Iluz z nich od-
I" I I msz~ w tym stanie, przyjmie Mnie w Komunii

, ", zyje i umiera w ten spos6b!. .."
III II,)' I l 'n b?l, kt6~y Mnie przeniknql w chwili ostatniej

Ii I'ZI'I'Z;~,k.1edy uJrzalem wsr6d moich dwunastu pier-
Illno mew1ernego apostola ..., a po nim tylu innych w

111'" przyszlych wiek6w!...
I II II II''ystia jest wynalazkiem milosci. Jest zyciem i mocq



dusz, lekarstwem na wszelkie slabosci, wiatykiem na dro-
g~ wiecznosci. W niej grzesznicy odzyskujq zycie duszy ...
Ozi~bli znajdujq prawdziwe cieplo ... Gorliwi spoczynek i
zaspokojenie swych pragnien ... Doskonali skrzydla, kt6-
rymi wzniese si~ mogq ku coraz wyzszej swi~tosci ... Du-
sze czyste slodycz, kt6ra stanowi dla nich najdelikatniej-
szy pokarm. Eucharystia jest dla dusz Bogu poswi~conych
mieszkaniem, przedmiotem milosci i zyciem. W niej znaj-
dujq obraz swych slub6w zakonnych, tych blogoslawio-
nych i swi~tych wi~z6w, kt6re je lqczq nierozdzielnie z
Boskim Oblubiencem.
Tak, 0 dusze Bogu poswi~cone, w tej malej· Hostii okrq-
glej i cienkiej, gladkiej i lekkiej, znajdziecie doskonaly
symbol waszego slubu ub6stwa.
Takq powinna bye dusza, kt6ra wiqze si~ ub6stwem: nie
ma w niej skrzywien, to znaczy drobnych przywiqzap
naturalnych do rzeczy, kt6rych uzywa, ani do zaj~cia, kt6-
re wykonuje, ani do rodziny, ani do ojczyzny ... Jest ona
gotowa zawsze wszystko opuscie, zostawie, zmienie ... Nie
ma w niej nic ziemskiego, serce ma wolne od tajemnych
przywiqzan ... Nie znaczy to, ze jej serce ma bye nieczule,
nie! 1m bardziej kocha, tym lepiej bE;dzie umiala zacho-
wac slub ub6stwa, nie naI'uszajqc go. Zasadniczq I'zeczq
dla duszy zakonnej jest, po pieI'wsze, niczego nie posiadae
bez pozwolenia lub upowaznienia przelozonych; po drugie,
bye zawsze gotOWq na pierwsze skinienie opuscie i po-
zostawie to, co si~ ma i kocha ...
...W tej malej, bialej Hostii znajdq doskonaly obraz swego
slubu czystosci. Tu pod postaciami chleba i wina kryje
si~ rzeczywista obecnose Boga. Pod tq oslonq jestem za-
wsze caly z Cialem, Krwiq, Duszq i B6stwem ...
Dusza poswi~cona Chrystusowi Panu przez slub dziewi-
ctwa powinna si~ oslonie w podobny spos6b skromnosciq
i prostotq tak:, by pod postaciq ludzkq krye si~ mogla pI'a-
wie anielska czystose.
I pami~tajcie wy, 0 dusze, kt6I'e stanowicie dw6r Baranka
bez zmazy, ze chwala, kt6I'q Mi przez to pI'zynosicie, pI'ze-
wyzsza w niezr6wnany spos6b t~, kt6rq Mi oddajq duchy
anielskie. One bowiem nie doznaly slabosci natury ludz-
kiej. A na to, by zo~tae czystymi, nie J11usialyani walczye
ani zwyci€;zae.

I)po~ob~ia.cie si~ takze do mojej Matk
I'zOl1lesmlertelne, odznacza si~ prze,
I,mazy..., choe podlegla oalej n~dzy m
JlUk pozosta~a niepokalanq w kazdej
1(:dn~ P~zYl1losla Mi wi~cej chwaly n
IILObleskle, a. B6? sam, pociqgni~ty tq
IItworzyl soble clalo i zamieszkal w Sv
I wi~cej. jeszcze, dusza, kt6ra Mi si~ pi
I'zYStOSCl,.~taje si~ podobna do Mnie, ~
PI1l~ mozhwym dla stworzenia. Bo i
1l(1zla~e~natur~ ludzkq nie wykluczaj;
Ilcz Clema najmniejszej zmazy.
VI. ten. spos6b przez slub czystosci sta
I)Ialq 1 czystq, kt6ra bez przerwy pI'
.It'statowi Bozemu.
f ,;,reszcie, 0 dusze zakonne, w Euc
wzor dla waszego slubu posluszenstwa
'I'u jest ukryta i unicestwiona wielkose
It~mtu nieja~o .bez zycia, Ja, kt6ry d
JlodtrzymuJ~ SWIat. Tu juz nie ode Mn
'I. flnqe, zye w samotnosci lub w tow~
Moc, Swoboda znika pod tq Hostiq ... P,
I llwaJq Mnie jak wi~zy, oslaniajq jak '
W, ten spos6b slub posluszenstwa jest
Innc.uchem?k~6~y jq wiqze, zaslonq, po
I IlqC tak, ze JeJ wola, sqd, wyb6r i s,
zl\lcznosci od zyczenia Boga wyrazone
lozonych..." ,

Na uwag~ siostry J6zefy: "Dzis ranc
Illunia Swi~ta dzieci, wi~c... wielkq p
IllS) zr:aleze w tych duszach czystycl
lldpowlada z dobrociq:
,,'I'ak, chI'oni~ si~ do tych dusz i do d
111 , aby zapomniee 0 zniewagach swia1
I}zieci Sq dla mojego Serca jak pqczl
JoY 'h szukam schronienia. W duszach
111(; u.krywam ~i~ i wypoczywam, ·Sq 0:

IllZW1l1l~te,ldore broniq Mnie swymi :
IIIi losciq..."



dusz, lekarstwem na wszelkie slabosci, wiatykiem na dro-
g~ wiecznosci. W niej grzesznicy odzyskujq zycie duszy ...
Ozi~bli znajdujq prawdziwe cieplo ... Gorliwi spoczynek i
zaspokojenie swych pragnien ... Doskonali sk'rzydla, kt6-
rymi wzniese si~ mogq ku coraz wyzszej swi~tosci ... Du-
sze czyste slodycz, kt6ra stano wi dla nich najdelikatniej-
szy pokarm. Eucharystia jest dla dusz Bogu poswi~conych
mieszkaniem, przedmiotem milosci i zyciem. W niej znaj-
dujq obraz swych slub6w zakonnych, tych blogoslawio-
nych i swi~tych wi~z6w, kt6re je lqczq nierozdzielnie z
Boskim Oblubiencem.
Tak, 0 dusze Bogu poswi~cone, ,v tej malej Hostii okrq-
glej i cienkiej, gladkiej i lekkiej, znajdziecie doskonaly
symbol waszego slubu ub6stwa.
Takq powinna bye dusza, kt6ra wiqze si~ ub6stwem: nie
ma w niej skrzywien, to znaczy drobnych przywiqzap
naturalnych do rzeczy, kt6rych uzywa, ani do zaj~cia, kt6-
re wykonuje, ani do rodziny, ani do ojczyzny ... Jest ona
gotowa zawsze wszystko opuscie, zostawie, zmienie ... Nie
ma w niej nic ziemskiego, serce ma wolne od tajemnych
przywiqzan ... Nie znaczy to, ze jej serce ma bye nieczule,
nie! 1m bardziej kocha, tym lepiej b~dzie umiala zacho-
wac slub ub6stwa, nie naruszajqc go. Zasadniczq rzeczq
dla duszy zakonnej jest, po pierwsze, niczego nie posiadae
bez pozwolenia lub upowazni.enia przelozonych; po drugie,
bye zawsze gotOWq na pierwsze skinienie opuscie i po-
zostawie to, co si~ ma i kocha ...
...W tej malej, bialej Hostii znajdq doskonaly obraz swego
slubu czystosci. Tu pod postaciami chleba i wina kryje
si~ rzeczywista obecnose Boga. Pod tq oslonq jestem za-
wsze caly z Cialem, Krwiq, Duszq i B6stwem ...
Dusza poswi~cona Chrystusowi Panu przez slub dziewi-
ctwa powinna si~ oslonie w podobny spos6b skromnosciq
i prostotq tal):, by pod postaci.q ludzkq krye si~ mogla pra-
wie anielska czystose.
I pami~tajcie wy, 0 dusze, kt6re stanowicie dw6r Baranka
bez zmazy, ze chwala, kt6rq Mi.przez to przynosicie, prze-
wyzsza w niezr6wnany spos6b t~, kt6rq Mi oddajq duchy
anielskie. One bowiem nie doznaly slabosci natury ludz-
kiej. A na to, by zo~tae czystymi, nie musialy ani walczye
ani zwyci~zae.

llll()~ob-?ia.ciesi~ takze do mojej Matki, kt6ra, choe stwo-
I ,1'IUe smier!elne, odznacza si~ przeciez czystosciq bez
,11\l\ZY..., choc podlegla calej n~dzy natury ludzkiej jed-
11I,1i,pozosta~a niepokal.anq. w kazdej chwili zycia.' Ona
11dn~ p~zymosl~ Mi Wi~ceJ chwaly niz wszystkie duchy
111l'bieskle,a. Bo~ sam, pociqgni~ty tq czystosciq w Niej
I,t! w?rz~l .sobie clalo i zam,ieszk~l :' s~~ stwor~eniu ...
"Wl~C~J.Jesz~ze, .dusza, ktora Ml Si~ poswi~cila przez slub
I 1,YStOSCl,.~taJe Si~.podobna do Mnie, Stworzyciela, w sto-
JlIIIUmozhwym dla stworzenia. Bo i Ja, chociaz przy-
tldzlale~ natur~ ludzkq nie wykluczajqc jej n~dzy zylem
I,,'z Ciema najmniejszej zmazy. '
W ten spos6b prz~z slub czystosci staje si~ dusza Hostiq
111111<1 1 ~zyst.q, ktora bez przerwy przynosi chwal~ Ma-
11'~iLatowlBozemu.
I wreszcie, 0 dusze zakonne, w Eucharystii znajdziecie
wz6r dla waszego slubu posluszenstwa.
'I'll jest u~ryta i unicestwiona wielkose i moc B6stwa. Jes-
I,'myu meJa~o .bez zyc~a,. J~, kt6ry duszom zycie daj~ i
1l1,I~L~y~U;J~sWiat. Tu ~u.zme ode Mnie zalezy odejse lub
'111~qC,zyc w sa~otnoscl lub w towarzystwie: Mqdrose,
M) , Swob~da. zl1lk~ pod tq Hostiq ... Postacie chleba przy-
I !IWa]qMme ]ak Wi~ZY,oslaniajq jak welon.
W. ten spos6b slub posluszenstwa jest dla duszy zakonne~
III~c.uchem:k~6~y jq wiqze, zaslonq, pod kt6rq ma ona zni=
I 1\<1.:ta~,. ze ]:] wol~, sqd, wyb6r i swoboda pozostajq w
I 1.1eznosclod zyczema Boga, wyrazonego przez wol" prze-
Illzonych..." '<

Na uwa~~ siost~y .J6z~fy: "Dzis ranG byla Pierwsza Ko-
1111~l1laSw;~ta dZlecl, Wl~C... wielkq pociech~ musial (Je-

II.) zr:alezc w tych duszach czystych i niewinnych" -
odpowmda z dobrociq:
,,'I'ok, chroni~ si~ do tych dusz i do dusz moich Oblubie-
111 " aby zapomniee 0 zniewagach swiata.
I)zieci Sq dla mojego Serca jak pqczki kwiat6w w kt6-
1';1 'h s~ukam schronienia. W duszach zas moich Oblubie-
III.. u.k~ywam ~i~ i wypoczy:vam, Sq one bowiem jak r6ze
I ()~W.l~i~te,ktore brol1lq Mme swymi kolcami i pocieszajq
IlllloSCiq..."



3. GETSEMANI (MIEJSCE SAMOTNE)
Zapraszajqc siostr~ J6zef~ do przezyc, jakie byly udzia-
lem Chrystusa Pana w Getsemani, Jezus m6wi:
"P6jdzmy do Getsemani, a dusza twoja niech si~ napelni
uczuciami smutku i goryczy, kt6rymi byla wypelniona
dusza moja.
Najpierw nauczalem Humy, uzdrawialem chorych, wra-
calem wzrok ociemnialym, a zycie zmarlym; zylem 3 lata
wsr6d swoich aposto16w, aby ich urobic i przekazac im
swojq nauk~. Potem, umywajqc im nagi i stajqc si~ ich
pozywieniem, swoim przykladem nauczylem ich, jak majlf
si~ milowac, wzajemnie si~ znosic i dawac sobie dowody
miloSci.
Nadeszla godzina, w kt6rej Syn Bozy, stawszy si~ czlo-
wiekiem, jako Odkupiciel rodzaju ludzkiego, mial wylac
SWqkrew i oddac swe zycie za swiat.
Wtedy to zaczqlem od modlitwy, aby si~ oddae Woli mego
Ojca.
Dusze moje umilowane! Uczcie si~ od swego wzoru, ze
najkonieczniejszq rzeCZq, mimo wszelkich bunt6w natury,
jest poddac si~ i najwyzszym aktem woli wydac si~ z po-
korq na spelnienie woli Bozej, niezaleznie od okolicznosci.
Uczcie si~ takze od Niego, ze modlitwa powinna poprze-
dzac i ozywiac kazdq wazniejszq czynnosc, w niej bowiem
dusza czerpie SWq sil~ w ci~zkich chwilach. Tu B6g si~
jej udziela, daje jej rady i natchnienia, chocby nawet tego
nie czula.
Usunqlem si~ do ogrodu Getsemani, to znaczy na miejsce
samotne. Niech wi~c dusza szuka Boga zdala od wszystkie-
go, w gl~bi siebie samej. Aby Go znalezc, niech nakaze
milczenie wszystkim odruchom natury, kt6re tak cz~sto
przeciwstawiajq si~ lasce. Niech uciszy rozumowania mi-
losci wlasnej i wraZliwosc, kt6re wciqz usilujq zagluszyc
natchnienia laski i przeszkadzajq jej w spotkaniu z Bo-
giem ...
Zabralem z sobq swoich trzech uczni6w, aby warn pokazac,
jak trzy wladze waszej duszy majq warn towarzyszyc na
modlitwie.
Niech pami~c przypomina warn doskonalosci i dobrodziej-
stwa Boze: Jego moc i dobroe, Jego milosierdzie i miloSc.

1(11,11mniech szuka sposob6w, aby odpowiedziee na tyle
1I11I1",wyczajnychlask, kt6rymi B6g was obsypuje.

11111zus niech rozpala si~ pragnieniem, aby wi~cej i co-
III. I 'pi j pracowae dla Niego ..., dla zbawienia dusz, czy
III Jll'''.z dzialalnosc apostolskq, czy tez przez milczenie
I 11lmlliiw~zycia pokornego i ukrytego. Poddawajcie Mu·

\ 11.111wol~... Uwielbiajcie wszelkie J ego zamiary, jakie
11111w siosunku do was ..., a cala wasza istota niech si~
1I111w, jak przystalo stworzeniu w obecnosci stworzyciela! ...

V \.1'11 spos6b ofiarowalem si~, aby dokonac dziela Odku-
1111 I \ III swiata. R6wnoczesnie zas odczulem ci~zar wszys-
II 11'11l.:;atuszy M~ki: wi~c oszczerstwa i obelgi ..., chlost~
I IDl'one, cierniowq ..., pragnienie ..., krzyz ... Wszystko to
I 1'111;10sie, przed moje oczy wraz z mnogosciq grzech6w,
II I'wag i zbrodni, kt6re mialy bye popelnione w biegu

I I ,'y~;zlychwiek6w ... I nie tylkQ widzialem je, ale zosta-
II III W nie przeobleczony. Przyodziany bezmiarem tej ohy-
tI \ I\lusialem stanqc przed obliczem mego Najswi~tszego
1111'/1, aby blagac 0 milosierdzie. Wtedy poczulem na sobie
, II 1,/11' gniewu obrazonego Boga. W6wczas Ja, Syn Jego,
Iii 11\1'owalemsi~ jako zakladnik, aby Go przejednac i ula-
111I1:t,i(; Jego sprawiedliwosc.
1'1111'ie,zarem tylu zbrodni mojq ludzkq natur~ ogarne,la
I II II lrwoga i smiertelne konanie, ze cale moje cialo po-
I I In si~ krwawym potem. 0 grzesznicy, kt6rzy Mi spra-

'Iwi takie cierpienia!. .. czy ta krew przyniesie warn zba-
1'I\l i zycie? .. Czy nie b~dzie dla was przelana na pr6z-

1111'/.. Jak wyrazie mojq bolesc na mysl, ze ten pot, ta
II v()ga,konanie i ta krew ... be,dq nadaremne dla tylu, tylu
till 'l.!... Zbliz si~ do Mnie - m6wi Jezus do siostry J6-
Ily - a kiedy ujrzysz, ze zalewa Mnie morze smutku,

1111II~.ze Mnq do trzech uczni6w, kt6rych pozostawilem
I I)('wnej odleglosci od siebie.
yl)l'alem ich, aby doznac ulgi, dajqc im udzial w mojej

IIllldlilwie i smutku. Jak wyrazic to, co doznalo moje Ser-
II, Iciedy znalazlem ich pogrqzonych we snie? Jakaz przy-
I ID(I(;dla Tego, kt6ry kocha, ze musi bye osamotnionym
I I' !lie moze si~ zwierzye swym bliskim!. ..
II,./, I'azy Serce moje doznaje tego samego b6Iu... !lez
I/I/,y szuka ulgi u swych wybranych i znajduje ich spiq-
I yc'll. ..



Na pr6zno staram si~ ich obudziC, sklonie do wyjscia z
siebie, ze sfery osobistych zainteresowan, odwiese ad
czczych i pr6znych rozm6w ... Bardzo cz~sto odpowiadajq
Mi, jesli nie slowami, to swym post~powaniem: "Nie mo-
g~ teraz ..., mam duzo zaj~cia ..., jestem zbyt zm~czony ...,
potrzebuj~ spokoju!. .."
Wtedy nalegajqc lagodnie, m6wi~ do takiej duszy: "Chodz

. na chwil~, chodz pomodlie si~ ze Mnq, wlasnie teraz ciE;
potrzebuj~, nie l~kaj si~ porzucie dla Mnie tego spoczynku.
Ja b~d~ twojq nagrodq ... I otrzymuj~ t~ samq odpowiedz!. ..
Biedna spiqca dusza, kt6ra nie moze czuwae ze Mnq na-
wet jednej godziny! ...
Uczcie si~ tu jeszcze, drogie dusze, ze nie warto szukac
ulgi w stworzeniach. Ilez razy znajdziecie u nich wi~cej
goryczy tylko dlatego, ze spiq i nie odpowiadajq ani na
wasze oczekiwania, ani na waszq milose ...

Powr6ciwszy na modlitw~, upadlem znowu na twarz,
uwielbialem mego Ojca i blagalem Go 0 pomoc ... Nie m6-
wilem do Niego "M6j Boze" ale "M6j Ojcze". Kiedy serce
wasze cierpi wi~cej, wtedy takze powinniscie Boga nazy-
\vae swoim Ojcem. Blagajcie Go 0 pomoc, przedstawiajcie
Mu swe cierpienia ..., obawy ..., pragnienia i przez wasze
bolesne wolanie przypominajcie Mu, ze jestescie Jego dzie-
emi. Powiedzcie Mu, ze wasze cialo jest wyczerpane ...,
ze wasze serce jest smiertelnie scisni~te ..., ze wasza dusza
zdaje si~ doswiadczae co to jest krwawy pot ... Proscie Go
z ufnosciq dzieci~cq i oczekujcie wszystkiego od Tego,
kt6ry jest waszym Ojcem. On sam przyniesie wam ulg~
i udzieli koniecznej sHy do zniesienia zmartwien i cierpien,
czy waszych osobistych, czy tez dusz wam poswi~conych.
Moja dusza, smutna i opuszczona, miala doznac jeszcze
gorszej udr~ki, kiedy pod ci~zarem ludzkich nieprawosci
widzialem jedynie zniewagi i niewdzi~cznose, w zamian za
tyle cierpienia i tyle mlosci. Krew, kt6ra plyn~la ze wszy-.
stkich por6w, a kt6ra wkr6tce miala tryskae ze wszy-
stkich ran, miala bye daremna dla tylu dusz ... a cale ich
mn6stwo wog6le nie mialo Mnie nawet poznae! ... Mialem
przelae t~ krew za wszystkie dusze. Zaslugi moje mialy
si~ stae wlasnosciq kazdej duszy ... 0 Krwi Boska! 0 zaslu-
gi nieskonczone! Daremne jestescie dla tylu, a tylu dusz!. ..

'I',d I I':li wszystkie dusze mialem wylae SWq krew i wszy-
II III tlusze mogly byly zasluzye na Mq wielkq milose ...

11111 IILlz dusz milose moja mogla bye bardziej delikatna,
11111 d~,i'j czula i gorqca ... Od tych dusz wybranych m6gl-
I. III () 'zekiwac wi~cej pociechy i milosci, wi~cej wspa-
1lllIllllll'yslnosci i zaparcia si~ siebie ... Jednym slowem,
I I Ii "zniejszej odpowiedzi na mojq dobroe... Niestety!

11\1':1.111m w tej chwili, jak wiele z nich odwraca si~ ode
III I·•.. Jedne z nich zamknq uszy na m6j glos ... Inne go
IJI'lwdzie poslyszq, ale nie p6jdq za nim ... Jeszcze inne

IltlJlllWiedzqprzez jakis czas i nawet pewnq wspanialo-
III.YtllllOSciqna wezwanie mego Serca, ale potem zasnq
1I0Wllii i nadejdzie dzien, w kt6rym powiedzq Mi swymi
I ,.Y"nmi:"Dosye si~ napracowalam ..., bylam wierna swym
IlIl1dl'obniejszym zobowiqzaniom ..., opanowalam swpjq na-
11111:..., zylam w zaparciu si~ siebie ... Obecnie potrzebuj~

It,'l'ujswobody ... Nie jestem juz dzieckiem Nie potrzeba
1111.1IIZ tylu wyrzeczen ... i takiej .czujnosci Mog~ zwolnic
\I: od Lego, co mnie kr~puje ..." itd.

I lild1\a duszo! Zaczynasz w ten spos6b popadac w sen .
W1\ 1'()Lcewr6c~, ale ty, spiqc, juz Mnie nie uslyszysz! .
I ,1I0I'iuruj~ci mojq lask~, ale ty jej juz nie przyjmieszL..
I I ,y 1Jc;dzieszmiala sil~, aby si~ kiedys obudzie? Czy nie
Illllill'.'ysiE;raczej obawiac, ze dlugo pozbawiona pozywienia
" IlIlmiesz i nie wyjdziesz juz wiE;cej ze swego letargu?

Ihlsze moje umilowane, wiedzcie, ze wielu zaskoczyla
1111\'1'(;wsr6d gl~bokiego snu!. .. Gdzie i jak si~ obudzili? ..

W.·zystko to stalo obecne przed mymi oczami, przyto-
111111\dla mego Serca. Co robie? ... Cofnqc siE;?... Czy pro-

(. Ojca, aby Mnie wyzwolil z tej udrE;ki?.. Czy przed-
IlIwi·· Mu bezuzytecznose mojej ofiary dla tylu dusz?,

11Ii'l [)oddalem si~ znowu Jego Przenajswi~tszej Woli i
1I11.'yj<!lemten belich, aby go wychylie do dna.
111':t.'yllilemto, abyscie tym przykladem nauczyli si~ nie
101',,(·siE;przed zadnym cierpieniem. Nie myslcie, ze one
I, I daremne, nawet jesli nie widzicie jego owoc6w: pod-
dll.lt'il' sw6j sqd i pozw6lcie Woli Bozej dzialae i dokony-

Ill' :,ic;w was.
IIIItiPchciakm si~ ani cofnqc, ani uciekac. I choe wiedzia-

I. III, 'i,c tl) w tym ogrodzie pojmajq Mnie moi nieprzyja-



ciele, pozostalem w nim ... Wzmoeniony przez wyslanca
mego Ojca ujrzalem nagle, ze zjawia si~ Judasz, jeden
z moich dwunastu aposto16w, a za nim ci, kt6rzy mieli
Mnie pojmac. Szli oni z kijami, kamieniami, lancuchami
i sznurami, aby Mnie pochwycic i zwiqzac.
Vlstalem i, zblizajqc si~, rzeklem: "Kogo szukacie?"
Wtedy Judasz polozyl Mi r~ce na ramionach i usciskal
Mnie. Ach, Judaszu, co czynisz? Co ma oznaczac ten po-
calunek? .
Do iluz dusz mog~ r6wniez powiedziec: "Co czynisz? Dla-
czego Mnie zdradzasz pocalunkiem?"
Duszo umilowana, przed chwilq Mnie przyj~las i raz po
raz zapewnialas Mnie 0 swej milosci Zaledwie jednak
odeszlas, juz wydajesz Mnie wrogom! Wiesz, ze na tym
zebraniu, kt6re ci~ tak pociqga, prowadzi si~ raniqce Mnie
rozmowy, a ty, kt6ra przyj~las Mnie dzis rano i kt6ra
prawdopodobnie przyjmiesz Mnie jutro ..., tam wlasnie tra-
cisz drogocenny blask mej laski!...
Dlaczego prowadzisz t~ spraw~, kt6ra kala ei r~ee?.. Po-
wiem do innej. Czyz nie widzisz, ze w spos6b niegodziwy
zdobywasz ten zysk, to stanowisko, te wygody? ..
Przyjmujesz i obejmujesz Mnie, jak Judasz ..., by za par~
chwil, za par~ godzin, dac mym wrogom znak, po kt6rym
Mnie poznajq i pojmajq! Zwr6c~ si~ takze do ciebie, duszo
chrzescijanska, kt6ra Mnie zdradzasz przez t~ niebezpie-
cznq przyjain. Nie tylko wiqzesz i kamienujesz Mnie sa-
ma, ale przez ciebie zdradza Mnie r6wniez inna dusza ...·
Dlaczego Mnie wydajesz w ten spos6b? .. Ty, kt6ra Mnie
Znasz?'" i kt6ra si~ chelpisz nieraz ze swej poboinosci i
milosci Niewqtpliwie moglabys osiqgnqc za niq wielkq
zaslug~ , lecz czymze to jest w istoeie, jesli nie zaslonq,
pokrywajqcq tWq niegodziwosc.
Przyjacielu, po cos przyszedl?.. Judaszu, pocalunkiem
zdradzasz Syna Bozego, Mistrza swego i Pana! Tego, kt6ry
ci~ miluje i kt6ry got6w jest ci jeszcze przebaczyc1 ... Ty"
jeden z moich dwunastul ... Jeden z tych, kt6rzy zasiedli
ze Mnq przy stole i kt6rym umylem nogi!. .. Dei razy'
mog~ i musz~ m6wic w ten spos6b do dusz bardzo umilo-
\'vanych przez moje Serce!. ..
Duszo ukochana!. .. Dlaczego dajesz si~ ponosic tej nami~-

1IIIl:' 'i? .. Dlaczego pozostawiasz jej takq swobod~?';. Poz-
II (. ~i~ jej nie zawsze jest w twej mocy, ale Ja wymagam
11'1(0 jedynie, bys walczyla i opierala si~... Czymze jest
1'llwi1owaprzyjemnosc? .. Jesli nie trzydziestu srebrnikami.

I kt6re wydal Mnie Judasz i kt6re posluzyly na jego
'IW iJ~.
Itl\~, dusz sprzedalo jui Mnie, a ile sprzeda Mnie jeszcze
III !l ,dznq cen~ przelotnej przyjemnosci ... Ach, biedne du-

I,C! ... Kogo szukacie? Czy Mnie? ... Tego Jezusa, kt6rego
I.I\nlyscie i milowaly!. ..
IInzw6lcie Mi, ze powiem wam te slowa: "Czuwajcie i
1I16dlciesi~!"
'1'l1k, pracujcie nieustannie, aby wasze wady i zle sklon-
II (),~C i nie przeszly w stan nalogu.
'0 rok, a cz~sto nawet w kaidej porze roku, trzeba kosic

II'Qw~.Trzeba uprawiac ziemi~, aby jq uzyinic i eiqgle
w;llwac z niej chwasty. Podobnie i dusza powinna czuwac
I niezmordowanie prostowac falszywy kierunek swoich
uklonnosci. Nie zawsze tak bywa, ze tylko grzech ci~zki
\Viedzie na najgorsze drogi. Czasem punktem wyjscia d1a
II;l.iwi~kszych upadk6w jest drobna rzecz: mala rozrvwka,
l'IIwi1as.labosei, przyzwolenie wprawdzie godziwe; al~ nie-
IlmartwlOne, przyjemnosc dozwolona sama w sobie, kt6ra
.I'~nal~ nie przystoi ... Wszystko to wzrasta i mnozy si~,
I,;lslepla powoli dusz~ tak, ie laska ma wplyw coraz mniej-
:;/.\", a nami~tnosc wzrasta i w koncu zwyci~za.
I\ch, jakie to smutne dla Serca Bozego, kt6rego milosc
.I'st nieskol1czona, kiedy widzi, jak tyle dusz na slepo
I,bliia si~ do przepasci! ...
Powiedzialem ci jui, J6zefo, jak dusze, kt6re Mnie ei~zko
ohrazajq, wydajq Mnie nieprzyjaciolom na smierc, a raczej
Olle same stajq si~ mymi nieprzyjaci6lmi, poslugujqc si~
,'Wym grzechem jako broniq.
Nie ehodzi tu jedynie 0 wielkie upadki ... Sq tei dusze,
il nawet dusze wybrane, kt6re Mnie zdradzajq przezswe
I'odzienne upadki, przez niezwalczanie swych zlych sl<:1on-
nosei, przez swe ust~pstwa na rzecz nieumartwionej na-
Illry, przez uchybienia wobec milosci ..., wobec posluszen-
slwa, milczenia ... itd. Jesli wi~c moje Serce cierpi wsku'-
[(lk grzcch6w i nicwdzi~cznosci sWiata, to 0 ilei wi~ce.i



o({ 'ZllWH zniewagi, poehodzqee od dusz ba1'dzo umilowa-
!Iyeh! ... Jesli poealunek Judasza dotknql Mnie tak bolesnie
to dlatego, ze byl on jednym z moich dwunastu i ze od.
niego, jak od innyeh, oezekiwalem wi~eej milosei, poeieehy
i delikatnosei!
o dusze, kt6re wybralem jak miejsee swego wypoezynku
i og1'6d mej rozkoszy, od was oezekuj~ duzo wi~cej mi-
losei, serdeeznosei i delikatnosei, niz od innyeh, kt6re
nie Sq tak seisle ze Mnq zjednoezone ...
Wy maeie bye balsamem, gojqcym moje 1'any Macie 0-
cie1'ae moje Oblieze skalane i nieksztalcone Macie Mi.
pom6e w oswieeeniu tylu dusz zaslepionych, kt6re w
ciemnoseiaeh noey chwytajq Mnie i wiqzq, aby Mnie po-
wiese na Smiere.
Nie zostawiajeie Mnie samego. Przebudzeie si~ i przyjdz-
cie wraz ze Mnq modlie si~, bo oto moi nieprzyjaeiele
zblizajq si~...
Kiedy zolnie1'ze zblizyli si~, aby Mnie pojmac, powiedzia-
lem im: "Oto jestem". Slowo to powtarzam takze duszy,
kt6ra zbliza si~ do niebezpieezenstwa i pokusy. "Oto jes-
tern". Tak, to jestem Ja".
Cheesz Mnie zd1'adzie i wydae! ... Leez zapomnijmy 0 tym.
Chodz, jestem twym Ojeem i jesli eheesz, masz jeszeze
ezas: Ja ei przebaez~ ... Ja zwiqz~ ei~ wi~zami mojej mi-
losei, bys Mnie juz nie wiqzala swymi grzeehami.
P1'zyjdz, Jam jest Ten, kt6ry ei~ miluj~, Ten, kt6ry wylal
wszystkq swojq k1'ew za eiebie! Wsp6lczuj~ twej slabosd
i z czuloseiq ezekam, aby ei~ m6e ujqe w swoje ramiona!. ..
Przyjdz, duszo oblubieniey mej, duszo mego kaplana! Jes-
tern milosierdziem nieskonezonym. Nie l~kaj si~, nie b~-
d~ ei~ karal... Nie odepehn~ ei~... Otworz~ ei me Seree
i jeszeze ezulej koehae ei~ b~d~! Obmyj twe plamy w
k1'wi moieh ran. Odzyskasz SWq pi~knose i staniesz si~
podziwem dla nieba, a Seree moje spoeznie w tobie.
0, eo za smutek, gdy po takim wezwaniu, dusze zasle-
pione i niewdzi~ezne wiqzq Mnie i p1'owadzq na smiere!
Kiedy Judasz dal Mi zdradzieeki poealunek, wyszedl z
ogrodu i zrozumiawszy ogrom swej zbrodni popadl w 1'oz-
paez.
Kt6z zmierzy mojq bolese, jakq doznalem, kiedy uj1'zalem

\\II'/,Oapostola, idqeego na wieeznq zgub~! ...
Nlldeszla tymezasem godzina, kiedy dajqc zolnierzom
\ ~izelkq swobod~, oddalem si~ im z ulegloseiq baranka.
,/,I 'iqgn~li Mnie oni natyehmiast do domu Kajfasza, gdzie
I,nstalem przyj~ty z szyderstwami i obelgami ,i gdzie je-
t!('11z paeholk6w wymierzyl Mi pierwszy poliezek! ...
I'll'J'wszy poliezek'. .. Uprzytomnij sobie to dobrze, J6zefo.
'I'n eierpienie nie bylo bolesniejsze od biczowania ... Ni.e,
Ill',. wqtpienia. Ale w tym pierwszym poliezku ujrzalem
JlII'['WSZyei~zki grzeeh dusz, trwajqeyeh w stanie laski
11/. do ehwili popelnienia go ... A po pierwszym tyle in-
Ilych! ... Dez dusz weiqgni~tyeh przez p1'zyklad w to sarno
111('bezpieezenstwo!. .. A moze nawet dop1'owadzonyeh do
\'v14osamego nieszez~seia: do smierei w stanie ei~zkiego
j(l'zeehu! ...

Apostolowie moi opuseili Mnie ... Jedynie Piotr, wie-
dziony ciekawoseiq, pelen t1'wogi, wsunql si~ mi~dzy sluz-
l~. .
I 010 Mnie zas Sq tylko falszywi swiadkowie, kt6rzy mno-
zq swe klamstwa, podzegajqe zlose bezeenyeh s~dzi6w.
'i sami, kt6rzy okrzykami podziwu witali moje euda, dzis

liq mymi oskarzyeielami. Nazywajq Mnie wiechrzyeielem,
Inlszywym prorokiem, zarzueajq Mnie gwalcenie szaba-
\'\1 ... , a sluzba podnieeona tymi oszezerstwami, wznosi prze-
l'iwko Mnie ok1'zyki i grozby.
'I'u zwr6e~ si~ do moieh pierwszyeh aposto16w i do moieh
dzisiejszyeh dusz wybranyeh.
:dziez byliseie, apostolowie, uezniowie, swiadkowie mega

1.,Veia,moieh nauk i eud6w? ... Niestety! Z pos1'6d tych,
\Ill kt6ryeh oezekiwalem dowodu milosei, nie ma zadnego,
I\by Mnie bronie. Jestem sam, oskarzony 0 najgorsze zbr?-
dnie, otoczony zolnie1'zami, jak stadem zarloeznye? W.l~-
16w... Wszysey si~ nade Mnq zn~eajq ... Jeden Mme blJe
po twarzy ..., drugi zniewaza Mnie SWq wstr~tnq plwoeinq,
\ jeszeze inny wystawia Mnie na posmiewisko'... .
I<iedy zas Seree moje ofiaruje si~ na te wszystkie kat~sze,
lby wyzwolie dusze z niewoli g1'zechu, Piotr, ustanowlOny
przeze Mnie Glowq Koseiola ..., Piotr, kt6ry przed lulku
I(odzinami przy1'zekl, ze p6jdzie za Mnq nawet na smiere ...,
Piotr, kt6ry ma sposobnose zlozenia 0 Mnie swiadectwa,



\I t ,/, yldv pytal1ie odpowiada pierwszym zaparciem sie ...
: Iy ~.11~ pytan~e si~ ponawia, a strach ogarnia go coraz

I)IrdZI .I, przysl~ga, ze nigdy Mnie nie znal ze nigdy nie
byl Moim uczniem!... '
A~h, Piotrze, pI'zysi~gasz, ze nie znasz swego MistI'za!. ..
Nle tylko pI'zysi~gasz, ale po raz drugi wypieI'asz si~ Go
pI'zez straszne zakl~cia ...
Dusze wybr~ne ..., czy ~dajecie. so.bie spI'aw~, jaka bolesc
pI'zemka m~J~ SeI'ce, ktore plome 1 wyniszcza si~ z milosci,
kledy wldzl Jak zdradzajq Je najblizsi ... Kiedy swiat si~
pI'zeclw. Mme buntuje, kiedy tak wiele dusz Mnq gaI'dzi
zn~ca ~l~ nade Mnq i usiluje zadac Mi smierc i, kiedy
zwI'ac.a]qc Sl~ do ~woich, Serce moje doznaje jedynie bI'a-
ku zamte~esowama i opuszczenie ... Co za smutek i goI'ycz!
Odezw~ Sl~ 1 do ~as,. ja~ do Piotra: "Czy zapomnialyscie
o dowodach mlloscl, Jakle warn dalem ... 0 wi~zach, kt6re
~vas lqc~q .ze Mnq? .. 0 tylekI'oc ponawianych obietnicach,
ze b~dzlecle Mnie bronic az do SrnieI'ci? ..
Jesli jestescie slabe i l~kacie si~, ze ustqpicie pI'zed wzgl~-
der:1 ~udzk.lm, ~I'zyjd~cie Mnie pro sic 0 sil~, aby si~ zwy-
Cl~Z.YC... Nle 0pleI'aJcle Sl~ na sobie, ale uciekajcie si~ do
Mme z ufnosciq, a Ja was podtI'zyrnam.
~yjqC wSI'6d swiata, w otoczeniu niebezpieczenstw i okazji
00 gI'zech.u, me wystawiajcie si~ same na niebezpieczei:t-
stwa. Czyz PlOtI' bylby upadl, gdyby byl opieral si~ m~znie
1 Ole pofolgowal pI'6znej ciekawoSci? ..
Wy zas, kt6I'z;y.pI'a.cujec.ie na mojej I'oli, czy tez w mojej
wmmcy, I'atuJcle Sl~ uCleczkq, jesli w pewnych okazjach
czuJeCle pOClqgdo dzialania ze wzgl~du na czysto ludzkie
zadowolenie. Jesli jednak pI'acujecie jedynie z posluszen-
stwa, dla rnoj~j chwaly i zbawienia dusz, nie l~kajcie si~:
Ja ~as obI'oOl~ i pI'zejdziecie zwyci~sko przez niebezpie-
czenstwa.
K~e~y zoh:ierze. prowadzili Mnie do wi~zienia, ujI'zalem
wsrod sluzby PlOtra i utkwilem w nim swe spojrzenie.
A on popatI'zyl na Mnie i goI'zko zaplakal nad swym grze-
chern ...
W ten sam spos6b spoglqdarn na dusz~, kt6I'a zawinila.
A on.a? cz~ ona patrzy na Mnie? .. Czy te dwa spojI'zenia
krzyzuJq Sl~ zawsze z sobq? .. Niestety!... Ilez razy napI'6z-

110 szukam oczyma jej wzroku ... Dusza ta nie widzi Mnie,
I'st: zaslepiona! Nalegam na niq lagodnie, a ona nie slyszy
mc... Wzywam jq po imieniu, ona zas nie odpowiada Mi...

:' Cararn si~ obudzic jq pI'zez jakqs przykrosc, a ona spi
Ii lie] ... Dusze umilowane, jesli nie b~dziecie spoglqdac
\Vealew niebo, to b~dziecie zyly na ziemi jako bezI'ozumne
1,: toty. ~kierujcie umysl ku waszemu celowi ..., ku ojczy-
'/.lIl~, ktora na was czeka. Szukajcie swego Boga, a spot-
Il\Cl~ zawsze oczy Jego utkwione w was ..., a w Jego spoj-
I'Z mu znajdziecie pok6j i zycie!"

4·.OD CIEMNICY DO BICZOWANIA
,,~rzypatrz Mi si~ w ciemnym wi~zieniu, gdzie sp~dzilem
wl~kszq cz~sc nocy. Tu wlasnie zolnierze, slowami i czy-
lIami zaez~li Mnie lzyc, drwic ze Mnie, zniewazac Mnie,
\Hlerzac Mnie po glowie i po ealym ciele ...
Az wreszcie v.:yczerpani, zostawili Mnie samego, zwiqza-
wszy w tym clemnym i wilgotnym miejscu. Do siedzenia
dali Mi kamien, z kt6rego szedl ehl6d pI'zenikajqcy moje
zbolale cialo.
Por6wnajmy t~ ciemnic~ z tabernakulum ..., a zwlaszcza
'/.sercami tych, kt6I'zy Mnie przyjmujq:
W ciemnicy sp~dzilem tylko ez~sc nocy, a w tabernakulum
llez dni i noey?
VI. ciemnicy bylem lzony i dr~czony przez wrogich Mi zol-
meI'zy. W tabernakulum ... ile I'azy doznaj~ tego od dusz,
k.t6re Mnie nazywajq swoim Ojcem ..., ale jak malo okazujq
ill<':wobec Mnie jako me dzieci!
VI. ciemnicy cierpialem chl6d i bezsennosc, gl6d i pI'ag-
IHenie, b61 i wstyd, samotnosc i opuszczenie! I widzialem
w ciqgu wiek6w tyle tabernakulum, w ktorych Mi zabra-
knie schronienia milosci ... Tyle sere lodowatyeh, ktore b~-
dq dla mojego ciala, poranionego i zzi~bniEitego, jak wi~-
1.iennekamienie L.
Ilei dni bEid<,:musial ezekac, aby ta czy inna dusza przy-
Hzlado Mnie odwiedzic ukrytego w tabernakulum i pI'zy-
jqc Mnie do swego serca!
Przez ile nocy b~dEipragnql jej przyjscia!. .. A ona da siEi
pochlonqc swym zajEiciom..., opanowac niedbalstwu ..., albo
przejqc si~ zbytnio obaw'l 0 swe zdrowie ... i nie przyjdzie!



Duszo ukochana, oczekiwalem ciE:, by ugaslc swe prag-
nienie i pocieszyc siE:w smutku, a ty nie przyszlas!
Ilei razy znowu bE:dE:odczuwal g16d dusz ..., ich wierno-
sci..., ich ofiarnosci ... Czy bE:dqone umialy zaspokoic ten
przejrtlUjqcy g16d przez male zwyciE:stwo nad sobq, przez
drobne umartwienie? .. Czy potrafiq Mi uliyc w smutku
przez sWq czulosc i wsp6lczucie? .. A gdy przyjdzie chwila
bolesna dla natury , kiedy bE:dq musialy zniesc cierpie-
nie ..., zapomnienie , wzgard~ ..., przeciwnosci ..., zmartwie-
nia duchowe czy rodzinne ..., czy potrafiq wtedy powiedziec
Mi z glE:biduszy: "Niechaj to b~dzie dla zlagodzenia Twe-
go smutku, dla dotrzymania Ci towarzystwa w samotno-
sciL.." Ach, gdyby one umialy tak jednoczyc si~ ze Mnq,
jakiespokojnie zwyci~ialyby wszystkie przeciwnosci ...
Jakie wzmocniona wychodzilaby wtedy dusza ich z tych
trudnosci, ile pociechy i ulgi przyniosloby to memu Sercu!
\V wi~zieniu ogarnialo Mnie uczucie wstydu, ze tyle nie-
przyzwoitych s16w miotano przeciwko Mnie ..., a ta bolesc
wzrastala jeszcze na mysl, ie podobne slowa padnq kie-
dys z ust bardzo umilowanychL .. A gdy r~ce skalane okla-
daly moje cialo razami i policzkami, wtedy widzialem u-
derzenia i policzki dusz, kt6re Mnie przyjmowac mialy
bez uczucia delikatnosci, godzqc we Mnie jak strzalami,
swymi grzechami dobrowolnymi i nalogowymi! ...
Wreszcie, gdy w ciemnicy popycbali Mnie i zwiqzanego
oraz bezsilnego przewr6cili na ziemi~..., ujrzalem wtedy
tyle dusz, kt6re kiedys mialy wyiej cenic ode Mnie swoje
wlasne zadowolenie, kt6re mialy wiqzac Mnie przez swoje
niewdzi~cznosci, kt6re Mnie odpychac mialy i odnawiac
m6j bolesny upadek, przedluiajqc mojq samotnose.

Dusze wybrane, zbliicie siE; do swego Oblubienca w
ciemnicy; oglqdajcie Go w ezasie tej bolesnej noey ... i po-
myslcie, ie ta bolese przedluza si~ w tylu opuszezonych
tabernakulaeh i 'I\' ozi~blosei ty 1u dusz !
Czy eheeeie dac Mi dow6d swej miloSci? .. A wi~e dajeie
Mi swoje serea, abym z nieh m6g1 uczynie swoje wi~zie-
nie ...

Przywiqieie Mnie do siebie lancuehem swej milosei ...
Okryjeie Mnie S'Nqdelikatnosciq ...
Zaspok6jeie m6j g16d swojq wspanialomyslnoseiq ...

Nap6jcie Mnie swoim zapalem ...
Pocieszajcie Iv"Iniew smutku przez SWqwiernq obeenose ...
Usuncie m6j bolesny wstyd przez swojq czystosc i pra-

wose intencji!...
.f~sli chcecie, bym w was odpoczql, przygotujcie Mi posla-
llle z akt6w umartwienia ... Opanujcie swojq wyobrazni~
I ueiszcie zgielk nami~tnoSci ... Wtedy w ciszy waszej du-
szy zasn~ spokojnie. A wy uslyszycie m6j glos, m6wiqcy
wam ze slodyczq: "Oblubienico moja! Dla Mnie jestes
dZlsiaj miejscem wypoczynku. Ja stan~ si~ nim dla ciebie
przez wiecznosc ealq... W wiE;zieniu swegG serca strzeglas
Mr:le z takq ezujnosciq i miloseiq, ze nagroda moja nie
b~uzle miala granic ... i nigdy nie pozalujesz tego, co w
ClqgUsvvego zyeia poswi~cisz dla Mnie ..."

Po dluzszej cz~sci nocy, sp~dzonej w wi~zieniu wilgo-
lnym, eiemnym i brudnym ..., po zniewagach i katuszach
c. dawanych Mi przez zolnierzy ..., po obelgach i szyder-
stwach sluzby, wyczekujqcej co si~ ze Mnq stanie ..., kiedy
.I~zeialo moje bylo wyczerpane cierpieniami ..., to sluehaj,
Jozefo, jakie pragnienia palily moje Seree: Oto spala Mnie
l11ilosc~.A mysl, ze tyle dusz poeiqgnE;p6zniej w moje g]a-
dy, wzmagala we Mnie chE;Cnowego eierpienia.
Widziaiem je, wierne nasladowczynie mego Serca, jak uez"!
Sl~ ad Niego nie tylko eichosci, cierpliwosei, spokojnego
przyjmowania eierpien i wzgardy, ale nawet milosci wobec
swoieh przesladowe6w.
vVidzialern je, jak z milosei dla Mnie posunct si~ az do po-
swiE;eenia si~ za nich, tak jak Ja po:§wi~cilern si~ za zba-
wienie tyeh, kt6rzy W okrutny spos6b si~ ze Mnq obeszli ...
Widziaiem, jak wsparte mojq laskq, odpowiedzq na Boze
wezwanie, wchodzqe na drogE;zycia doskonalego, jak zam-
knq siE;w samotnosei, jak same skrE;pujq si~ wiE;zami 111i-
tosei, jak wyrzeknq si~ wszystkiego, eo godziwie u111ilowaly
i jak rn~znie znosic bE;dq bunt swej wlasnej natury, jak
pozwolq siE;sqdzic, znieslawiac, gardzic sobq i uwazac swe
zycie za szalenstwo ... i jak mimo tego wszystkiego seree
leh pozostanie w poufalym zjednoezeniu ze swym Panem
i Bogiem ...
Podobnie i Mnie trawilo pragnienie spelnienia Woli Ojea,
mimo doznawanyeh zniewag i bezeenych katuszy. A Seree



moje scisle z Nim zjednoczone w czasie tych godzin samo-·
tnosci i cierpienia, ofiarowalo sie, na przywr6ceniu Mu
ehwaly.
Tak i wy, dusze zakonne, przebywajqce w wiE;zieniu, wy-
branym z milosei, W oezaeh ludzi nieraz uehodzqey za,
niepotrzebnyeh a nawet szkodliwyeh, nie l~kajeie sie,; w
tej samotnosei i w tyeh bolesnyeh godzinaeh pozw6lcie,
ze swiat przeeiwko wam powstanie ... Nieeh wasze seree-
zjednoezy sie, seisle z Bogiem, jedynym przedmiotem wa-
szej milosci i przywraeajcie Mu chwale, zniewazanq tyloma
grzechami!° swicie naste,pnego dnia Kajfasz rozkazal zaprowadzie-.
Mnie do Pilata, aby ten wydal na Mnie wyrok smierci!
Pilat badal Mnie dokladnie w nadziei, ze vlYszuka sluszny
motyw do skazania Mnie. Kiedy jednak nie takiego nie-
znalazl, uczul wyrzuty sumienia na mysl 0 niesprawie-
dliwosei, kt6rq by popelniJ:. Dlatego tez eheqe siE: Mnie-
pozbye, rozkazal odeslik Mnie do Heroda.

Pilat nalezy do tego rodzaju dusz, kt6re wybierajqc
mie,dzy poruszeniami laski a swymi namie,tnosciami, dajq,
sip,owladnqe wzglp,dem ludzkim i zbytniej rnilosci wlasnej.
Kiedy zas stanq wobec pokusy lub niebezpieeznej okazji
zaslepiajq sip, same i powoli przez falszywe rozumowanie>
nabierajq przeSwiadezenia, ze nie ma powodu lp,kae SiE;
zla, ani zadnego niebezpieczeilstwa ..., ze Sq na tyle mqdre,
iz same mogq oSqdzae sprawy i nie potrzebujq niczyjei
rady ... Bojq sie, w oczaeh swiata narazie sie, na smiesznoSc ...
Brak im energii, aby sip,zwycie,zye i odrzueajqc laske, wpa-
dajq z jednej okazji w drugq, az sladem Pilata dochodzq.
do aktu wydania Mnie Herodowi!
U duszy zakonnej nie chodzi tutaj 0 okazjE; do grzechu
eiE;zkiego. Ale, aby siE;oprzee pokusie, trzeba by przyjqe-
upokorzenie, zniese przeciwnosci ... Zamiast p6jse za' po-
ruszeniem woli i odkrye lojalnie SWqpokuSE;, dusza taka
zadowala siE;wlasnym osqdem i wmawia w siebie, ze nie
ma zadnego powodu, by porzucie swoje niebezpieezen-
stwa grzechu, lub odrn6wie sobie tej przyjemnosci. I tak
popadnie ona wkr6tce w gorsze nieszczE;seie... Jak Pilat
zaslepi siebie i nie zdobe,dzie siE; juz na odwagE;, by po-
stE;powae prostolinijnie i prE;dzej czy p6Zniej wyda Mnie
IIerodowi!

. Na wszystkie py~ania Pilata nie nie odpowiadalem, skoro
Jednak zapytal Mn.le: "ezy Ty jestes Kr6lem Zydowskim?",
wt.edy ~ yowagq 1 z pelnyrn poczueiern rnojej odpowie-
dZlalnoSClodrzeklem: "Tys powiedzial Ja jestem kr6lemf
Ale kr6lestwo rnoje nie jest z tego sWi~ta!" .
VI:ten spos?b ~a~dy. stanowczo i wspanialornyslnie powi-
m~n ?~po~ledzlec, ~ledy nad~rza sie, mu sposobnosc prze-
Z\\YCIE;zen~awz~le,dow ludzklCh, przyje,cia cierpienia lub
up?kor~ema,. ktorych, inaczej poste,pujqC, latwo m6glby
umknqc: ~,Nle, kr6lestwo moje nie jest z tego swiata 1"
Dlatego. m~ s~ukam wzgl~d6w u ludzi. Zdqzam do mojej
p.rawdzlweJ ?Jc~yzny, ~dzle czeka rnnie nagroda i szez~s-
Cl~. Tu na. z:en;l ~pelma.rn wiernie sw6j obowiqzek i nie
dbam 0 oplme, sWlata. Nle cofnE;siE;nawet tlumiac krzvz
natury. ~esli sarna. tego do~onae nie bE;dE;rr:ogla, poszuka"m
pon:?cy ;. ra~y; Wlern bowl€m, jak rnilose wlasna i namie-
LI:,OSCzaslepla cze,sto dUSZE;,aby poprowadzic jq na zle dra-
gl.
.' Pil~t wie,c ~owo~lowany wzgle,dami ludzkimi i lE;kajqc
slE;o",powledzlalnoscl, rozkazal zaprowadzie Mnie do He-
roda. B~l to cz~ow~ek przewrotny, dqzqcy jedynie do za-
dow~lema ~wycn mepohamowanych namiE;tnosci. Ucieszyl
~1E;,ze, ~me pow?lano przed jego sqd, myslqc, ze ubawi.
Sle,ll'lOlmlslowaml, czy tez cudami...
~O~1y:slcie,~usze ukochane, jakq odraze, rnusialem prze-
zywac na .w1dok tego zepsutego czlowieka, kt6rego pyta-
ma, gesty 1 ruc,hy ~Yv.:'0lywaly we Mnie zawstydzenie.
D~usze,e~yste 1 dZlewleze, otoczeie swego Oblubienca!. ..
SluehaJ.cle falszy~ch swiadk6w, kt6rzy przeciwko Mnie
r~owstaJq..., Patrzcle na t~n Hum nienasycony, zqdny gor-
.zqcych wldoWISk, na ktorego posmiewisko zostalem v.ry-
.-tawiony!
,lIerod ~czekuje odp~w~:dzi na ~;voje szydercze pytania,
ab:y Mme usprawledhwlc I obrome. Ale usta moje Sq zam-
k~le,te. .Tr:vam przed nim w najgle,bszym milczeniu: To
IU11~~emeJest dowode~ mojej suwerennej godnosci. Jego
bezNstydne wyra~y me zaslugujq na to, aby skrzyzowac
fjl~ mogly z mOlml przeczystymi slowami.
Ilrzez ~aly te:-r czas S~rce ~o~e p?zostawalo w serdecznej
l<:jcznoselz 0.lcem moun Nlebleslum, Trawilo Mnie wtedy



I I 1)'1111'1111', I Y za dusze, kt6re tak mih.l)~, wY?,ac swoj,~
tI"IIILIlIlI kropl~ Krwi. Rozplomie,niala.Mm; l-r:l~OSCna mysl
() tyeh wszystkich duszach,. kto~e be?y~ po]dq ,za Mnq,
pOl'WaneMoim przykladem 1 MOlm poswlE~cemem.
W czasie tego okropnego przesluchania wypelnio~lY bylem
nie tylko wewn~trznq radosc~q, a~e w'y~ywalem S.l~wprost
na krzyzowq m~k~. Po na]hamebme]szych zmewagach,
zniesionych w gl~bokim milczeniu, z.nioslem obchodzeme
si~ ze Mnq, jako szalencem! Przyodzlaneg~, na, z~ak szy-
derstwa, w bialq szat~, odprowadzono Mme wsrod krzy-
k6w posp6lstwa do Pilata. . .
Popatrz, do jakiego stopnia jest przeraz??y 1.zmle~zan.y
ten c'llowiek! Nie wie, co ze Mnq uczymc, W1~Cprobu]e
ulagodzic Iud, kt6ry zqda mej smierci, i rozkazuje Mnie
ubiczowac.

Tak post~puje dusza, kt6rej brak m~stwa i .wsl?a,nialo-
mvslnosci do stanowczego zerwania z wymagamam1 SWlata
i ~labosciami natury lub nami~tnosci. Zamiast stawic czolo
pokusie i, jak jej sumienie radzi, wyciqc az do korzema
to, co napewno nie pochodzi od dobrego duch.a, ona zas-
pokaja male kaprysy, to z.n0~u .pozwala s.ob1e na n:ale
zadowolenie. Skoro zdob~dz1ecle Sl~na ZWYCl~StWOna ]ed-
nym punkcie, kapituluje na drug~m,. kt6ry wymagal~y
wi~kszego wysilku ... Skoro umart:Vla Sl~ w pewnyc~ wy-
padkach, to ust~puje .~a to w wlelu ll1nycn, w ktory.ch
musialaby si~ pozbawlc w1elu drobnych rzeczy stanowu'l-
cych pozywk~ dla zmyslowosci i n~cqcyc~ natur~, gdyby
chciala zostac wiernq lasce i poslusznq swe] regule.
Ulegajqc cze,sciowo swym z~chciar:kom" cze,sciowo zn6w
zadawalajqc pragnienia swe] nam1~tnosc1, Huml w ten
spos6b wyrzuty swego sumienia. Moze tu na przykl~d
chodzic a rozglaszanie bl~d6w, kt6re wedlug swego n:me-:-
mania odkryla w bliznim. Pragnienie to nie P?,C~OdZ1am
z milosci braterskiej, ani z troski 0 dobro bhzme,g?, ale
z ukrytej nami~tnosci i tajemnego odruchu zaz.dr?scl. ,La-
ska i sumienie bijq wtedy na alarm 1 ostrzega]q ],q plzed
intencjami, kt6re niq kierujq i przed krzywdq, kt~r~ chce
drugim wyrzqdzic. Niewqtpliwie :v Pl~~WSZ~]~hv.:lh pow-
staje w tej duszy walka" ale ~a~l1l~tn?sc, ktore] me uma~-
twila, pozbawia jq wkrotce sWlatla 1 ::nly dla odrzucema

Legoszatal1skiego zamiaru. Szuka wtedy sposobu, aby po-
kryc milczeniem jedynie cz~sc tego, co wie, a nie wszyst-
ko! I sama przed sobq w ten spos6b si~ tlumaczy: "Prze-
Ci2Z ludzie muszq 0 tym wiedziec, ... zresztq malo co po-
wiem..." itd.
W ten spos6b rzueasz Mnie, jak Pilat, na ubiczowanie!
Wkr6tce namietnosc zmusi ci~, aby dokonezyc dziela ...
Nie mysl, ze taki spos6b zaspokoi jej pragnienie!... Dzis
zrobila taki krok, a jutro posunie si~ dalej1... Skoro ustq-
pilas w malej okazji, to tym bardziej ustqpisz wobec po-
kusy silniejszej L.
A teraz, dusze tak bardzo umilowane przez moje Serce,
przypatrzcie si~, z jakq ulegloseiq baranka pozwalam si~
prowadzic na strasznq m~k~ biczowania!... .
Na eiele moim zsinialym i wyezerpanym ze zm~czema,
kaei wyladowujq swojq dzikosc przy pomoey 1:6zg i ,bi-
cz6w... Wszystkie moje kosci wstrzqsa straszhwy bol...
Rozrywajq me niezliczone rany ... Wyrywane r6zgami ~a-
walki mego Boskiego Ciala padajq dookola. Ze wszystbch
mych czlonk6w tryska krew i wkr6tce doprowadzajq Mnie
do tak straszliwego stanu, ze nie widac juz we Mnie po-
dobienstwa czlowieka1...

Ach, czy patrzqc na Mnie, znajdujqcego si~ w morzu
cierpienia, serce wasze nie wstrzqsnie si~ ze wsp6lczueia? ...
Nie od kat6w spodziewac si~ mog~ pociechy, ale od was,
o dusze, kt6re na to wybralem, byseie Mi ulZyly w bole-
, '1SCl.. ..

Oglqdajcie moje rany i powiedzcie, czy ktos inny wycier-
pial tyle, aby dowiesc warn swej miloSci1...
...Nie l~kaj si~ - m6wi Jezus zwracajqe si~ bezposrednio
do siostry J6zefy - twoje cierpienie nigdy nie dor6wna
Mojemu ..., a na wszystka,czego od ciebie zazqdam, b~-
dziesz miala pomoc laski" ...
Dalej siostra J6zefa opisuje wyglqd Zbawiciela, kt6rego
widziala w stanie tej strasznej m~ki:
"Pan Jezus byl w stanie, w jakim Go pozostawiono po bi-
czowaniu; widok ten napelnil mnie takim wsp6lczuciem,
ie zdaje mi si~, iz b~d~ miala odwag~ wycierpiec cokol-
wiek by nie bylo, az do konca zyeia ... 2aden b61, nawet
z daleka, nie jest podobny do Jego bolesci ... Najwi~ksze



'1'1'/,1II II ;l,J'i\)\ly I\U 1.l\i J 'go oczy, ktore Sq zwykle tak
, . d d '\l1i;1 1\ \ ilL l'y'11 spojrzenie tak przemaw1a 0 uszy ....

J zi.' byly z.amkni~te, opuchni~te i zakrwawlOne, zwlaszc7~
prawe oko. Wlosy, zlepione krW1q, opadaly na ~ego twarz,
oczy i usta. Stal zgi~ty i przyv,l1qzany.do czeg.os, ale tylko
Jego widzialam. R~ce, jedna do drug1eJ yrzY:"llqzane, przy_
mocowane w pasie, byly pokryte krWlq.; C1alo Jego bylo
zorane ranami i pelne ciemnych plam. Zyly rqk byly na-
brzmiale i prawie czarne. U lewego ra~ienia zWisa~strz~p
ciala bliski oderwania, to samo widac bylo w wlelu 111-

nych miejscach. Ubranie czerwone od krwi, lez.alo u stop.
Sznur mocno zacisni~ty, przytrzymywal w pas1e kawalek
plotna, ktorego kolor trudno bylo okreslic, tak bylo ono
zakrwawione 1...
Nie mog~ dobrze powiedziec, w jakim .s~anie Go widzia-
hm ..., poniewaz nie um1em tego wyrazlc!
5. OD CIERNIEM UKORONOWANIA DO ROZPACZY

JUDASZA
2? marca 1923 roku siostra Jozefa zapisuje nast~pujqce
stowa Jezusa b~dqce wyrazem gl~bokiego bolu i cierpien
Jego Serca: . .
"Kiedy kaci zm~czyli si~ biciem, upletli koron~ z cl~rn.la~
wUoczyli Mi jq na glow~ i przechodzqc obok Mme mowl11.
"Krol u, pozdra wiamy Ci~!" Jedni Mnie lZy~~,drudzy ud~-
rzali po glowie, a kazdy dodawal nOWqbolesc do tych, kto-
re juz Cialo moje wyczerpaly ...

Przypatrujcie Mi si~, dusze umilo":rane. Otom skazany
przez sqdy, wystawiony na obelgi. i zmewag1 Uumu, wyda-
ny na ubiczowanie. I jakby to ]esz~ze by1:o za ma~o dla
doprowadzenia Mnie do stanu na]wl~kszego UpokOlzema,
spojrzyjcie jak Mnie koronujq Clermem, przy'odzlew~J'1 w
plaszcz szkarlatny, jak Mnie pozd~'awla]q, n~s:mewaJ~ Sl~
i drwiqc sobie z mego tytulu Krola ..., uwazagc ~me za
szalenca! ... Tak, Ja, Syn Bozy, Ja podstawa wszechsw:ata,
zgodzilem si~ na to, by w oczach ludzluch uchodzlC za
ostatniego i najbardziej godnego pogardy. Zam~ast UCle-
kac od upokorzen, przyjqlem. je, aby ?dpo~utowac za grze-
chy i pychy i przykladem s:"01m pO.ClqgnqC?us~e.
Dopuscilem, aby glow~ MO]q UWlenczono C1ermem, chcqc

przez to cierpienie wynagrodzic za grzechy tylu pysz-
nych dusz, ktore nie chcq przyjqc niczego, co by w oczach
stworzen ponizye je moglo.
Zgodzilem si~, aby Mi zarzucono na ramieniu blazenski
plaszcz i by potraktowano Mnie jako szalenca dlatego,
aby wiele dusz nie wzbranialo si~ pojse za Mnq przez
drog~, kt6rq swiat uwaza za ponizajqcq i bez znaczenia
i ktorq moze i one same uwazajq za niegodnq swego stanu.
Nie, kochane dusze, zadna droga, zaden stan nie jest poni-
zajqcy i bez znaczenia z chwilq, gdy chodzi 0 p6jscie za
Wolq Bozq.
A wy, dusze czujqce wewn~trzny pociqg do t~go stanu ...,
nie opierajcie si~... Nie usilujcie przez daremne i peine
pychy rozumowania mwowie w siebie, ze pelnicie WolE:
Bozq, spelniajqc wol~ swojq. Nie myslcie, ze znajdziecie
pok6j i szcz~scie na stanowisku mniej lub wi~cej blysz-
cZqcym W oczach stworzen ... Znajdziecie je tylko w pod-
daniu siE;Woli Bozej i w calkowitym spelnianio tego, cze-
go ona od was zqda ...
Sq takze na swiecie dusze, kt6re pragnq zalozyc swoje
ognisko rodzinne ... Jedna lub druga czuje moze we'vnt:-
trzny pociqg do kogos, W kim odnajduje przymioty, god-
nose osobistq, wiar~ i poboznose, obowiqzkowosc za\\iodo-
Wq i zmysl rodzinny ... Jednym slowem to wszystko, co
oclpowiada jej potrze bie kochania ... Lecz oto nagle umysl
je.i daje siE; opanowac przez pych~. Niewqtpliwie serce
znalazloby w tym zwiqzku zadowolenie, ale nie zaspokoila-
by ona pr6znej ambicji, chcqcej zablysnqc w oczach swia-
ta. Wtedy dusza ta odwraca sip, od wybranej, szukajqc
gdzie indziej kogos, kt6ry by sciqgnql na niq wiE;kszqUwa-
g~ stworzen, pozwalajqc jej okazae siE; na zewnqtrz ho-
gatszq i wyzej wyniesiom). .. Ach, jakze taka dusza swiado-
mie si~ zaslepia! ... Nie, napewno nie znajdziesz SZcz(~scia,
kt6rego szukasz na tym swiecie i dalby Bog, abys je zna-
lazla na tamtym, chociaz wystawilas si~ na tak wiclkie
niebezpieczenstwo!
A coz mowic 0 duszach, ktore wzywam na drog~ dosko-
nalosci. i milosci, a ktore udajq, ze nie slysZq mego glosu!. ..
Jakze ludzq sip, te, kt6re mowiq, ze Sq gotowe czyniC moj<1
WolE;,ise za MnC)i zjednoczyc si~ ze Mnq..., a tymczasem
wtlaczajq Mi.na glowE;koron~ cierniowq !...



o dusze umilowane, patrzcie .jak zr6wnano Mnie ze
zlodziejem ..., a raczej, jak postawiono Mnie nizej od naj_
gorszego ze zbrodniarzy ... Sluchajcie wrzask6w wscieklo-
sci, kt6re podnoszq przeciw Mnie, zqdajqc mojej smierci.
Zamiast uniknqc tej zniewagi, przyjqlem jq z rnilosci dla
dusz i dla was ... Chcialem wam pokazae, ze ta milose pro-
wadzila Mnie nie tylko na smiere, ale sklonila do przyj~cia
wzgardy, hailby i nienawisci ze strony tych wlasnie, za
kt6rych mialem wylae tak obficie SWqKrew.
Potraktowano Mnie jako wichrzyciela, czlowieka pozbawio-
nego rozumu, szaleilca ... Przyjqlem to wszystko z najwit:;-
kszq slodyczq i najgl~bszq pokorq.
Nie myslcie jednak, ze nie czulem wtedy odrazy i b6Iu...
Przeciwnie, chcialem, aby moja ludzka natura doswiad-
czyla tego wszystkiego, co wy odczuwae b~dziecie, aby
m6j przyklad wzmocnil was we wszystkich sytuacjach
zycia. Dlatego tez, kiedy wybila dla Mnie ta bolesna go-
dzina, od kt6rej tal\: latwo przeciez moglem siE:byl wyz-
wolie, nie tylko tego nie uczynilem, ale przyjqlem jq mi-
losnie, aby spelnic Wol~ Ojca ..., wynagrodzic Jego Chwa-
l~"" odpokutowae za grzechy swiata i uzyskac zbawienie
dla wielu dusz.

Wr6cmy tu do tych, 0 kt6rych m6wilem ..., do dusz wez-
wanych do zycia doskonalego, a kt6re nieraz sprzeczajq
sit:; z glosem mej laski, odpowiadajqc nail w ten spos6b:
"Jakie godzie si~ na takie iycie w ciqglym ukryciu? ..
Nie jestem przyzwyczajona do tego rodzaju zycia ..., do tak
niskich poslug ... Moja rodzina, moi przyjaciele b~dq to
uwaiali za smieszne. Przy moich zdolnosciach mogt:; bye
pozyteczniejsza gdzie indziej ..." itd.
Tym wlasnie duszom pragnqlbym powiedziec: "Kiedy
mialem przyjsc na swiat z rodzic6w biednych i niezna-
nych ..., zdala od rodzimej cz~sci mego kraju i domu ...,
w stajni ..., w czasie najci~iszej pory roku, 0 najchlodniej-
szej i najciemniejszej godzinie nocy ... Czy odm6wilem?
Czy si~ zawahalem?
Przez 30 lat zaznalem ci~zkichtruq6w robotnika. Z ojcem
moim sw. J6zefem znosilem wzgard~ ze strony tych, dla
kt6rych on pracowal ... Nie uwazalem za rzecz poniiajqcq
pomaganie mojej matce w utrzymaniu biednego domu ...



A jednak czyz nie mialem wi~cej wiedzy" niz te~o potrze-
ba przy skromnym zaw()dzie ci~sli, Ja, ktory ma]qc lat /2,
nauczalem doldor6w w Swiqtyrn? .. Ta~a ]edr:a~<byla Vio~a
mego Ojca Niebieskiego i w ten sposob wlasme przynosl-
lem Mu chwal~ ...
Zaraz na poczqtku mego zycia publicznego mo~~em byl
si~ objawic jako Me.sj~sz i ~yn .Bozy, ~by P?dblC tlumy
i zdobyc je d1a swoJeJ na~k1. Nle Zr?blle~ ]ednak tego,
pragnqlem bowiem spelmac ]edY~le \lV. ol~,O)ca meg~. ,
Kiedy zas przyszla godzina m~k1, to. 1 wsrod okr.ucl~ns~w
iednych zniewag drugich, opuszczeme prz~z s~Olch ~me-
Wdzi~cz~osci Uumu ..., wsr6d niew,YI?owledzlane] n:E;k1.me=
go Ciala i glE;bokiego wstrE;tu mo]e.J natury IU,dzlneJ, ]es~
cze z wi~kszq milosciq Serce mo]e obe]mowalo t~ Na]-
swi~tszq Wo1~. . ., k .
A wiedzcie to dobrze, dusze wyb~ane, ze l~leay ~o onaCle
swojq odraz~ naturalnq ..~, sprzecl\v swoJe] rod~m'y Itd ...~
sqdy swiata ..., skoro odaacle SI~.wspamalol:lYslme 'Y01~
Bozej, wtedy przyjdzie godzma, ze w tym ~cls1ym zJed
noczeniu z wo1q waszego Boskiego Oblublenca zakosztu-
jecie niewypowiedzianej slodyczy. .
1'0, co powiedzialem duszom, kt6re czuJq takq od.raz~ do
zycia pokornego i ukrytego, to powtarzam takze .ty~,
kt6re na odwr6t wezwane Sq do poswiQcema swego Z7~1~

} . 'w'ata chociaz ma]'" l)ociag do samotnoscl 1na US"Ugl S 1. , ..,.
ukrycia. .
Zechciejcie to zrozumiec, drogie du~ze: byc z?anym IU~
nieznanym wsr6d ludzi, oddac ,lub :r::1e.oddaw~c na US1':lgl
otrzymane talenty ..., dozn~wac mmeJ lub WH~ceJCZCl:..,
cieszyc si~ zdrowiem lub me , wszy~tk.o to samo W.sobr~,
nie jest waszym szczE;sciem Czy wle~le, co wa~ ]edY~ll~
zapewnic moze szcz~scie?.: Oto czym~ :VolE;Bozq, obJqc
Jq z milosciq, zjednoczyc 1 dostosowac Sl~ .do tego, czego
ona od was wymaga, dla swej Chwaly 1 d1a waszego
uswi~cenia... . . ., d

Zajmijmy siE;mojq ME;kq.Czyz. to !J.l~ ,wlelkl srodek ~
zapomnienia 0 sobie, srodek, JaIn mllosc daJe d? dJ:sP?
zycji wszystkich dusz? ... Pomysl na Ch~ll~ 0 clerplem~

g. Snrca tak bardzo wrazliwego 1 dehkatnego, na Wl-
me 0 '" , . b' dk '1 'adok potraktowania Go nizej od Bara asza ... 1 po res em

wzgardy do Mnie do najwyzszego stopnia. Wrzaski tlumu,
kt6ry zqdal mojej smie;rci, przeszyly mq dusz~ do glE;bi.
Przypomniala Mi siE; wtedy cZl.llosc mojej Matki, kiedy
tulila Mnie do sWego Serca ... Zm~czenie i troski mego
przybranego ojca,znoszone z takq milosciq dla Mnie! ...
Dalej zas myslalem 0 dobrodziejstwach, kt6rymi tak ob-
sypywalem ten Iud: wzrok zwr6cony ociemialym ..., zdro-
wie chorym ..., czlonki kalekom ..., tlumy nakarmione na
pustyni..., nawet zmarli wzbudzeni do zycia ... A teraz spoj-
rzyjcie na Mnie, jestem doprowadzony do stanu godnego
najwi~kszej pogardy ... Bardziej niz ktokolwiek inny sta-
lem si~ przedmiotem nienawisci ludzkiej ... PotE;piony jak
nikczemny zlodziej! ... Tlum zazqdal mojej smierci ..., a
Pilat wydal wyrok!...

Dusze umilowane, nie traccie nigdy z oczu cierpien me-
go Serca! Judasz po dokonaniu zdrady w Ogrodzie Oliw-
nym odszedl, blqkajqc siE; jako tulacz. A nie mogqC stlu-
mic wyrzut6w sumienia, kt6re oskarzalo go ° najstrasz-
niejsze swiE;tokradztwo, gdy doszla do jego uszu wiese 0

wyroku smierci na Mnie wydanym, popadl w okropnq
rozpacz i powiesil siE;!...
Kt6z zrozumie gl~boki i dojmujqcy b61 mego Serca, kiedy
ujrzalem idqcq na wiecznq zgub~ tE;dUSZE;,kt6ra tyle dni
sp~dzila w szkole mojej Milosci ..., kt6ra przyj~la mojq
nauk~ ..., wsluchiwala si~ w moje przepowiadania i tak
cZE;stoslyszala padajqce z mych ust slowa przebaczenia
dla najwi~kszych grzech6w! .
Ach, Judaszu, d1aczego nie rzucisz siE; do moich st6p z
prosbq 0 przebaczenie? ... Nie masz odwagi zblizyc si~ z
obawy przed tymi, kt6rzy z takq wscieklosciq obchodzq si~
ze Mnq, to przynajmniej spojrzyj na Mnie! a spotkasz
natychmiast moje oczy w ciebie utkwione!

a wy wszyscy, co pogrqzeni jestescie w zlosciach i co
przez jakis czas zyliscie, blqkajqc si~ jako tulacze, z po-
wodu zbrodni... Jes1i popelnione winy zatwardzily wam
i zaslepily serca ..., jesli dla dogodzenia swoim nami~tno-
sciom, popadliScie w najbardziej gorszqce grzechy ..., ach,
kiedy dusza wasza zda sobie sprawE; ze swego stanu i kiedy
bodice Iub sp6Inicy waszych upadk6w 0PUSZCZqwas, nie
dajcie siE;ogarnqc rozpaczy! Dop6ki w czlowieku zostaje



chae jedno tchnienie zycia, jeszcze uciekae si~ moze do
Milosierdzia i blagac -0 przebaczenie.
Jesli jestes mlody, a juz zle prowadzenie si~ zdegradowalo
ci~ w oczach swiata, nie l~kaj si~ !. .. I chociaz swiat slusz-
nie uwaza ci~ za zbrodniarza, gardzi tobl\ i opuszcza ci~...,
to przeeiez B6g' tw6j nie zgodzi ni~ ria to, aby twoja dusza
stala si~ lupem piekla!. .. Przeciwnie, pragnie On gorqeo,
abys zblizyl si~ do Niego, bo chce ci przebaczyc. Jesli nie
smiesz do Niego m6wie, to skieruj w Jego stron~ wzrok
sw6j i westchnienia swego serca, a wkr6tce ujrzysz jak
Jego dobra i ojeowska r~ka zaprowadzi ci~ do zr6dla prze-
baezenia i zycia! Jesli wi~kszq cz~sc swego zycia dobro-
wolnie sp~dziles w bezboznosci lub oboj~tnosci i, znalazl-
szy si~ nag Ie na progu wiecznosci, usiluje ci~ zaslepic
rozpacz ..., 0, nie daj si~ oszukac, bo jest jeszcze czas na
przebaczenie !... Choeby ei tylko sekunda zyeia pozostala,
w tej sekundzie mozesz jeszcze pozyskae zycie wieczne!
Jesli twe zyeie, dluzsze lub kr6tsze, uplyn~lo w nieswia_
domosci i bl~dzie ..., jesli byles przyczynq wielkiego zhi
dla ludzi, spoleczenstwa, a nawet religii i jesli przez ja-
kis zbieg okolieznosci poznales nareszcie, ze si~ mylisz ...;
nie daj si~ pogrqzyc ci~zarowi swych win i zla, kt6rego
byles narz~dziem. Dusza twoja, najgl~tszym zalem przy-
j~ta, niechaj rzuci si~ w przepasc ufnosci i przybiegnie
do Tego, kt6ry zawsze na ciebie czeka, aby ci wszystkie
bl~dy zycia twego prze baczye.
Odezw~ si~ tez do tej duszy, kt6ra zyla najpierw zacho-
wujqC wiernie moje prawo, ale powoliostygl"a i przyj~la
wygodny dla siebie spos6b zycia. Zapomnicila ona, kim jest,
wzgardzajqc swymi aspiraejami do dobrego. B6g wymagal
od niej wi~cej wysilku, ale ona, zaslepiona przez swe zle
nawyki, popadla w lody ozi~blosci, kt6ra jest stanem gor-
szym od grzechu, poniewaz ogluszone i uspione sumienie
nie czuje juz wyrzut6w i nie slyszy glosu Bozego.
Zdarzy si~, ze jakis silny wstrzqs obudzi jq nag Ie i zobaezy
pustk€; oraz bezuzytecznose swego zycia dla wiecznosci ...
Stracila niezliezone laski ..., a szatan, kt6ry nie chce wy-
puseie z n;ki swej zdobyczy, korzysta z jej trwogi, dopro-
wadza jq do stanu zniech~cenia, smutku i przygn~bienia
i powoli pogrqza jq w stan trwogi i rozpaczy!

D~SZ7 umilowane, nie sluehajcie tego okrutnego nie-
przYJaclela! Ja~ naj~r~dzej rzuccie si~ do moich st6p i
prze~~~e ~l~boklm bolem, blagajcie 0 Milosierdzie i nie
1~kaJele .Sl~! Ja wa~ p~ze?aczam. Na nowo zacznijeie zy-
ele .gorhwe~ a odnaJdzlecle swe stracone zaslugi i laska
mo)a was me zawiedzie.

Czy mam jes~c~e ~r6eic do moich dusz wybranych?
Dto )ed.na z posrod mch przez dlugie lata byla wierna
re?ule 1 swym zakonnym obowiqzkom ... Tak, to dusza,
ktorq obsypalem laskami i prowadzilem moimi radami
Dusza, kt6ra byla dlugo wierna glosowi laski i -natchni~'~
mom. ~ozy~.:. I ?to. w~kute~ jakiejs malej nami~tnosci ...,
Jakl€J~ okazJl, k~oreJ m~ omm~la , jakiegos zadowolenia,
~a ktore po~wohla sweJ naturze , na skutek opuszczenia
Sl~ tam, gdzle trzeba. bylowysilku ... powoli ostygla ..., po-
pa.dla w zycle przecl~tne ..., potem pospolite ..., a wreszcie
oZl~ble!... Ach, jesli z tego, ezy innego powodu oekniesz
s:~ pewnego dnia ze swego stanu, spodziewaj si~, ze w tej
cnwlh. szatan, zazd~'osny 0 twoje dobro, zaatakuje ei~
w;~elkm:l sposobaml. B~dzie ei~ przekonywal, ze jllz za
pozno 1 ze. wszystko daremne. Napelni ci~ l~kiem i odrazq
do odk~'YCl~st?nu. t.wej duszy ..., seisnie ei gardlo, aby nie
pozwohe Cl mowle 1 otworzyc si~ na swiatlo ... B~dzie llsi-
lowal.stlumic w tobie ufnose i pok6j. -
Poslu?haj raezej mojego glosu, kt6ry ci powie, eo masz
czyme: .skoro tylko las~a ci~ poruszy, nim jeszeze rozpo-
CZl1leSl~ walka, przyblegmJ do mego Serea; popros Je,
aby t~eJ duszy. uzyezylo jednej kropli swojej krwi! Tak,
prz~'Jdz do Mme! ... Wiesz, ze jestem zawsze w maeie-
;'zynskln: kier?wnietwie twyeh przelozonych, jaeykolwiek
oy ?m me byh ....Prze?ywam .tam za zaslonq wiary ... Pod-
mes t~ .zasl?n~ 1 powledz Ml z calkowitym' zaufaniem 0
t~?,m elerpleml~, twej n~dzy, 0 twych upadkach ... Przyj-
ml). ze ezel~ m?Je slowo i nie l~kaj si~ 0 przeszlose: Seree
mo~e zatopllo ]q w przepase swego Milosierdzia, a Milose
:n?]a przygotowala ci nowe laski. Wspomnienie przeszlo-
SCIposluz~ eijedynie do utrzymania si~ w pokorze i do
v,Tzbog~cemaSl~ w nowe zaslugi. A jesli ehcesz Mi dae
:raJ:VVYzszydov:6d milosei, to licz na moje przebaezenie
1 wlerz, ze two]e grzechy nigdy nie przewyzszq Mego lVIi_



\1 \\I'd",1 I, j .'l I wiem one nieskonczone! ...
.1 )'1. \ 1'0, ukryj si~ w przepasc mojej Milosci i m6dl si~,

Ihy dus~ pozwolily si~ przeniknqc tym samym uczuciom ...
W z m6j krzyz i pom6z Mi dzwigac jego ci~zar"

otem dodaje zwracajqc si~ bezposrednio do siostry J6-
zefy:
"Powtarzaj za Mnq te slowa:
Ojcze najmilosciwszy! Boze nieskonczenie dobry! Spoj-
rzyj na Syna swego, Jezusa Chrystusa, kt6ry stojqC mi~-
dzy TWq Boskq sprawiedliwosciq, a grzechami dusz, blaga
o Twe prze baczenie !
Boze Milosierny, ulituj si~ nad ulomnosciq ludzkq. Oswiec-
umysly zblqkane, aby nie daly si~ uwiesc i pociqgnqc do
zlego ... Daj sil~ duszom, aby odparly sidla, Jakie im za-
stawia nieprzyjaciel zbawienia i aby powr6cily z nowq.
si1q na drog~ cnoty.
Ojcze Przedwieczny! Spojrzyj na cierpienia, kt6re Jezus
Chrystus, Tw6j Boski Syn, poni6s1 w czasie swej M~ki.
Spojrzyj, jak staje przed Tobq, ofiarujqc si~ jako zertwa,
aby dla dusz otrzymac swiatlo i sil~, przebaczenie i milo-
sierdzie ...
Powtarzaj jeszcze za Mnq:
o Boze Najswi~tszy! W obecnosci kt6rego niegodni Sq sta-
nqc aniolowie i swi~ci, przebacz wszystkie winy, popelnia-
ne myslq i pragnieniem. Przyjmij jako pokut~ za te znie-
wagi, przeszytq cierniami glow~ Twego Boskiego Syna.
Przyjmij Krew przeczystq, kt6ra z niej tak obficie wytry-
slat Oczysc umys1y skazone'. .. Oswiec i rozjasnij rozumy,
pogrqzone w ciemnosciach. Niech ta Boska Krew b~dzie
dla nich silq, swiatlem i iyciem.
Ojcze Przedwieczny! Przyjmij cierpienia i zas1ugi wszy-
stkich dusz,' kt6re lqczqc si~ z zas1ugami i cierpieniami
Jezusa Chrystusa, ofiarujq Ci si~ z Nim i przez Niego,
b1agajqc 0 przebaczenie dla swiata. 0 Boze pelen milosier-
dzia i milosci! Bqdz silq slabych, swiatlem zaslepionych,
przedmiotem milosci dla dusz ..."

6. NA DRODZE KALWARYJSKIEJ
26 marca 1923 roku w Wielki Poniedzia1ek Pan Jezus
zwraca si~ do siostry J6zefy:
"W poczuciu swej nicosci pocaluj ziemi~. Uwielbiaj Po-
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t<:;g<:;i Majestat twego Boga. Ale nie zapominaj, ze. choclai
jest On nieskonczenie Sprawiedliwy i Pot<:;zny, to prze-
ciez jest takze nieskonczenie Milosierny.
A teraz m6wmy dalej, J6zefo. Post<:;puj ze Mnq drogq
kalwaryjskq, na kt6rej dzwigam krzyz.
Podczas gdy wieczna zguba Judasza pogrqzyla moje Ser-
<;ew przepasci smutku, kaci, nieczuli na m6j b61, zlozyli
na moich um~czonych ramionach twardy i ci~zki krzyi,
na kt6rym miala si~ dope1nic tajemnica Odkupienia swiata.
Anio1owie w niebie! Spojrzyjcie na tego Boga, przed kt6-
rym pochylacie si~ w ustawicznym uwielbieniu ... Patrzcie
jak Stworzyciel calej cudownej natury wst~puje na Kal-
wari~, obarczony swi~tym i blogoslawionym drzewem
krzyza, na kt6rym odda swe ostatnie tchnienie!
Wy zas, dusze, kt6re chcecie Mnie wiernie nasladowac
przypatrzcie si~, jak Cialo moje, wyczerpane tylu katu-
szami, posuwa si~ resztkami sil, krwiq i potem zlane. Cier-
pi ono, a nikt nie wsp61czuje jego bolesci! Prowadzi Mnie
Hum... Zolnierze otaczajq Mnie jak wilki, zqdne pozarcia
swej zdobyczy, i nikt nie ma litosci nade Mnq!
Wyczerpanie moje jest tak wielkie, a krzyz tak ci~zki, ze
oslabiony upadam w polowie drogi... Patrzcie teraz na tych
ludzi, pozbawionych wszelkich uczuc ludzkich, jak bru-
talnie Mnie podnoszq: jeden ciqgnie Mnie za rami<:;,drugi
za ubranie, przylepione do ran ..., ten Mnie sciska za gar-
dlo..., tamten chwyta za wlosy ..., inni kopiq i okladajq
razami pi~sci..., krzyz spada na Mnie, przygniatajqc Mnie
swym ci~zarem. Kamienie przydroine raniq Mi twarz ...
Piasek i pyl z krwic. zmi€szany za;;Jania Mi oczy, przylega
do oblicza: StaJ:e~(lsj~ ist0:q najbardziej wzgardzonq na
swieciel"

Trudno tu uzupelniac Chrystusowy opis M~ki, z kt6reg0
jasno wynika, ze znani z okrucienstwa zolnierze curJzo-
ziemscy nie oszcz~dzali Jezusa traktujqc Go ~::>k przest~-
pCE;.Pomagali i podniecali ich rodacy Chr:, ptusa, kt6rzy
odtrqcali dobro w osohh Jezusa Syna Boiego, a wybrali
zlo w osobie zloczyncy Barabasza.
Napewno zaslepila ich i wspomagala zlosc szatana, kt6ry
chcial jeszcze prze'37kodzic dzielu Zbawienia liczqc, ie
Jezus wycoh siE;w kOI1CUpod ciE;iarem okrucienstw tak



strasznej M~ki naszych grzech6w. .
"Idzcie jeszcze ze Mnq - zach~ca i m?:vi. dale] Jezus

- 0 kilka krokow dalej spotkacie mojq Na)SWl~~SZqMatk.~.
Z sercem przenikni~tym bolesciq idzie naprzeclwko Mme
z dw6ch powod6w: najpierw, aby na widok swego :S0ga
nabrac sily do cierpienia ..., potem, aby p~zez SWqhe:Olczr:-q
postaw~ dodac swemu Synowl odwagl do dokonczema
dziela Odkupienia. _ .
Pomyslcie 0 m~czenstwie tych dwoch serc: ~O]~ Matka
miluje przeciez swego Syna n~de .wszystko ... 1 me tylk~
nie moze Mu ulZyc, ale przeclwme Wle, ]ak bardzo Jej
obecnosc powiE;ksza moje cierpienia. .'
J a znowu- na swiecie najwi~cej miluj~ r\o1atk~mO]qI I n;e
tylko, ze nie mog~ Jej pociesz~'c, .ale za10sny stan, w.kto-
rym Mnie widzi, sprawla Je] bol, podobny do mo)ego,
poniewaz smierc, kt6rq Ja cierpi~ w mOlm clele, Matka
moja nosi w swoim Sercu. ., . .
Ach, Jej oczy nie .mogq oderwac Sl~.od~ Mme, ~ .~O]~,
zapr6szone i zakrwawlOne, zatrzymu)q Sl~ na Nle). Nle
pada ani jedno slowo, ale ile m6wiq sobie na~z.e Serca przy
tvm bolesnym spotkaniu!. ..
Wszystkie katusze mojej ME;kiznala z objawienia B~zego.
Kilku moich uczni6w, chociaz z dala, z obawy prz~d Zyda-
mi usilowalo si~ tez dowiedziec 0 tym, co Sll:;dZIalo, aby
Jej to doniesc ... Skoro tylko dowiedziara sil:;, ze wyr~k
smierci zostal wydany, wyszla na mOle spotkame .1 me
opuscila Mnie juz az do chwili zlozenia Mme w groble.

Tymczasem orszak posuwa siE;drogq kalwaryj::;kq ...
Ci niegodziwi ludzie, obawiajqc siE;, abym me umarl na
drodze, powodowani SWq przewrotnosciq. a nie ~sp61-
czuciem, umawiajq sil:; mil:;dzy sobq, aby ~)oszukac dla
Mnie kogos do pomocy przy dzwiganiu krzyl:H. Wted~ to
wynajmujq za marnq opIatE; pewnego czlowieh'1 z okollcy,
imieniem Szymona ...

...Pozw61 swemu sercu pogrqzyc sil:;w uczuciach pokory,
gorliwosci, uleglosci, w jakich unicestwilo sil:; .;n0je Se~c~
wsr6d zniewag, kt6rych stalem sil:; Ofiarq pOQczas mOle}
M~ki. Pragnqlem bowiem przyniesc jedynie chwal~ ~emu
Ojcu, oddac Mu czesc, kt6rej grzech Go P?ZbaWll 1 wy-
nagrodzic zniewagi, wyrzqdzane przez ludzl. Dlatego po-

grqzylem sil:; w uczuciach gl~bokiej pokory, z gotowosciq
spelnienia wszystkich Jego zyezen i palajqe gorliwosciq 0
Jego Chwall:; i milosciq wzgl~dem Jego Woli, przyjqlem
cierpienie z najzupelniejszym poddaniem.
Boze m6j i Ojcze! Nieeh moje bolesne osamotnienie przy-
niesie Ci chwall:;. Niech ulagc lzi Cil:; moja eierpliwosc i
uleglosc! Nie wywieraj swegc slusznego gniewu na du-
szaeh! Ale spojrzyj na Twego .:3yna... Patrz na Jego r~ce,
przez kat6w w laneuehy zakute. W imi~ przedziwnej cier-
pliwosci, z jakq zni6s1 tyle katuszy, przebaez duszom,
podtrzymuj je, nie pozw61 imupasc pod ci~zarem slabosci.
Bqdz przy nich w godzinaeh "Wil:;zienia" i daj im sil~ do
zniesienia trud6w i nl:;dzy zyciowej z zupelnym poddaniem
sil:;Twojej swi~tej i czcigodnej WolL..

Kiedy dusze nie majq moznosci, tak jakby nieraz pra-
gnl:;ly, aby pozostawac przez dlugie godziny w mojej
obecnosci, poniewaz muszq wypoczywac, czy tez zajmowac
sil:; pracq, kt6ra je absorbuje, wtedy nie nie przeszkadza
w zawarciu ze Mnq umowy, prawdziwego pomyslu milosci,
gdzie milo§(::wil:;cej zaznacza sil:;, niz to nieraz zdolny jest
uczynic zapal w swobodnie i spokojnie odbywanych cwi-
czeniach poboznosci.
A wil:;c, idz na spoczynek, tak jak ci kaze obowiqzek, ale
przedtem polec wladzom twej duszy, aby Mi oddawaly w
ciqgu nocy holdy twojej miloSci. Daj upust najczulszym
uczuciom swego serca, aby w ciqgu snu zmysl6w, nie prze-
stawaly 19nqc do jedynego przedmiotu twej milosci.
Wystarczy jedna chwila, aby Mi powiedziec: "Panie, id~
spac, albo id~ do pracy, ale dusza moja zostaje z Tobq.
Tylko zajl:;cia jej ustanq tej nocy, albo tez zajmie si~ ona
pracq, ale wszystkie wladze moje zostanq pod Twym wply-
wem i serce moje zachowa dla Ciebie uczucia nieprzer-
wanej i najserdeczniejs~ej milosci..."

7. SZYMON CYRENEJCZYK
27 marca 1923 r. Pan Jezus, po kr6tkiej przerwie, dyktuje
siostrze J6zefie:
..."A teraz prowadzmy dalej nasze dzielo. Przypatruj Mi
si~ na drodze kalwaryjskiej, obarezonemu ci~zkim krzy':'
zem. Patrz, oto za Mnq idzie Szymon, kt6ry pomaga Mi
dzwigac krzyz. Rozwaz tu przede wszystkim dwie rzeczy:
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Po pierwsze, ten czlowiek, choc ma dobrq wol€;, jest je-
dnak najemnikiem, poniewaz towarzyszy Mi i dzieli ze
Mnq ci€;zar krzyza, aby zarobic um6wionq kwot€;. Skoro
wi€;c czuje zm€;czenie, zsuwa brzemi€; na moje barki, dla-
tego upadam jeszcze dwa razy wsr6d drogi.

Po drugie, ten czlowiek jest wynaj€;ty, aby Mi pom6e
dzwigac CZ€;sCkrzyza, a nie caly m6j krzyz.

Przejdimy do znaczenia, kt6re wyobrazajq te dwie ?ko-
licznosci: Szymon jest wynaj~ty, to znaczy, ze spodzlewa
si~ pewnych korzysci za prac~, do kt6rej go zmuszor:o.
Podobnie jest z wielu duszami, kt6re idq za Mnq. Nlewqt-
pliwie zgadzajq si~ one, aby Mi pom6c w niesieniu krzy~~:
ale troszczq si~ 0 pociech~ i odpoczynek... Chcq one lse
za Mnq i w tym celu weszly na drog~ zycia. dosko.nalego,
ale przy tym nie porzucajq wlasnych interesow, ktore sta-
wiajq r'ia pierwszym planie. Skoro wi€;c ci~zar mego .krzy-
za staje si€; dla nich zbyt dotkhwy, wtedy tracq ~ow~o:-
wag~ i zrzucajq z siebie krzyz. Dbajq one 0 ~o, by cle:pl~e
jak najmniej, mierzq wielkosc swego zaparCla Sl~, umkaJq.
r6znych upokorzen, zm€;czenia, pewnych prac. Nleraz.z
zalem myslq 0 tym, czego wyrzekly si~ i dlate~o sta~aYl
si€;zabezpieczyc sobie przynajmniej pewne p~zy]emnoscl. ..
Jednym slowem Sq to dusze tak intereso.wn.e 1 ~?Olstycz~e,
ze idqc za Mnq wi€;cej ze wzgl€;du na sleble mz na Mme,
przyjmujq tylko to, czego juz uniknqc nie ~nogq.,a~bo.to:
co je scisle obowiqzuje ... Te dusze pomaga]q Ml dzwlgae
jedynie malenkq cz~sc mego krzyza i to w ten spos6b, ze
zaledwie zdobyc b~dq mogly zaslugi konieczne dla swego
zbawienia. Ujrzq jednak w wiecznosci, jak daleko w tyle
pozostaly na drodze.

Sq przeciez dusze i to liczne, kt6re wiedzione pragnie-
niem swego zbawienia, a jeszcze wi€;cej milosciq dla Tego.
kt6ry za nie cierpial, postanawiajq isc za M~1qdrogq krzy-
za. Poswi~cajq si€;wi€;c zyciu doskonalemu 1 oddaJCISl€;na
moja sluzb€; nie tylko, aby niesc cZE;SCmego krzyza, ale
zeby' wziqc go w calosci. Jedynym ich celem jest przyni~sc
Mi ulg€; i pociech€;. Ofiarujq si€;na wszystko, czego od mch
zazqda moja Wola i pragnq jedynie spelniac moje upodo-
bania. Nie myslq ani 0 zm~czeniu, ani 0 nagrodzie, ani
o zaslugach, kt6re przez to uzyskajq, ani 0 cierpieniu, kt6re

moze z tego wyniknqc. lch jedynym pragnieniem jest
dowiesc Mi swej milosci i pocieszyc moje Serce.
Czy m6j krzyz staje przed nimi pod postaciq choroby, czy
kryje si~ w zaj~ciach, nieodpowiad~jqcych ich upodoba-
niom, czy uzdolnieniom ..., czy tei przybiera form€; zapom-
nienia lub pewnego sprzeciwu ze strony otoczenia, one go
poznajq i przyjroujq z calym poddaniem, do jakiego ich
wola jest zdolna.
Nieraz pod wplywem wielkiej milosci do mojego Serca
i z pobudki czystej gor1iwosci wzgl~dem dusz uczynily to,
co uwazaly za najlepsze w tej lub innej oko1icznoSci. Tym-
czasem spotykajq je za to r6ine przykrosci i upokorzenia.
Wtedy dusze te, natchnione jedynie milosciq, odkrywajq
m6j krzyz w tyro niepowodzeniu, uwielbiajq go, obejmujq
i ofiarujq wszelkie wynikle stqd upokorzenia na mojq
wi~kszq chwal~.
Tak, wlasnie te dusze niosq prawdziwie caly ci~zar mego
krzyza, bez zadnego interesu, czy zysku, powodowane je-
dynie miloSciq. One to sprawiajq ulg~ i przynoszq ch\Val~
memu Sercu. .
Bqdzcie pewni, ze wasze zaparcie si~ i cierpienia nio Sq
daremne, ani bezuzyteczne, mimo ze nie wydajq albo zdajq
sip, nawet niezdolne do wydania owocu. Przyjdzie prze-
ciez dzien, kiedy ich zniwo b€;dzie obfite.
Dusza prawdziwie milujqca swych czyn6w nie mierzy i
cierpienia swego nie wazy. Nie szcz~dzi ona zm~czenia,
ani pracy, nie oczekuje nagrody, ale ubiega si~ 0 to, co
uwaza za chwalebniejsze dla Boga.
A poniewaz post~puje lojalnie, wi~c bez wzgl€;du na wy-
nik jej wysilk6w, nie star a si~ ani uniewinniac, ani za-
pewniac 0 swych intEmcjach. Poniewaz zas dziala z mi_
losci, jej wysilki i trudy przynoszq zawsze chwal~ Bagu.
Dlatego dusza taka nie gorqczkuje si€; i nie wpada w n ie-
pok6j ... Co wi€;cej, nie traci pokoju, jesli \v jakiejs oko-
licznosci napotyka na sprzeciw, przesladowanie Iub upoko-
rzenie: jedynq pobudkq jej poczynan byla milasc. Mi{osc
lez pozostaje jej celern!
Oto Sq dusze, kt6re nie oczekujq zaplaty i kt6re szukajq
jedynie mojej pociechy, spoczynku i mojej chwaly. WziE;ly
one m6j krzyz i caly jego ci~zar niosq na swych barl,ach."



8. UKRZYZOW ANIE
28 marca 1923 r. Pan Jezus m6wi do Slostry J6zefy:
"Pocaluj ziemi~. Upok6rz si~, jestes bowiem nie.godna, aby
przyjmowae moje slowa ... Poniewaz jednak kocham dusze,
wi~c ze wzgl~du na nie, przychodz~ do ciebie.

Oto zblizamy siG na Kalwari~. Tlum zaczyna szalee, a
Ja z trudnosciq tylko posuwam si~ naprz6d ... I wkr6tce,
wyczerpany zm~czeniem, upadam po raz trze;i.. . 1

M6j pierwszy upadek otrzyma s11~dla na~rocema .SH~ ala
grzesznik6w zatwardzialych w zlem. Drugl zach~cl dusze
slabe, opanowane przez smutek i niepok6j, do podniesieni~
si~ i post~powania z nowym zapalem drogq cnoty ... Trzecl
pomoze duszom wzbudzic zal w godzin~ sl1:-i€rci. . .,.

Przybylismy do kresu drogi. Popatrz, ~ Jakq za~artoscl~
ci nieczuli ludzie Mnie otaczajq ... Jedm ch'vvyta)q krzyz
i kladq go na ziemi Drudzy zdzierajq Mi szaty ..., otwie-
rajq si~ moje rany i znowu plynie krew... '.
Pomyslcie, dusze umilowane, jaki wstyd ogarnql Mme,
gdv stanqlem tak na oczach tlumu. Jakiz b61 dla mega
cia'la i jakiez zawstydzenie dla mojej duszy! ...
Tunik~, w kt6rq Matka moja z takq pieczolowitosciq i de-
likatnosciq przyodziala Mnie w pierwszych latach me~o
zycia i kt6ra ra~em ze .Mnq rosla, zd~ieraj.q t;raz, ~e Mr:l~
zolnierze, rzuca)cl 0 mq los !... PodZlela)Cle oolesc mOle)
swiGtej Matki, ktora patrzy na tc::strasznq scent; ... Popatrz-
cie jal~ pragne,laby dostae t~ tunikt;, nasiqknit;tq i zabar-
wionq mojq krwiq!. ..
Wybila godzinal Kaci!. roz~iq~ajq Mnie na ~<::rz~zu.C~wy-
tajq moje n~ce 1 naClqga)q Je tak, aby alon~e dOSl~g~y
otwor6w przedtem juz \vydrqzonych w drzewle. Za kaz-
dym wstrzqsem glowa moja. c~wi~je si~ na wszystkie st.ro-
ny ... Ciernie koron~ wgl~bla]q ~l~ w glo:v~... S~UCha)Cle
pierwszego uderzema mlota, :dor:y prZebl)~ mOJq .pra.wq
reke! Dzwi~k jego rozlega slE; az w gl~bmach Zlerm1.••
Sit.l~hajcie znowu: oto przykuwajq mojq r~k~ lewq ... Na
ten widok dria niebiosa, kajajq sit; aniolowie ...
Ja zas zacho~uj~ gl~bokie milczenie i ani jedna skarga
nie wyrywa Mi si~ Z ust. .. . .
Po przebiciu moich rqk, w okrutny. sposob naClqga!q. mOJe
nogi: otwierajq sit; rany ... RWq Sl~ nerwy ... KOSCl wy-

chodzq ze staw6w ... Straszny b6l... I oto stopy moje prze-
bite i znowu krew zrasza ziemit;l
Popatrzcie przez chwil~ na te rozdarte i skrwawione n~ce
i nogi... Na cialo pokryte ranami ... Na glow~ przeszytq
ostrymi cierniami, pokrytq kurzem, potem i krwiq zlanq ...
Podziwiajcie milczenie, cierpliwose i uleglose, z jakq przyj-
muj~ to straszne cierpienie.
Kt6z jest Ten, co tak cierpi, jako iertwa za te niezliczone
niegodziwosci? ... To jest Jezus Chrystus, Syn Bozy! ... Ten,
kt6ry stworzyl niebo i ziemi~ i wszystko, co istnieje ...
Ten, kt6ry daje wzrost roslinom i zycie wszystkim isto-
tom ... Ten, kt6ry stworzyl czlowieka i kt6rego nieskon-
czona pot~ga utrzymuje przy zyciu ealy wszechswiat. ..
Oto On jest tutaj rozciqgni~ty, nieruehomy, wzgardzony
i ogolocony ze wszystkiego!
Wkr6tce jednak mn6stwo dusz przyjdzie do Niego, aby Go
nasladowae i p6jEC za Nim ... Porzucq qne wszystko: ma-
jqtek, dobrobyt, zaszczyty, rodzin~, ojczyzn~ byle tylko
przyniesc Mu chwaj~ i dowiesc milosei, kt6ra Mu si~ na-
Jezy.

/\. teraz nat~zcie SWquwag~, aniolowie Pansey i wy du-
sze umilowane! Oto zolnierze przewracajq krzyz, aby
umocnic z drugiej st1'ony k0l1ce gwozdzi, by ich ci~zar
mego ciala nie wyrwa1. .. To swiE:te cialo daje ziemi po-
calunek pokoju! ... W tej chwili szczyt Kalwarii staje si~
swiadkiem przedziwnego widoku... Na modlitw~ mojej
Matki, ktora w swej bezsilnosci blaga Ojca Niebieskiego
o Milosierdzie, zst~pujq zast~py anio16w... Podtrzymujq
one moje godne uwielbienia cialo, aby nie musnt;lo ziemi
i nie zostalo zgniecionc pod ci~zarem krzyza!
I podczas gdy uderzenia mlota rozbrzmiewajq od kranca
do kranca przestrzeni, drzy swiat, w niebie nastajc glE:boka
eisza, a wszystkie duchy anielskie kajajq si~ w adoracji.
Oto B6g zostal przebity do krzyza!

Zatrzymaj si~, J6zefo! Przypatrz si~ Twemu Boskiemu
Oblubiencowi, rozpi~temu na krzyiu! Jest On bez ruchu ...,
bez szat: .., bez czci i wolnoSci ... Wszystko Mu wydarto! ...
Nikt nie ma nad Nim litosci, nikt nie wsp6lczuje Jego
cierpieniu! Do katllszy, kt6re juz cierpi, dodajq wciqz 110-

we szyderstwa, zniewagi i cierpienia.



,Iv:'l i l<ochasz Mnie naprawd~, czyz nie uczynisz wszy-
sLi i \ JO, aby sir:;do Mnie upodobniC? .. Czyz paskqpisz cze-
gus, aby Mnie pocieszyc? .. Czy odmowisz czegokolwiek
mojej milosci? ...
...Spojrzyj na moje Serce! Nie maze Ono powstrzymac
pragnienia, kt6re Je trawi, aby si~ oddae, wydae i prze-
bywae razem z duszami! Ach, Jakie czekam, aby otworzy-
ly Mi swoje serce, aby Mnie w nim zamkn~ly i aby ten
ogien, kt6ry pozera moje Serce, wzmocnil je i rozplomienil.
Pozwol IVIiwejse w ciebie, pracowae w tobie, przetrawic
ci~ i wyniszczyc tak, zeby to juz nie twoja, ale moja wola
dzialala w tobie.
Popatrz na maje Serce, drzy z radosci na widok tych
wszystkich dusz, kt6re Mnie przyjmq jutra, kt6re dadzq
sit; owladnqc dzialaniu Bozemu i kt6re be,dq pociechq dla
mojego Serca ...
...Be,de, im Ojcem,' jesli chcq we Mnie miec OJca.. Ich
Oblubiencem, jesli Mnie pragnq za OblubieIlca ... Stant; siE;
ich mocq, jesli potrzebujq wzmacnienia, a jesli pragnq
Mnie pocieszye, bt;dq mogli Mnie pocieszye ... Jedynym
moim pragnieniem jest oddae siE; i napelniC je laskami,
kt6re moje Serce im przygotowuje, a kt6rych nie moze
w sobie pomiescie! ... A czym be,dq dla ciebie, (J6zefo)? ..
Milose daje siE;swoim na pozywienie, a pozywienie to jest
substancjq, kt6ra ich podtrzymuje i udziela im zycia.
Milose uniza sit; przed swoimi ... i w ten spos6b podnosi
ich do najwyzszej godnosci.
Milase oddaje sie, cala z rozrzutnosciq i bez zastrzezen.
Poswie,ca sie" wyniszcza. Tym, kt6rych lwcha, oddaje siE;
z gorqcym i zywiolowym uczuciem ... Ach, Jakim szalen-
stwem Milosci jest Eucharystia!. .. I Milose wlasnie prowa-
dzi Mnie na smiere!
...Czy wiesz, jak wielkq pociechq dla duszy cierpiqcej jest
miee kogos, kto z niq wsp6lczuje? Ty, kt6ra znasz czulose
mego Serca, mozesz zmierzyc gle,bie, mej bolesci, dozna-
wanej wsr6d zniewag od moich wrog6w i wsr6d opusz-
czenia przez moich uczni6w!"
30 - 31 marca, w Wielki Piqtek Pan Jezus mowi do sio-
stry J ozefy:
..."Oto godzina adkupienia swiata! Podniosq Mnie teraz

z ziemi i wystawiq na widowisko i na posmiewisko tlu-
111U:.., ale rownoczesnie jako przedmiot podziwu dla dusz!. ..
~wlat odzysk~l Pokoj.!... Ten Krzyz, kt6ry dotqd byl na-
~ze,dzle~. m~k~, na ktorym umierali zbrodniarze, staje sie,
SWlatl~SClq.s~la ta 1 przedmiotem najgle,bszej czci!
W mOl.ch.s':"le,tych ra~ach czerplle bE;dq grzesznicy prze-
?aczeme 1 zycle ... MOJa krew obmyje i zl11aZewszystkie
lch plal11y... .
W l110ich.sw.ir:;tychr~n~c~ dusze czyste odnajdq ukojenie
I rozplol11wmq Sle, l111loSC1q... Schroniq sie, tam i zaloza na
zawsze swe l11ieszkame..: .
?wiat znalazl Zbawiciela, a dusze wybrane wzor do na-
s~adowania.:. C~ebi~.zas, Joz~fo r~ce te .be,dq podtr.zymy-
\!. aly ... NOgl zas pOJdq za tObq, mgdy me zostawlaJqC cie,
samq!
Napisz 0 wszystkim, co widzisz"
Otrzymanq wizjr:;Zbawiciela na krzyzu siostra J6zefa opi-
sala nastr:;pujqCo:
,,~yl przebity do krzyza .. Korona opasywala Jego Glowe"
wJelkle Clerme wpIJaly Sle, w niq gle,boko. J eden z 11ich
dluzszy przebijal gornq cze,se czola i wychodzil kolo le-
wego oka, ktore bylo calkiem nabrzmiale. Jego Oblicze,
pokr:yte kr":'1q 1 potem, bylo pochylone naprzod, nieco ku
leweJ strol1l~. Oczy, chociaz bardzo spuchnie,te i zalane
krwlq, byly Jeszcze otwarte i patrzyly na ziemie,. Na ca-
l~m l?oranionym ciele widac bylo slady uderzen, ktore w
mektorych miejscach PO\::,yTJ:walykawalki ciala i sk6ry.
Krew splywala z glowy 1 :t. mnych ran. Wargi byly fio-
letowe, a usta lekko skrzywione, kiedy jednak widzialam
G~ po raz ostatni, to znaczy okolo wpol do trzeciej, to
plzY,bral JUZwyglqd normalny. Ten widok wzbudza takie
wspolc.z,ucie, ~e niemoZliwe jest patrzec wtedy na Jezusa
bez ,b,om, ~tory by l1le I?rze~zyl duszy ... Z najwie,kszq
udn;r\:a myslalam 0 tym, ze me ma On nawet moznosci
aby p~dl1iese re,ke,do twarzy! Widok Jezusa, w ten sposob
rrzyb1te~0 do krzyza z r~kami i nogami, da mi sile, do 0-
puszczema w~zystkiego i poddania sie, Jego Woli nawet
w tym, co mme kosztuje najwi~cej.
~auwazylam takze, ki,edy Go widzialam na krzyzu, ze wyr-
wano Mu brode" ktora zwykle dodaje wiele majestatu



Jego twarzy. Wlosy, takze pi~kne i dodajqce tyle wdzi~ku
Jego wyglqdowi, byly splqtane, zlepione krwiq iopadaly
na Jego twarz ..."
Okolo wp61 do trzeciej - jak pisze dalej siostra J6zefa
- Pan Jezus przem6wil przerywanym glosem:"
"Ojcze m6j odpuse im, poniewaz nie wiedzq, co czyniq.
Nie! Oni nie poznali Tego, kt6ry jest ich zyciem. Wylali
Nan calq wscieklose swej nieprawosci! Ale blagam Ci~, 0
m6j Ojcze, ilej na nieh calq pelni~ swego Milosierdzia!
"Dzis ze Mnq b~dziesz w raju ...," poniewaz wiara w Milo-
sierdzie twego Zbawiciela zmazala wszystkie twe zbrodnie,
dlatego zaprowadzi ci~ ona do zywota wiecznego!
Niewiasto, oto Syn Tw6j!
o Matko moja! Oto moi braeia ... 8trzez ieh ... Miluj ieh ...
Juz nie jestescie wi~eej sami, wy wszyscy, za kt6rych od-
dalem swe zycie! Macie teraz Math;, do kt6rej mozecie
si~ uciekac we wszystkich swoieh potrzebach".
"UjrzaJ:am kolo krzyza MatkE; j"ia:iswi~tszq - pisze siostra
J6zefa'- stojqCq i patrzqcq na Jezusa. MiaJ:a na sobie tu-
nikE; fioletowq i welon tego samego koloru. Powiedziala
Ona gJ:osem bolesnym, ale moenym: "Patrz, moja c6rk?,
do czego doprowadzila Go Jego milosc dla dusz!. Ten, kt~~
rego widzisz w tym n~dznym i smutnym st8.me, to mOJ
Boski 8yn: Milosc prowadzi Go na Smierc1 •.• To miloS(~
przynagla Go, aby ludzi zJ:qczyewE;zlami bratnimi, wszys-
tkim dajqc SWqwlasnq Matk~" Potem Jezus m6wiJ: dalej"
- pisze siostra J6zefa:
"Boze m6j, czemus Mnie opusciJ:?"
Tak, dusza ina odtqd prawo powiedziec do swego Boga:
"Dlaezegos mnie opuseil?" Po dopelnieniu bowiem Dziela
Odkupienia, czJ:owiek stal si~ synem Bozym, bratem Je-
zusa Chrystusa, dziedzieem zyeia wiecznego.
"Pragn~".
Ojcze m6j! Pragn~ Twej chwaly i oto nadeszla godzina !...
Odtqd wobec urzeczywistnienia moich sl6w pozna swiat,
ze Ty Mnie posJ:aJ:esi ze we Mnie znajdziesz swoje uwiel-
bienie!
Pragn~ dusz i, aby zaspokoie to pragnienie, wylalem nawet
ostatniq kropl~ krwi!. .. Dlatego ;mog~powiedziec:
"Wykonalo si~".

Teraz dopeJ:nila si~ wielka tajemnica Milosci, w kt6rej B6g
wydal na smiere swego wlasnego 8yna, byle tylko zyeie
przywr6cic czlowiekowi. Przyszedlem na swiat, aby spel-
nk TWq Wol~: i oto wykonalem jq, Ojcze m6j!
"W r~ce Twoje oddaj~ dusz~ mojq i Tobie powierzam du-
cha mego". Dusze, kt6re spelnily mojq Wol<=;,b~dq mogly
podobnie powiedziee: "Wykonalo si~!... Panie m6j Boze,
przyjmij mojq dusz~, w Twe r~ee Ci jq oddaj~".

J6zefo, napisz, co uslyszalas. Chc~ bowiem, by dusze
dowiedzialy si~ 0 tym, co jest zapisane, by w ten spos6b
ta, kt6ra pragnie, zostala orzezwiona, a ta, kt6ra lakni.e -
nasycona".

Nast~pnie w nocy, poprzedzajqcej Dzien Zmartwych-
wstania, ukazuje sie, siostrze J6zefie Matka Boza jasnie-
jqca pi~knosciq i m6wi:
"C6rko moja, 8yn m6j, a tw6j Boski Oblubieniec juz nie
cierpi! Chwalebnie zmartwychwstaL Jego Rany stanq si~
odtqd zr6dlem, w kt6rym dusze b~dq ezerpaly niezliezone
laski, i przybytkiem, gdzie najn~dzniejsi nawet znajdq
swe schronienie ..."

28 maja 1923 roku pisze siostra J6zefa:
"Po Komunii sw. zdawalo mi si~, ze niebo jest w mojej
duszy!. .. Ukazal mi si~ nagle Pan Jezus, taki pie,kny!...
8erce Jego jasnialo jak slonce, a nad Nim byl krzyz ogni-
sty ... Powiedzial do mnie:
"Dusza, kt6ra spozywa Moje Cialo, posiada Boga, sprawc~
zycia ... i zycia wiecznego ... Dlatego jest ona moim niebem ...
W pit;knosci nic jej nie dor6wnuje. Podziwiajq jq aniolo-
\-vie, poniewaz jest w niej Bog, unizajq sit; przed niq i
wielbiq... 0, gdyby dusze znaly swojq wartose!... Twa
dusza jest moim niebem i za kazdym razem, kiedy przyj-
mujesz Mnie w Eucharystii, wzrasta w niej laska moja
i zwi~ksza si~ jej wartose i pit;knose ...
...Twoje grzechy? ... Zmazuj~ je! ... Twoja n~dza? ... Pal~
jq!... Twoja slabose? ... PodtrzymujE; jq!... Trwajmy w zje-
dnoczeniu".



IV. POUCZENIA PRZED PRZEKAZANIEM APELU

DO SWIATA
Przed przekazaniem APELU DO SWIATA, Pan Je~u~.
w okresie od 2 do 10 czerwca 1923 1'., poucza OSoblscle
siostr~ J6zef~: . .
..."Czyz nie wiesz, J6zefo, ze moim nieben~. na zleml. Scl
dusze ... Czymze jestes, J6zefo, jesli nie pylk1em, na ktory
wystarczy dmuchnqc, by si~ go pozbyc ...
Kiedy kr6l Iub ksiqz~ bierze sobie za zon~ c6rk~ jedr;e~~
ze swych poddanych, zobowiqzuje .s.i~tym .sa~~m dac J~~
wszystko, czego wymaga jej godnosc, do ~to~e],]C.!~odnosl.
Poniewaz Ja wlasnie was wybralem, Wl~CzODowy-lzalem
siE; dac warn wszystko, czego warn br~k. Ze SW~] st~~ny
oroszE; was tylko 0 to, co macie. Dajcle Ml swoJe prozne
~erca a Ja je wypelniE;. Dajcie Mi jeogolocone z~ wszyst-
kiega', a Ja je przyoblek~ ... Dajcie M~ j~ ze .SWO]qn~d~q,
a Ja jq spal~ ... Jestem waszy.m d~pe~r::lemem 1wasz~ SWla-
tlosciq, Ukaz~ warn, czego me wldzlcle. To, czego me ma-
cie Sam w was uzupelni~!... .
Wi~sz, co siE;dzieje z pozbawionym piE;kn.ai zapachu k"Y1a-
tem, kt6ry rosnie na bardzo u.c.zE;szcz.ane]drod~e. Wkrotc~
zdepczq go stopy przechodmow, 111e zwraca]qcych nan
uwagi i nawet nie patrzqcych na mego. . .,.
Podobnie i tobq, J6zefo, zawladn~laby wkrotce smlerc,
gdybym ciE; biednq i slabq wystawil byl na o~tre :n~ozy,
na upaly i zawieje. Poniewaz jednak chc~, zebys zyla,
wi~c przesadzllem ci~ do wybranego .og~odu me,go Ser~a.
Tutaj, san1 opiekuj~ siE; tobq w prorrne~lach slonca,. ktore
ci daje sily i zycie, nie szkodzqc Cl mgdy swy.m za~em.
Ach J6zefo taka jaka jestes, zdaj si~ na l11o]q oplek~.
Nie~h widol< twej n~dzy utwierdza ciE; ""'1 pokorze, ale
niech nie zmniejsza twej ufnosci ...
Czyz nie wiesz, jakq wag~ przy;viqzuje moje Serce. d~ z~-
pelnej i publicznej ofiary, w ktore] dusza sklada ml sleble
samq?.. .., h ..
wyzbyj si~ wszystkiego, me zachawu]~c SWOlC ?~agmen~
zamilowan i sqd6w ... Potem IJodd~j Sl~. ;:alkowlcle Wall
Tego, kt6rego milujesz. Pozwol Ml ~zymc z ~obq, :? ze-
chc~, a nie tylko to, czego ty pragmesz. MUSJSZdo]sc do

tego, ze moja Wola stanie siE;takze twojq, to znaczy, mu-
SISZcalkowic~e .poddac i zjednoczyc swojq wol~ z mojq
Wolq I z mOlml upodobaniami. Dajesz Mi do tego nieo-
gramczone prawa przez tw6j slub posluszenstwa.
Ach" gdyby .dusze ~obrze to zrozumialy, ze kiedy w ten
SlJ~so.bodda]q lVIlSl~ zupelnie, wtedy przezywajq chwile
na]wlqkszeJ wolnoscl, i ze Ja nigdy ch~tniej nie spelniam
Jch pragniel'l jak w6wczas, gdy one oddajq si~ mojej Woli ...
....r tal~ ~ta~~ si~ Panem twych mysli, sl6w i czyn6w. Jesli
mc mle;: me b~dzlesz, dam ci wszystko. B~d~ zyl w tobie,
b~dE;mowll w toble, bE;d~ci~ milowal, bE;d~ci przebaczal.
B~dE;zyl w tobie, a ty we Mnie.
!3~~~przen-:awial przez ciebie, a moje slowa p6jdq do dusz
1 me przemmq.
Wielu wierzy we Mnie, ale malo wierzy w mojq milosc,
jakq mam dla ciebie.
B~d~ ci przebaczal, a dusze poznajq moje lVIilosierdzie w
tym przebaczeniu, kt6rym ci~ obejm~.
Wielu wierzy we Mnie, ale malo wierzy w mojq Milosc ...,
a wsr6d tych, kt6rzy wierzq w mojq Milosc ZBYT MALO
LrCZY NA MOJE MILOSIERDZIE ... Wielu' zna Mnie iako
Boga, ale malo zawierza si~ Mi, jako Ojcu. "
Objawi~ si~ i duszom moim, a zwlaszcza tym, ktore Sq
przedmlOtem mega upodobania. UkazE; na tobie, ze nie
wymagam od nich tego, czego nie majq. Wymagam jedy-
nie, aby Mi oddaly wszystko to, co posiadajq, poniewai
wszystko do Mnie nalezy.
Jesli majq tylko n~dzE; i slabosci, niech Mi je dadzq ... A
nawet jesli majq tylko winy i grzechy, to i 0 nie prosz~.
Blagam, niech Mi je oddadzq: Oddajcie Iv'Iije, ale oddajcie
Mi je wszystkie i zachowajcie jedynie ufnosc do mego
Serca: Ja wam przebaczam, Ja was miluj~ i Sam was
uswi~c~."

V. APEL DO SWIATA
W dniach od 10 do 14 czerwca 1923 roku Pan Jezus roz-
po?zyna dyktowac siostrze J6zefie sw6j Apel do swiata,
ktorego myslq przewodniq jest pytanie: Czy ludzie 0 tym
wiedzq?

,,Jestem Milosciq. Serce moje nie moze juz dluzej po-
wstrzymac plomienia, kt6ry je trawi.
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otego stopnia kocham dusze, ie iycie swoje za nie od-
dalem. Z mHosci dla nich zostalem jako wi~zien w taber-
nakulum. Od dwudziestu wiek6w mieszkam w nim nocq
i dniem, zasloni~ty postaciami chleba i ukryty w Hostii,
znoszqC z mHosci zapomnienie, samotnosc, wzgard~, bluz-
nierstwa, zniewagi, swiE;tokradztwa ...
Z milosci dla dusz zostawilem im sakrament pokuty, by
m6c im przebaczac i to nie tylko raz lub dwa, ale tak
CZE;sto,jak tylko bE;dqpotrzebowaly dla odzyskania laski.
Tam czekam na nie ... PragnE;, by tam przychodzily obmyc
siE;ze swoich win, nie wodq, lecz mojq Krwiq. R6Znymi
sposobami objawilem w biegu wiek6w mojq miloS<':do
ludzi: ukazalem im, jak Mnie pochlania pragnienie ich
zbawienia. Dalem im poznac swoje Serce. Naboienstwo
to, jak swiatlo, rozprzestrzenilo siE; po swiecie. Dzisiaj
jest ono srodkiem, kt6rym posluguje siE; dla poruszenia
sere wiE;kszose tych, co pracujq nad rozszerzeniem mega
Kr61estwa.
Obecnie pI'agnE; ezegos wi~cej. Jesli bowiem prosz~ dusze
o miloS<':w odpowiedzi na t~, kt6ra Mnie spala, to nie
tylko 0 ich wzajemnose mi chodzi. PRAGN~, BY VIIE-
RZYLY W MOJE MILOSIERDZIE, by wszystkiegu wy-
czekiwaly od mej Dobroci, by nigdy nie \vqtpily w moje
przebaczenie. Jestem Bogiem, lecz Bogiem Milosci. Jestem
Ojcem, ale Ojcem, co kocha z czulosciq, a nie z surowosciq.
Serce moje jest nieskonczenie swi~te, lecz i nieskonczenie
lagodne. A znajqc n~dz~ i slabose ludzkq, nachyla si~ ono
ku biednym grzesznikom z NIESKONCZONYM MILO-
SIERDZIEM.
Kocham dusze, kt6re, popelniwszy pieI'wszy gI'zech, z po-
koI'q przychodzq Mnie prosie 0 pI'zebaezenie ... Koeham je
jeszeze, kiedy oplakaly sw6j drugi grzeeh, i jesli si~ to
powtarza, nie m6wi~ miliaI'd, ale milion miliard6w razy,
koeham je i pI'zebaezam im zawsze i zmywam w tej samej
Krwi ostatni jak i pierwszy upadek.
Ja si~ nie mE:ez~duszami i moje Seree oezekuje bez pI'ze-
rwy, by przychodzily chronic si~ w Nim i to tym wi~cej,
im bardziej Sq n~dzne. Czy ojciee nie troszczy si~ wiE;cej
o dzieeko chore, niz 0 te, kt6I'ym nie nie dolega? Czyz nie
okazuje mu wiecej czulosci i troskliwosei? Tak i moje

Serce z. wi~kszq jeszeze delikatnosciq i wsp6lczueiem
zwraca Sl~ do gI'zesznik6w, niz do sprawiedliwych.
0.10, co pragn~ duszom wytlumaczyc: b~d~ pouczal grzesz-
mkow, ze MILOSIERDZIE SERCA MEGO JEST NIEWY-
CZ~RPANE; duszom ozi~blym i oboj~tnym - ze Serce
mOJe jest ogniem, kt6ry chce je rozplomienic, poniewaz
kocha; duszo,m poboznym. i dobrym - ze Serce moje jest
<lI'ogq,po ktoreJ kroczy Sl~ ku doskonalosci i dociera bez-
pieeznie do blogoslawionego kresu. W koncu od dusz Mi
poswi~c0r:-ych, wi~c ~aplan6w i zakonnik6w, od dusz wy-
br~ny.ch 1 uprzyw:leJo:va~l~h,. zazqdam I'az jeszcze;. aby
Ml of1aI'owaly swoJ~ mllosc I me wqtpily 0 mojej Milosci,
l~cz prze.de wszys~kIm, aby Mi okazaly swojq ufh0SC i by
m~ Wq~PI~yw mOJe MILOSIERDZIE. Jakze to latwo spo_
<lZleWaCSl~wszystkiego od mego SeI'ca..."

Dnia 12 cze~wca 1923 roku Pan Jezus rozwija podj~ty
temat nast~puJqCo:
,.'Pragn~ pI'z~baczac, pragn~ kI'610wac, pragnE; przebaczac
Jednostkom 1 narodom. PI'agn~ kr610wac nad duszami
nad naro?a~i i nad, cal~~ swiatem. Pok6j m6j pragn~
Tozszerzyc az P? kI'ar:ce ~wlata, lecz w spos6b szczeg61ny
na t~ blogoslawlOnq zle~:~, kolebk~ nabozenstwa do mego
~S~;ca. .Tak, pragnE; by: .Jeg.opokoJ,em, jego zyciem, jego
~uolem: Jestem MqdroSClq I SZczE;sciem, jestem Milosciq
I Mlloslerdziem, jestem Pokojem, b~dE;kr610wal.
~y zrr:azac niewdzi~cznosc swiata, wylej~ strumien Milo-
sle,rdzla. ~y wyna?rodzic jego zniewagi, powolam zertwy,
ktore ~YJednywaf:: b~dq przebaczenie ... Tak', w sw,iecie
Jest duzo dusz, p.I'agnqc!ch Mi si~ przypodobac,o. Sq jesz-
cze dusze wsp,ama~om~slr:e, kt6I'e dadzq Mi wszystko, co
ma]~, bym mogl Sl~ mml poslugiwae stosownie do myeh
zamlar6w i do mej ,WolL '
By kr61owac, pOCZl1€;swiadczyc MilosieI'dzie kr6lestwo
b0;Vlem moje jest Kr61estwem Pokoju i Milo~ci: Oto cel
ktory pr~gn~ urzeczywistnic, oto moje Dzielo Milosci!... '
Wezwame moje kieruj€; do wszystkich: do dusz Mi poswie-
conych i do .'d;tsz zyjqcych w swiecie, do sprawiedliwych
l·do grzeszl1lk?w, do uezonyeh i do prostaczk6w, do tyeh,
co rozkazuJq 1 do tyeh,eo sluehajq. Wszystkim oswiad-
czam: Jesli ehceeie Szcz€;scia - jestem nim. Jesli szukaeie



bogactw - Ja jestem nieskonczonym bogactwem. Jesli
pragniecie pokoju - jestem Pokojem. Jestem Milosier-
dziem i MHosciq. Pragn~ bye Kr6lem!..."

Nast~pnie zwracajqc si~ bezposrednio do siostry J6zefy
m6wi: ..."A teraz, J6zefo, zaczn~ m6wie wprost do swiata
i pragn~, aby po twej smierci dowiedziano si~ 0 moich
slowach. Ty zas b~dziesz zyla w zupelnym i najgl~bszym
ukryciu, poniewaz jednak jestes zertwq przeze Mnie wy-
branq, b~dziesz cierpiala i umrzesz pogrqzona w cierpie-
niu! Nie szukaj wypoczynku ani ulgi: nie znajdziesz jej,
poniewaz Ja wszystko w ten spos6b uloz~. Ale milose moja
ci~ podtrzyma i nie zawiedzie ci~ nigdy! ...
Przychodz~ ci~ strawie i rozplomienie. Oto cale moje pra-
gnienie ... Rozplomienie dusze ... Zapalie swiat... Niestety,
dusze odrzucajq plomien. Lecz Ja zatriumfuj~, one nalezec
b~dq do Mnie, a J a b~d~ ich Kr6lem. Cierp ze Mnq w tej
intencji, by swiat poznal Mnie i by dusze przyszly do
Mnie. Cierpienie sprawi, ze Milose zatriumfuje!. .. Chc~,
aby swiat poznal me Serce, aby ludzie poznali mojq Mi-
lose. Czy oni wiedzq 0 tym, co dla nich uczynilem?
To wlasnie chc~ im wyjasnie ...
Pisz wi~c, J6zefo:

Pewien ojciec mial jednego syna. Byli oni mozni, bogaci,
otoczeni licznq sluzbq i posiadali wszystko, co zycie czyni
zaszczytnym, dostatnim i przyjemnym. Niczego i nikogo
do szcz~scia nie potrzebowali. Syn wystarczal ojcu, a ojciec
synowi, obaj we wzajemnym ze sobq stosunku znajdowali
doskonale szcz~scie, a szlachetne i ofiarne ich serca po-
chylaly si~ z milosciq ku kazdej, nawet najmniejszej po-
trzebie drugich.

I dnia pewnego zdarzylo si~, ze zachorowal jeden ze
slug tego tak bardzo dobrego Pana. Stan jego choroby stal
si~ wkr6tce tak niebezpieczny, ze chcqc go wyrwae z obj~c
smierci, nalezalo zapewnie mu stalq opiek~ i zastosowac
najskuteczniejsze srodki lecznicze.

Lecz sluga ten byl u siebie w domu, biedny i ·samotny.
C6z wi~c dla niego uczynie? Opuscie go i wydae na smiere
niechybnq? Dobroe Pan a nie moze na to zezwolie. Poslac
do nieszcz~sliwego kogos ze sluzby? .. Czyz mozna z ca-
lym spokojem spuscie si~ na uslugi, oddawane raczej inte-
resownie, aniieli z milosci?

Tkni~tJ.: wsp6lczuciem, Ojciec wzywa swego Syna i zwie-
T~a mu Sl~ ze s:vego niepokoju. Przedstawia mu stan tego
bledn~go ~zlowleka,. walczqcego ze smierciq. Dodaje, ze
troskh~~ 1 stala opleka moglaby go jeszcze wyleczye i
zapewmc mu dlugie zycie.
. Sy.n,.~t6rego .serce bije zgodnie z sercem Ojca, ofiamje

Sl~, ]esh t.ak~ ~est ]ego wola, piel~gnowae chorego slug~
z .calq c~U]nOSClq,me szcz~dzqc trudu, zm~czenia i czuwa-
ma, dopoki go nie wyleczy.

Ojciec si~ zgadza. Sklada ofiar~ z milego towarzystwa
swe?o. Syn~. Syn, wy~ywaj~c si~ z obj~e milosci Ojco:...
wskw], s:~]~ Sl~.slugq 1 zamleszkuje u tego, kt6ry w rze_
(:ZyWlStOSClJest ]ego slugq.

I ta~ sp~dza kilka. miesi~cy przy loiu chDrego, czuwajqc
nad mm ze wzrusza]qcq pleczolowitosciq, tysi~czne swiad-
CZqCmu ush:lgl. I dba nie tylko 0 to, co moze przyspieszye
wyzd~owleme, ale tez. i 0 to, co mogloby mu zapewnie
pom~slny stan zdrowla na przyszlose. I wreszcie udaje
mu Sl~ chorego uleczye.
Wted,Y 6w slug~ zdj~ty yodziwem na widok tego, co Pan
dla r:1:gOuczy.ml, pyta, ]ak b~dzie m6gl okazae SWqwdzi~-
cz~osc w zamlan za takq nadzwyczajnq i nieslychanq mi-
losc.

Syn. radzi ;nu ~6.ise .do Ojc~ i w zamian za tak wielkq
wspamal?l11ysln?sc, dZl~kl ktorej wyzdrowial, zaleca mu
ofIaro~ac Sl~ O]CUi stac si~ odtqd jednym z najwierniej-
szych ]ego slug.

I c~lowiek ten staje prze.d ~:vym Panem. Z naleznym
UCZUClemwy~h~ala Jego l11110sci, co wi~cej, ofiaruje si~,
b! odt~d sluzyc mu bez poblerania zaplaty. Wie on bo-
v'dem, ze na uslugach taklego Pana nie potrzebuje bye
oplacany Jako sluga, skoro jako syn byl traktowany i ko-
chany.

Przyp.owiese ta ~est .ty~ko.slabym obrazem l110jejMilosci
do ludzl 1 odpo~led.Zl, ]aklej od nich oczekuj~. B~d~ to
tlumaczyl powoh, azeby wreszcie wszyscy IJoznali mo]'e
Serce. .

Pom6z Mi, J6zefo, pom6z Mi odslonic Serce moje lu-
dZlOm! Oto chc~, IJ? po:viedziee, ze na pr6zno b~dq szukae
poza Mnq sZcz~scla. Nle znajdq go... J6zefo, uniz si~ do



~ \0111\, l)\ (dh \.1 . w go Boga, aby wynagrodzic za znie-
\'111. i',)\ ll'(.l.t;, .l t6rych doznaj~ ad wi~kszej cz~sci ludzi ...

I (Will.l '0, aby wyr6wnac niewdzi~cznosc dusz!
1\ L T<.lZ pisz dalej.

B6g stworzyl czlowieka z milosci. Umiescil go na zie-
mi w. takich warunkach, ze w oczekiwaniu wiecznej szcz~-
sEwosci niczego mu tutaj nie mialo brakowac do szcz~scia.
By jednak do tego szcz~scia miec prawo, mial zachowac
slodkie i lagodne przykazanie, nalozone przez Stw6rc~.

Czlowiek, niewierny temu przykazaniu, ciE;Zkozachoro-
wal: popelnil pierwszy grzech. "Czlowiek" - to znaczy
ojciec i matka, prarodzice rodzaju ludzkiego. Skaza do-
tkn~la zatem cale jego potomstwo. W nim cala ludzkosc
stracila prawo· do doskonalego szcz~scia, kt6re B6g jej
obiecal i musiala odtqd trudzic si~, cierpiec i umierac.

Ot6z B6g w swoim szcz~sciu niebieskim, nie potrzebuje
czlowieka, ani jego uslug. Wystarcza Sam sobie. Chwala
Jego jest nieskonczona i nic nie moze jej umniejszyc.
B~dqc jednak nieskonczenie pot~zny, jest On r6wniez nie-
skonczenie dobry. Czy wi~c zostawi czlowiekowi, stwo-
rzonemu z milosci, cierpienie tylko i smierc? Da mu no-
wy dow6d milosci i zlu tak wielkiemu przeciwstawi le-
karstwo 0 w~rtosci nieskonczonej. Oto jedna z Trzech
Os6b Tr6jcy Przenajswi~tszej przyjmuje natur~ ludzk1!
i zlo, spowodowane grzechem, naprawi po Bozemu.

Ojciec oddaje swego Syna. Syn oddaje swojq chwal~.
Zst~puje na ziemiE; nie jako Pan, nie jako czlowiek ma-
j~tny i moznowladca, lecz jako sluga, jako czlowiek ubogi
i jako dziecko.

Wszyscy znacie zycie, kt6re On tutaj na ziemi prowadzil.
Wiecie, jak od pierwszej chwiE Wcielenia poddalem si~
wszystkim n~dzom natury ludzkiej.
Niemowl~ciem b~dqc, cierpialem juz zimno, gl6d, ub6stwo
i przesladowania.W mym zyciu robotniczym bylem ba1'-
dzo cz~sto upoka1'zany i wzga1'dzony, jako syn ubogiego
ciesli. Ilez to razy m6j p1'zyb1'any ojciec i Ja, zni6slszy
ci~za1' dlugiego dnia pracy, znalezlismy si~ wieczo1'em
wobec zarobku ledwie wysta1'czajqcego na ut1'zymanie 1'0-
dzi.ny... I tak zylem p1'zez lat t1'zydziesci.
A potem po1'zucajqc slodkie towarzystwo mej Matki, po-

~wi~cilem si~ p1'acy b dac . '.
1 by wszystkich na~cz~c ze ~~na.c meg? <?J?amebieskiego
Przeszedlem dob '. og.Jest MlloSClq.
przywracale~ zdr~~iecz~~~~l :l?m. i duszom: chorym
szom przywr6cilem wolno" 1 ZYCle,a duszom? ... Du-
rlem im bra my do prawd s.c, u. ~ac~nq przez grzech i otwa-

. . zlweJ 1 wleCznej ojczyzny
Gdy bowlem nadeszla godzin S . .

nia im wiecznego zbawien' a, yn Bozy dla zapewnie-
wlasnego zycia. la, me zawahal si~ oddac nawet
I w jaki spos6b umar!? C
Czy obwolany dobroczy~~~? z~ otoczkony przyjaci6hni? ...
brze, ze Syn BOl nie .... us~e oc~ane, wiecie do-
co milosc tylko s~1'z 1 ';t ten. spo~ob ch.clal umierac: On,
swiatu pok6j przyni~l' ti s:~ oflarq n.lenaWisci... On, co
szego okrucienstwa 0 s a Sl~ przedmlOtem najzajadlej-
wolnosc byl uw' .: n, co. przyszedl ludziom przyniesc

. ' l~zlOny, ZWlqzany d . .·az wreszcie umarl na krz z .' r~czony, oczermany,.
wzgardzie i 0 uszcz' y u ml~~zy dwoma lotrami we

Tak POSWi~~ilsi~ec%~u'z~~Ol?co~y1 ~darty ze wszystkiego.
fO si~ dzielo dla kt6re 0 wl~n:a cz owieka. Tak dokona-
·chorowal cziowiek i Sy~ ;t~~scll tch:-val~ ~jca swego: za-
przywr6cil mu zycie 1 y zls~pll d.o mego. Nie tylko
nieczne do zdobycia' naecz. w~s ~ZYlbrow.niez srodki ko-
woscL Zleml s ar U wleCZnej szczesli-

Jak odpowiedzial czlowi k t k . .
Czy na wz6r slugi oddal s~ :;a 1 a.b szczegolne .wzgl~dy?
oglqdajqc si~ na nic, poza spraw:~~ P~ s~ego Mlstrza, nie

Trzeba '" . 1 ana ..wyrozmc odpow' d' " ..mu daje." Ie Zl, JakIe czlowiek Bogu swe-

VI. ODPOWIEDZ LUDZI

N~dza czlowieka i stw "
jest sk~tkiem jego grzech~~zen Jemu podporzqdkowaflych
Natomlast chwala Boga ob'a' . . .
.atrybutach, kt6rymi Sq' ni~s~~~ Sl~ ml.~ddzymnymi w JE1go
wszechmoc i ot . ~ . ncz~ma.l .~skonala mqdrosc
·Jak wielka J'~t ~~ds~c·kBteozgd~br.ocd'mllosc i milosierdzie.
. a SWla czy to ze . d "s~~od swego grzeszne 0 stworz' ,r:1e

0 .w~ocli
.sl~ w celu pOdniesien1a z upaJ~~a,c alSy~ kBozY.POSW1~.Cil

z OWle a, me cofaJqc



si~ przed ludzkq niewdzi~cznosciq, strasznq m~kq i krzy-
zem. Nie zrazajqc si~ naszq ulomnosciq, Syn Bozy chce
nam kr6lowae.
Kazdy z nas powinien si~ zastanowie jaka jest nasza odpo-
wiedz na tak wielkq Milose Boga do swego stworzenia?
Pan Jezus, przed kt6rym nie ma nic zakrytego, tak okre-
sEl odpowiedz ludzi:

"J edni poznali Mnie dogl~bnie i, przynagleni miloscil:l,
odczuh, ze zapala si~ w nich zywe pragnienie oddania si~
calkowicie i bezinteresownie na mojq sluzb~, kt6ra jest
sluzbq mego Ojca.
I ci zapytah Go, co by jeszcze wi~cej zrobie mogh dla
Niego, a m6j Ojciec odpowiedzial im: "Opusecie sw6j dom,
porzuecie mienie, zaprzyjcie si~ samych siebie, a potem
przyjdzcie do rnoich szereg6w i czyncie wszystko co warn
powiern".

Inni znowu odczuh, ze ich serce wzrusza si~ na widok
tego, co Syn Bozy uczynil dla ich zbawienia. Pelni dobrej
woh, przyszli do Niego pytajqc si~, jakby si~ rnogh wy-
wdzi~czyc za Jego dobroe, jak rnoghby pracowae dla Jego
sprawy, nie porzucajqc jednak wlasnych interes6w. Do
tych Ojciec m6j rzekl: "Strzezcie prawa, kt6re warn dal
wasz Pan i B6g. Przestrzegajcie rnoich przykazan i, nie
zbaczajcie ani na lewo ani na prawo, zyjcie w pokoju slug
wiernych" .

Inni malo zrozurnieh do jakiego stopnia B6g ich kocha.
Wprawdzie nie brak irn dobrej woh, zachowujq Jego
prawo, lecz bez rnilosci i raczej przez naturalnq sklonnose,
kt6rq laska zostawila w gl~bi ich duszy. Ci nie Sq dobro-
wolnyrni slu.garni, poniewaz nie ofiarowali si~ na rozkazy
swego Boga ... Ale ze nie rna w nich zlej woh, nieraz jedno
wskazanie wystarczy, by zglosili si~ do Jego sluzby.

Inni w koncu. poddajq si~ Bogu raczej z interesu niz z
rnilosci i 0 tyle, 0 ile tego wyrnaga osiqgni~cie ostatecznej
nagrody, obiecanej za wypelnienie prawa.

Czy jednak wszyscy ludzie zglaszajq si~ na uslugi swego
Boga? Czy wsr6d nich nie rna takich, co nie znajq wielkiej
Milosci, kt6re] Sq przedrniotern, kt6rzy juz nigdy nie od-·
powiedzq na to, co J ezus Chrystus uczynil dla nich? Nie-
stety!. .. Wielu poznalo Go, lecz Nirn wzgardzilo ..., wielu
nie zna Go wcale ..."

Do tyc~ .wszystkich Jezus Chrystus wypowie slowo rnilosci:
, "NaJPlerw pr~em6wi~ do tych, co Mnie nie z~ajq. Tak,
ao. vv:as, synowle ukochani, kt6rzy od najwczesniejszego
dZlecl~ctwa zyliscie daleko od waszego Ojca. Przyjdzcie.
Wytl~mac~~ warn, dlaczego Go nie znacie. Gdy si~ prze-
kon~cle, klm On jest i jakie ma dla was Serce czule i ko-
ch:=tJ.qce,w6wczas nie b~dziecie mogli oprzee si~ Jego mi-
loscl.
C:zy tym, c~ ros~q z dala od swoich rodzic6w, nie zdarza
Sl~ cz~sto, ze me odczuwajq dla nich zadnej milosci? ..
L~cz, g~y pe:vnego dnia odkryjq slodycz i czulose serca
~Jcowskle~o ~ ma~czynego, czy nie kochajq ich gor~cej
Jesz~ze mz Cl, ktorzy mgdy nie opuscili swego ogniska
rodzmnego?
yvas, .co.ni~ tylko ze Mnie nie kochacie, ale jeszcze prze-
sl~duJecl~ 1 ni~;:awidz~~ie Mnie, zapytam tylko: Skqd ta
~llel~a menawl.sc? .. Co~ warn uczynilem, ze ze Mnq tak
zle Sl~ o~cho.d~l~le?... '"':"hel.unigdy nie stawialo sobie tego
pytama,. 1 d~lslaJ, gdy 1m Je sam stawiarn, rnoze odpowie-
dzq: "Nle wlem".
Wi~c Ja sam za was odpowiem:
Jesli od dzieci~ctwa swego nie poznaliscie Mnie stalo si~
to dlate?,o,. ze nikt n,ie p.o~czyl was ° Mnie. I pOdczas gdy
~o~asta~lScle,rosly r0"Ym~zz wami sklonnosci natury, ch~e
uClech 1zabaw, pragmeme bogactw i swobody.
Potem .p~slyszeliscie moze kiedys 0 Mnie. Slyszeliscie, ze
chcqc zyc 'p~dlug rnych przykazan, trzeba milowae bliz-
n~ego ~uml~c z nim wsp6lzyc, szanowae jego prawo i mie-
me, uJarzrnlC i okielznac wlasnq natur~: slowem, zye we-
~nug prawa. A wy, co pierwszych swych lat ulegacie w
ZYCll~kar:r~som wlasnej woh, a rnoze i nawykorn swoich
naml~,tnoscl - wy, co nie wiedzieliscie ° jakie prawo
chodzl, .prot.estowahscie bardzo glosno: "Nie chc~ innego
prawa ~ak.sleble, samego, chc~ uzywae, chc~ bye wolny".
Oto v.; Jab sp?sob zacz~liscie nienawidziee Mnie i przesla-
dowac; Lecz Ja, b~dqc Ojcem waszym, nie przestaj~ was
k~ch8:c. I pod~zas gdy z takq zacieklosciq pracowaliscie
plzeclvv:ko Mme, mo]e Serce wi~cej niz kiedykolwiek
wypelmlo Sl~czulq rnilosciq ku warn. '
I tak plyn~ly moze hczne lata waszego zycia. Dzisiaj nie



mog~ dluzej ws~rz~~ae mojej m~losci ku warn. I widzt!:
was w otwartej wOJme z Tym, ktory was tak kocha, przy
chodz~ powiedziee warn, kto Ja jes~e~. .
Synowie kochani! Jezus jestem, a. Iml~ to ~na.czy.Zba~l-
ciel. Dlatego moje r~ce Sq zramone gwozdzlaml, ~to,r~
przybily Mnie do krzyza, na kt6rym uma,rle~ z n;llos?l
ku warn. A moje Serce zostalo otwarte wloczmq, ktore Je
przebila po moim skonaniu!.:. , . .
Oto tak si~ warn przedstawlam,. by. :vas l.l0uczyc,.kim Je-
stem i jakie jest moje prawo. Nle bOJ.cIeSl~..Or:o ~est pr~:
wem Milosci!. .. Skoro Mnie poznacle, zna]dZ~e~l~ po~oJ
i szcz~scie. Smutno jest zye w siero~tv.:~e:PrzYJdzcle Wl~C,
synowie moi, przjdzcie do swego O]ca. .

Nast~pnie dnia 17 czerwca 1923 r., zV\7a~aJClcsi~ bez-
posrednio do siostry J6zefy, Pan .Jezus mow~: .,
"J6zefo, Oblubienico moja, powledz, czy me uczy:m~aby.s
wszystkiego, aby choremu, sto.jqcem~ na. pr0!5u s~lercl,
przywr6cic zdrowie? .. A przeclez zyc~e clala. Jest mczym
w po1'6wnaniu z zyciem duszy!... A wIele, wIele dusz od-
zyska je dzi~ki slowom, kt61'e ci powi,erzamL:. , .

Idzmy do tych biednych dusz, ~tore M~:uepl:zes~adu]q
dlatego, ze Mnie nie znajq. Chc~ UTI powledzlec, kIm Ja
jestem, a kim Sq one: Jestem waszym ~oglem 1 waszym
Ojcem. Waszym Stw61'cq i was~ym .Zb.awlclele.m.Stwo1'~e-
niami moimi jestescie, synaml mOIml, a ta~ze w~kup~o:
nymi przeze Mnie, ponie:vaz ~a. cen~ m~.go Zycla 1 mOle]
Krwi wykupilem was z mewoh I z tyrann grzechu.

Macie dusz~ wielkq, niesmiertelnq, stworzonq do, szcz~-
scia bez konca; wol~ zdolnq ~o dobrego,. serce, ktore od-
czuwa pot1'zeb~ kochania ~.k~ore chce bye kochan~... ._
JesIi w ziemskich i przeml]a]qcych dob1'a~h ~zukac b~dzle
cie zaspokojenia swoich p1'agnien, zostam;c1e zawsze glo-
dni i nigdy nie znajdziecie pokarmu, ktory by was na-
svcil. 'lye b~dziecie bez p1'zerwy w wake z samym sobl'!,
smutni, niespokojni, zamieszani... . . .
JesIi jestescie biedni i p1'aCq za1'ab1acle r:a ~hl~b, m~d?-
statki zycia wypelniq was goryczq. Poczu:lec1e, ]ak rosm~
w was nienawise do tych, co Sq ~as.zym1. praco?~wcaml.
DoszIiscie moze do tego, ze zyczYCle.1m meszc~~sc1a, pra-
gnqC, by i oni, tak jak i wy zostah zmuszem do pracy.

Odczujecie, jak ciqzy wasze znuzenie, duch buntu, rozpacz
nawet, zycie bowiem jest smutne i w koncu trzeba umie-
1'ae.
Tak po ludzku sqdzqc, wszystko to jest trudne do zniesie-
nia.. Lecz oto przychodz~ wskazae wam drog~, opartq 0
rzeczywistose zupelnie innq niz ta, kt6rq widzicie.
Wy, pozbawieni d6br ziemi, co dla zaspokojenia wlasnych
pot1'zeb musicie pracowae w zaleznosci od pracodawcy,
pami~tajcie, ze nie jestescie przeciez niewolnikami, lecz
stwo1'zeni do wolnosci ...
Wy, co szukacie milosci i nigdy nie jestescie nasyceni, pa-
mi~tajcie, ze stworzeni jestescie, by kochae nie to, co prze-
mija, lecz co trwa wiecznie!
Wy, co tak bardzo kochacie swojq 1'odzin~ i co musicie jej
zapewnic dob1'obyt i szcz~scie tu na ziemi, 0 ile to od was
zalezy, nie zapominajcie, ze smie1'e 1'ozdzieIie was moze
tylko na kr6tki czas...
Wy, co sluzqc p1'acodawcy, macie dla niego pracowae, ko_
chae go, szanowae, troszczye si~ 0 jego interesy i przez
swojq prac~ i wiernose podniese znaczenie przedsi~bior-
stwa, nie zapominajcie, ze ten pracodawca jest waszym
panem tylko na ok1'es kilku lat, zycie bowiem mija szy-
bko i prowadzi was tam, gdzie nie b~dziecie juz 1'obotni-
kami, lecz kr6lami przez calq wiecznose.
Dusza wasza stworzona przez Ojca, kt61'Y was miluje nie
jakq bqdz, ale niezmierzonq i wiecznq milosciq, znajdzie
kiedys zaspokojenie wszelkich pragnien w miejscu szcz~-
scia bez konca, kt6re ten Ojciec wam przygotowuje, od-
powiedz na wszystkie potrzeby.
Tam zn.ajdziecie zaplat~ za prac~, kt6rej ci~zar dzwigaIi-
scie tu na ziemi.
Tam znajdziecie 1'odzin~, kt6rqscie tak kochali na ziemi
i dla kt6rej wylewaIiscie tyle potu.
Tam zye b~dziecie wiecznie, ziemia bowiem jest tylko cie-
niem, kt6ry p1'zemija, a niebo nie przeminie nigdy.
Tam zjednoczycie si~ z Ojcem waszym, kt6ry jest waszym
Bogiem!
o gdybyscie wiedzieli, co za szcz~scie was czeka!...
Lecz sluchajqc Mnie, moze Mi odpowiecie: "Ja nie wie1'z~!
Nie wie1'z~w zycie pozagrobovre!"



Ni wierzycie? .. A wi~c skoro nie wierzycie we Mnie,
dlaczego Mnie przesladujecie? .. Dlaczego buntujecie si~
przeciwko rnoirn praworn i wydajecie wojn~ tyrn, kt6rzy
Mnie kochajq? .. A poniewaz dla siebie chcecie wolnosci,
dlaczego nie zostawiacie jej takze drugirn? Nie wierzycie
w zycie wieczne? .. Powiedzcie Mi zatern, czy tutaj na zie-
rni zyjecie szcz~sliwi, wi~cej, czy nie czujecie potrzeby
osiqgni~cia czegos, czego na zierni znaleze nie rnozna? ...
Ilekroe szukacieprzyjernnosci i uda si~ warn jq zdobye,
nie jestescie nasyceni... '
Ilekroe gonicie za bogactwern i zdob~dziecie je, nie rnacie
go nigdy dosye ...
Gdy odczuwacie potrzeb~ czulosci i gdy jq wreszcie spot-
kacie, wkr6tce ogarnia was znuzenie ...
Nie, nic z tego nie jest tyrn, czego szukacie!. .. Tego na
pewno na zierni nie znajdziecie! Potrzebujecie bowiern po-
koju, nie pokoju swiata, lecz pokoju dzieci Bozych. A jak
rnoglibyscie go zdobye przez bunt? ...

Oto dlaczego przychodz~ warn wskazae, gdzie ten po-
k6j, gdzie znajdziecie to szcz~scie, gdzie ugasicie to prag-
nienie, kt6re was trawi od dawna.
Nie buntujcie si~, gdy slyszycie, jak warn m6wi~: wszystko
to znajdziecie, wypeIniajqc rnoje prawo; nie przerazajcie
si~ tyrn siowern, prawo rnoje nie jest tyranskie, lecz jest
prawern rnilosci!
Tak, prawo rnoje jest prawern rnilosci, albowiern jestern
Ojcern waszyrn. Przychodz~ was pouczye, czyrn jest to
rnoje prawo i czyrn to Serce, kt6re warn je daj~, to Serce,
kt6rego nie znacie, a kt6re tak cz~sto ranicie. Szukacie
Mnie, by Mi zgotowae srniere, a Ja szukarn was, by warn
przyniese zycie. Kto z nas zwyci~zy? I czy dusza wasza
zawsze zostanie tak niedost~pna, patrzqc na Tego, kt6ry
warn zycie dal i caIq SWqMiIose?"

Na niepok6j siostry J6zefy, ze to "Or~dzi~ Boskiego
Serca J ezusowego" rnoze pozostae bez echa i nie speini
pokladanych oczekiwan, Pan Jezus jej odpowiada:
"J6zefo nie l~kaj si~. Czy nie wiesz, co si~ dzieje, kiedy
wybucha wulkan? Sila tego ognia jest tak wielka, ze zdo-
Ina jest g6ry skruszye i z posad je wywazye. A ludzie
stwierdzajq wtedy, ze t~dy przeszIa siia nie do odparcia.

Siowa rnoje b~dq rnialy podobnq sii~ i taka laska towa-
rzyszye irn b~dzie, ze nawet dusze najbardziej oporne zo-
stanq zwyci~zone przez rnilose.

Narody schodzq na bezdroza, kiedy ich przodownicy nie
post~pujq w rnysl zasad prawdy i sprawiedliwosci! Jesli
jednak ich wodzowie urniejq nirni pokierowae, to wpraw-
dzie mirno to wielu ludzi p6jdzie drogarni kr~tyrni, jednak
olbrzyrnia wi~kszose zwr6ci si~ do swiatla i prawdy ...
Powtarzarn raz jeszcze: Laska rnoja towarzyszye b~dzie
rnoirn sioworn i tyrn, kt6rzy je b~dq rozszerzae. Prawda
zatriurnfuje, pok6j zapanuje w duszach i w swiecie ..., i
nadejdzie rnoje Kr6lestwo!..."

Nast~pnie Pan Jezus powr6cil do przerwanego wqtku,
dyktujqc siostrze J6zefie:

"A teraz przyjdzcie dowiedziee si~, synowi rnoi, czego
Ojciec wasz od was zqda, jako dowodu waszej rnilosci:
dobrze wiecie, ze w arrnii konieczna jest karnose, a w do-
brze uporzqdkowanyrn zyciu rodzinnyrn - pewien regu-
larnin. Tak tez w licznej rodzinie Jezusa Chrystusa rnusi
bye prawo, ale prawo peIne slodyczy.
Taki jest porzqdek wsr6d ludzi, ze dzieci zawsze nOSZq
irni~ swego ojca, bez czego nie rnoglyby bye uznane za
czlonk6w rodziny.
Podobnie synowi rnoi nOSZqirni~ chrzescijanina, kt6re na-
daje irn przy urodzeniu sakrarnent chrztu swi~teg(). Wy,
coscie otrzymali to imi~, jestescie rnoirni synarni i rnacie
prawo do wszystkich d6br waszego OJca.

Wiern 0 tyrn, ze Mnie nie znacie i ze Mnie nie kochacie,
lecz przeciwnie nienawidzicie Mnie i przesladujecie. Ja
natorniast kocharn was rnilosciq nieskonczonq. Pragn~ za-
znajomie was z tyrn dziedzictwem, do kt6rego rnacie pra-
wo i wskazae, jak niewiele trzeba warn czynie, by je zdo-
bye.
Wierzcie w rnojq MILOSC i MILOSIERDZIE.
Obrazaliscie Mnie, lecz ja warn przebaczam.
Przesladowaliscie Mnie, lecz J a was kocharn.
Raniliscie Mnie swoirni slowarni i swoirni czynarni, lecz
Ja pragn~ czynie warn dobrze i skarby rnoje warn otwo-
rzye! .
Nie sqdzcie, ze nie wiern, jak zyliscie dotychczas. Wiern,



ze wzgardziliscie moimi sakramentami. Lecz przebaczam
wam.
Jesli tutaj na· ziemi zye chcecie szcz~sliwie i zapewnie
sobie r6wniez wiecznose, czyncie odtqd to, co wam wskaz~:
Jestescie moze biedni? Wi~c prac~ nalozollq wam przez
koniecznose wykonujcie z poddaniem si~ i pami~tajcie,
ze i Ja zylem przez lat 30, poddany tertlu samemu prawu.
I Ja bowiem bylem biedny,. i jak bardzo bie.dn.y.
Swoich chlebodawc6w nie uwazajcie za tyran6w. Nie zyw-
cie dla nich uczue nienawisci. Nie zyczcie im nieszcz~scia,
lecz dbajcie 0 ich interesy i bqdzcie im wierni.

Jesli jestescie zamozni i macie na swej odpowiedzial-
nosci pracownik6w i podwladnych, nie wyzyskujcie ich
pracy ... Wynagradzajcie ich trudy wedlug zasad sprawie-
dliwosci i okazujcie im waszq zyczliwose, Iagodnose i do-
broe. Bo, jesli wy macie dusz~ niesmiertelnq - oni tez
jq majq. Jezeli otrzymaliscie majqtek - to nie tylko dla
swojej przyjemnosci i osobistego dobrobytu, ale abyscie,
roztropnie nim gospodarzqc, mogli wok61 siebie dobrze
czynie. I

Sko1'o zas jedni i d1'udzy p1'zyjmujecie z uleglosciq to pra-
wo pracy - uznajcie pokornie istnienie Bytu, kt61'Y jest
ponad wszystkim, co stworzone. Ta istota - to wasz B6g,
a r6wnoczesnie wasz Ojciec.

Jako Bog zqda, abyscie spelniali Jego Boskie Prawo.
Jako Ojciec domaga si~, abyscie po synowsku poddali si~
Jego przykazaniom.
I tak: gdy poswi~ciliscie caly tydzien swoim p1'acom,
swoim interesom i naleznemu wam wypoczynkowi..., p1'osi
On was, byscie p1'zynajmniej p6I godziny.przeznaczyli na
wypelnienie Jego p1'zykazania. Czy to za wielkie wymaga-
nie?
Idzcie wi~c do Jego domu. Oczekuje On was tam dniem
i nOCq;w kazdq niedziel~ i swi~to zachowajcie dla Niego
te p6I godziny na uczestniczenie w tajemnicy Milosci i
Milosie1'dzia, czyli we Mszy sw.
Tam m6wcie Mu wszystko: 0 swojej 1'odzinie, 0 swoich
dzieciach ... 0 gdybyscie wiedzieli z jakq milosciq On wa'!!
sluchae b~dzie... .
Moze powiecie Mi: "Nie umiem uczestniczye we Mszy sw.!

Juz tak .d~wn.o nie prz~st~powalem progu kosciola!" Nie
przerazaJ.Clesl~ ... Przyjdz?ie i sp~dzcie te p6I godziny .u
m~l~h stol?'. Nl6.ch sum16me wasze powie wam, co powin-
mscI; r~blC. ~le zamykajcie uszu swych na jego· glos.
Otworzcle swoJq d~sz~..., w6wczas przem6wi moja LAS-
K~ .... Powoh. b~dz16 yvam' wskazywala, jak powinniscie
dZI~la~ w kazde] okohcznosci swegb" zycia, jakzachowy-
wac Sl~wobec ~wej rodziny i wobec swoic'h spraw ... Po\.vie
wam, ]ak macle. wychowywae swoje dzieci, jak miIowae
.podw~adnych I Jak szanowaeswoich przelozonych ... Mo-
ze zaz~da od was, byscie opuscili dane przedsiewziecie
zerwah zgu~nq p1'zyj~zn, m~znie usun~li si~ z niebezpie~cz~
nego zebrama ... Powle wam, ze danq osob~ nienawidzicie.
bez ~adnych pods taw, ze z innq, ktorq odwiedzacie i ko-
chacle, powinniscie zerwae i unikae jej rad ...

~robcie tylko p~6b~, a powoli rozciqgnie si~ lancuch
m~lC~ lask.Alb?wlem .tak w.dobrym, jak i w zlym wys-
taICZ) roz~oczq~.. C?gmwa lancucha p1'zywolujq si~ vvza-
J6.~nm~.J~qh dZISl~Jp.osluchacie mej LASKI i pozwolicie
JeJ dZl~lac V:. S?~l~, Jutro b~dziecie mogli jq juz lepiej
usIyszec, apozmeJ Jeszcze WY1'aznieji tak z dnia na dzien
przybywae b~dzie swiatla, wzrastae b~dzie pok6j a was:z;e
szcz~scie b~dzie wieczne. '
CzIo";iek b?wiem nie na to jest stworzony, by na zawsze
~ostac n~ z.leml. Stworzony jest dla wiecznosci. Jesli wi~c
Jest mesmlertelny, powinien zye nie dla teCfo co ginie
leez dla tego, co zawsze trwae b~dzie. b , ,

Mlodo~e, bogactwo, mqdrose, chwaia ludzka, wszystko to
Jest mczym ... Wszystko to mija i kOl1CZysi~ B6g sam
trwa na wieki! '
Jesli sWi~t i spolecze11stwa Sq peIne nienawisci i niekon-
cz~cych Sl~wojen, jesl~ narody powstajq przeciw narodom,
panstwa przecI:V~o panstwom, a jednostki p1'zeciwko jed-
nostkom~ to dZl.eJe Sl~ tak tylko dlatego, ze wielkie pod-
stawy wlary zmJdy prawie zupeinie.
1 . Niec~1z~)ednak ozywi si~ wiara, a wr6ci .pok6j i zakro-.
rUJe mllosel Wiara nie przeszkadzacywiJizacji i nie prze~
ClwstaWJa Sl~ post~powi. Przeciwnie, im bardziej jest ona
wkorzen1Ona w .iednostk.i. i .v/ narody, tym bardz"iej. doj-
rzewa.JC! W l1lch mqdrosc 1 wledza,. albowiem Bog . jest



( Iros 'iq i Wiedzq nieskonezonq. Leez tam, gdzie juz
wiary nie ma, znika pok6j, a z nim eywilizaeja, kultura
i prawdziwy post~p ... Bog bowiem nie jest Bogiem wojny ...
W6wezas nie zostaje nie wi~cej, jak wzajemne zwalezanie
si~ przeciwnych sobie opinii, wzajemna walka klas, a w
samym czlowieku bunt nami~tnosci przeeiwko obowi~z-
kom. Znika wi~c wszystko, co sklada si~ na godnose czlo-
wieka: przyehodzi rewolucja, brak subordynacji, wojna!...
Pozw6lcie si~ przekonac zasadom wiary, a stanieeie si~
wolnymi. Zyjcie wedlug zasad wiary, a nie zginiecie na'
wieki!"

B6g umacnia nas na miar~ naszych do~wiadczen. Po
przekazaniu "Apelu Milosei czyli Or~dzia Boskiego Serca
Jezusowego do swiata", Pan Jezus nie pozostawia siostry
J6zefy w osamotnieniu, lecz prosi 0 pomoc dla dusz upa-
dlych, wprowadza w zaswiaty ezyseca i piekla, a nawet
poddaje pr6bie i pokusom szatana, ale tez pOLlczai uma-
cnia w wierze. Przekazuje jej tez osobiste polecenie Bis-
kupowi, jak tez uzupelnienie do "Apelu" dla dusz Bogu
poswi~conyeh.

1. POMOC W DOSWIADCZENIACH
Zwraeajqc si~ osobiseie do siostry J6zefy, Pan Jezus

mowi mi~dzy innymi:
10 - 14 ezerwea 1923 r. "Pragn~! Tak, pragn~ pewnej
duszy, kt6rej zyeie ziemskie dzis si~ zakollczy. Ale chc~,
aby twe cierpienie stalo si~ dopelnieniem tyeh lask, z
kt6rych wskutek swej ulomnosci, nie umiala skorzystac,
i aby osiqgn~la w tyeh kilku chwilach zycia w y z s z y
stopien ehwaly".
20 czerwca - 16 lipca 1923 r. "Niewqtpliwie, nic nie bra-
kuje Mi do nieskonczonego szez~scia, ale brak Mi dusz ...
Mam gl6d dusz i pragnienie zbawienia ich !... Nie niepok6j
si~, J 6zefo, tym co mozesz i czego nie mozesz uczynic.
Wiesz dobrze, ze nic nie mozesz zrobie! Ten, kt6ry chce
i moze, to Ja ... Uczyni~ wi~e wszystko, nawet to, co ci si~
wydaje niemozliwe. Pozw6l Mi poslugiwae si~ sobq, aby
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duszom przekazywae moje slowa i pragnienia przez eiebie.
Reszt~ bior~ na siebie! Uzupelni~ to, czego wy nie macie
i czego uczynie nie mozecie. Niechaj wam wystarczy, ze
oddaeie Mi swojq wolnose. Mnie zas starezy posiadanie
waszej woli. Jest to jedyna rzeez, kt6rej riie mog~ zastqpie,
poniewaz wola jest wlasnosciq kazdej duszy".

W piqtek, dnia 27 lipca 1923 r. ukazal si~ siostrze J6-
zefie sw. Jan Ewangelista po raz czwarty, kt6ry podobnie
jak Matka Boza, utwierdzal jq w wierze nast~pujqcymi
slowami:
"Duszo umilowana przez Boskiego Mistrza, poniewaz Pan
chce posluzye si~ tobq, aby wielu duszom dae poznae swe
Milosierdzie i Milosc:, przygotuj swojq dusz~ na Jego przyj-
scie: Niech wola twa b~dzie ulegla i calkowicie poddana
Jego Boskiej Woli. Nieeh plomien Jego Serea oczyscici~
i spall. Kiedy zas pochyla si~ do ciebie, przyjmuj jego
slowa ze czciq i milosciq,poniewaz przed Tym~ kt6ry
do ciebie m6wi, caly dw6r niebieski spiewa bezustannie
piesn ehwaly i milosei. Nieeh Pan ci~ strzeze i napelni
tWq dusz~ niebianskq slodyczq swego Serca".
Sw. Jan Ewangelista uzyskal szezeg61ny stopien chwaly
niebieskiej jako wz6r cnbty, czystej milosci duehowej
(caritas) i wiernosei.
Poniewaz wiara Chrystusowa polega wlasnie na ezystej
milosci duchowej (caritas) i czci Boga w duchu, kt6ra wy-
maga wewn~trznej przemiany duehowej, wedlug powola-
nia, podczas zycia ludzkiego (lub jeszeze w czysecu, dla-
tego wszyscy apostolowie b~dqey stanu wolnego, kt6rzy
poznali swego Mistrza i zostali powolani do gloszenia
Ewangelii, pozostali juz w stanie bezzennym do konea
swego zycia. _
Sw. Jan EwangE'lista wyr6znial si~ poza tym szczeg6lnym
oddaniem i wiernosciq, gdyz tylko on z apostol6w pozostal
pl'zy Zbawicielu wierny az do Jego smierei na krzyzu.
Dlatego Pan Jezus znajqc przyszle wydarzenia i dusz~
czlowieka, kt6ra okresla ludzkq osobowose, szezeg61nie
umilowal sw. Jana i przed smierciq powierzyl mu na ziemi
pod opiek~ swojq Matk~, a po smierci w niebie dal mu
koron~ ehwaly, na jakq zasluzyl za swojq wiernose. .
Dlatego sw. Jan Ewangelista, jako zaWSzewierny i oddany
uczen Chrystusa, pouezal i umacnial siostr~ J6zef~ w wy-
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pelnieniu Dziela Chrystusowego, 0 czym pisze ona jeszcze
nast~pujqCo:
"Bylam w kaplicy, kiedy nag Ie 0 wp6l do czwar:tej (dnia
13 kwietnia 1922 r.) ujrzalam przed sobq kogos przodzia-
nego jak Pan Jezus, ale cokolwiek wyzszego niz On, bar-
dzo pi~knego i majqcego na twarzy taki wyraz pokoju,
ze to pociqgalo dusz~. Tunik~ mial ciemno fioletowo -
czerwonq. W r~ku trzymal koron~ cierniowq, podobnq do
tej, jakq niegdys przyni6s1 mi Pan Jezus.
"Jestem uczniem Pana - po.wiedzial - Janem Ewange-
listq i przynosz~ ci jeden z najkosztowniejszych klejnot6w
Mistrza ...
Nie l~kaj si~. Dusza twa jest liliq, kt6rq Jezus strzeze w
Swoim Sercu ...
Jestem poslany, aby ci dae poznae niekt6re uczucia, jakie
przepelnily Serce Boskiego Mistrza w tym wielkim dniu.
Oto milose ma Go rozlqczye z uczniami, znaCZqCGo naj-
prz6d chrztem Krwi. Ale taz sama milose kaze Mu zostae
z nimi i sklania Go do ustanowienia Sakramentu Eucha-
rystii.
Lecz jakaz walka powstaje w tym Sercu! Wypocznie
wprawdzie w duszach czystych! Ale jakze przedluzy si~
Jego M~ka w sercach skalanych! Jakze Jego Dusza wynu-
rzala si~ z radosci przy zblizaniu si~ chwili, kiedy mial
odejse do Ojca! Jaka jednak bolese scisn~la Jq na widok,
ze jeden z dwunastu przez Niego wybrany, wyda Go na
smiere i ze po raz pierwszy Krew Jego b€;dzie bezuzy-
teczna dla zbawienia jego duszy!

Jakaz milose trawila Jego Serce! R6wnoczesnie zas slaba
wzajemnose dusz, tak bardzo umilowanych, napawala Je
gl~bokq gorYCZq!... A c6z m6wie 0 niewdzi€;cznosci i ozi~-
blosci tylu dusz wybranych!"

Dnia 29 listopada 1922 1'. celka siostry J 6zefy napelnia
si€; lagodnym swiatlem i zjawia si€; ponownie umilowany
Uczen Jezusa.
Siostra J6zefa pisze 0 tym w swoim dzienniczku nast~pu-
jqco:

"Rozpoznalam Go natychmiast. Trzymal w ramionach
krzyz Jezusowy. Odnowilam moje sluby, a On mi rzekl:
-Duszo umilowana przez Boskiego Nauczycie la, Jam jest

Jan Ewangelista. Przynosz~ ci krzyz Zbawie-iela. Nie'rani
on ciala, ale wyciska krew serdecznq ... Niech cierpienia,
kt6re on ci sprawia, przyniosq ulg~ w goryczy, jakq grze-
sznicy napawajq naszego Pana i Boga ... Niech krew twego
serca stanie si~ tym winem rozkosznym, kt6re ukaze wielu
duszom slodycze i urok dziewictwa ... Niech twoje serce
lqczy si~ we wszystkim z Sercem Jezusa. Strzez tych cen-
nych dowod6w Jego milosci. Wznies twe oczy do nieba,
albowiem to, co ziemskie, jest niczym. Cierpienie jest zy-
ciem duszy, a dusza, kt6ra zrozumiala calq wartose cier-
pienia, zyje prawdziwym zyciem".

Natomiast 27 grudnia 1922 r. siostra J6zefa tak opisuje
swoje spotkanie ze sw. Janem Ewangelistq opiekunem
dusz dziewiczych:

"Przyszedl w czasie mojej adoracji. Byl majestatycznie
pi~kny. Prawq r~k~ mial wyciqgni~tq, lewq zlozonq na
piersiach. Wysoki, jest on troch~ wyzszy i t~zszy niz Pan
Jezus, rysy ma grube, wydatniejsze. Oczy jego Sq czarne,
twarz blada; jest ciemnym szatynem. Otacza go jasne
swiatlo, m6wi wolno tonem powaznym tak, ze slowa jego
przenikajq dusz~ do gl~bi. W glosie ma cos niebianskiego;
jest on mocny i lagodny zarazem.
Odnowilam moje sluby, a On mi zaraz powiedzial:

"Duszo, Oblubienico Boskiego Serca, poniewaz ten Pan,
godzien uwielbienia, podoba sobie w duszach czystych,
przychodz~ ozywie w tobie ogien; kt6ry ma ci~ trawie
milosciq dla tego Boskiego Serca. On pierwszy nas umilo-
wal. Na Jego milose odpowiedzmy naszq milosciq, pelnq
wdzi~cznosci, stalosci, czulosci i wspanialomyslnosci. Niech
ona b~dzie czysta i bez domieszki milosci wlasnej. Dobroe
tego Bozego Serca miejmy wciqz przed oczyma. Niechie
si~ ona stanie pierwszq pobudkq milosci, kt6ra by szukala
dobra i chwaly Umilowanego.
Duszo, z upodobaniem przez Boskiego Mistrza wybrana"
zal6z mieszkanie w J ego Sercu. Pozw61 si~ rozpalie prz€z
ogieii., kt6ry je trawi. Daj si~' oczyscic i upoie niebiaii.skq
slodyczq.
Przejdi przez zycie jak golqbka, ledwie ziemi dotykajqc.
Podobna do pszczoly na kwiecie, niech dusza twa tyle
tylko wypoczywa w tym zyciu, ile trzeba dla koniecznego
pokrzepienia.
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b ·i 'I 1nyrn k l'yial'zel'n"
Zlozy! rE~ce na piersiach i zamilkl na chwil~. Byl pi 11\

jak anioI. Nie smialam m6wie ... Wreszcie zdecydowal III

si~, aby Go zapytae, czy dusze zakonne Sq pociechq dl
Pana Jezusa, kt6ry tak kocha dziewictwo ...
Sw. Jan popatrzyl w niebo, twarz mu si~ rozjasnila i od
rzekl:

"Dusze dziewicze Sq mieszkaniem milosci, w kt6rYI\\
spoczywa Baranek niepokalany. Ale wsr6d tych dusz s
i takie, kt6re wywolujq podziw nieba. Oblubieniec Ni "
bieski zatrzymuje na nich swe przeczyste wejrzenie i w
nieh sklada slodkq won, kt6ra unosi si~ z Jego Serca".

Potem wyciqgnql prawq r~k~, poblogoslawil mnie i rzeld:
"Pozw6l Mu si~ posiqse i strawie. Niech cala twa troskl\
i gorliwose zmierza do Jego chwaly i milosci, a pok6j J "
go niech ci~ strzeze!"

W srod~, dnia 25 maja 1921 r. zjawia si~ siostrze J6z -
fie po raz pierwszy sw. Magdalena Zofia Barat Zalozy-
cielka Zgromadzenia Zakonnic Najslodszego Serca Jezus
(Sacre-Coeur), objE;la jej glow~ r~kami i sciskajqc serde-
cznie powiedziala:
"C6rko moja, wszystkie swe n~dze z16z w Sercu Jezuso-
wym. Kochaj Serce Jezusa, spoczywaj w Sercu Jezusa,
bqdz wierna Sercu Jezusa!" "Uj~lam jej r~k~, by jq po-
calowae - pisze siostra J6zefa. A potem dwoma palcami
nakreslila mi na czole znak blogoslawienstwa i znikla na-
tychmiast" .
Odwiedza jq jeszcze kilkakrotnie, zachE;ca i umacnia w
ufnosci nast~pujqcymi slowami:

"Nie zapominaj, moja c6rko, zenic si~ nie dzieje, czego
by nie obejmowaly plany Boze" (14 marca 1922 r.).

"Nie masz poj~cia, z jake} radosciq patrz~, jak moje c6rki
tu przychodzq - m6wi w celce uswi~conq niegdys jej
modlitwq, po oznajmieniu imion pi~ciu c6rek Zgroma-
dzenia, kt6re weszly do nieba. Z wyzyn niebieskich 1>10-
goslawiE; im z czulosciq matki i zlewam na nie laski...
PragnE;, aby kazda z nich byla dla Serca Jezusowego miej-
scem wypoczynku i milosci" (1 lutego 1923 r.).

"Nie ustawaj w cierpieniach. Dusze, kt6re cierpiq, ujrzq

\vielkie rzeczy nie w czasie, ale w wiecznosci" (4 lutego
1923 r.). . .

.Niech Je00 (Bozv) pok6j ogarnie twoje serce, 1110Ja
c6~ko ... On ;rzyjdzi~ wkr6tce. Pocieszaj ~o z wielkq .uf-
nosciq. Nie zapominaj, ze choe jest tWOlm Boglem, .Je~t
takze twoim Oicem i nie tylko Ojcem, lecz I Oblublen-
cem. Nie l~kaj v si~, m6w Mu 0 wszystkim, jest On bo-
wiem got6w ciE; wysluchae ... Dobry jest nasz B6g! A 8er-
ce Jego jest tak wsp61czujqce!. ..
Pocieszajcie Go i milujcie. Niech Jego Se~ce ~poczywa
\>vsr6d was, a twoja milose niech Mu uratuJe wIele dusz! ...
Tak, pocieszajcie Go przez waszq pokor~, tam bowlem
gdzie jest pokora, wszystko idzie dobrze. Tam, gdzle bra-
knie pokory, wszystko idzie na ?p.ak.... "
Zostan z Bogiem. Nie odmawlaJ l1lczego twemu Bogu
(1 lutego 1923 r.) ,. . .

..."Milosc~ nie zna zadnych przeszkod, Ilekroc bOWle:n
je spotyka', czyni z nich zarzewie, k~6rym po~syca SWO]
plomien ... Potem wyjasniE; ci to gl~ble]. .." (8 lila]a 1923 1'.).

"Moja drf)ga c6rko! Kocham ci~ wlasnie takq, ja~q jes-
tes, malq i nE;dznq ... Ja takze bylam ,mep~zorna J,8;k ty,
ale znalazlam spos6b, aby wykorzystac mO]q malosc? o~-
dajqc si~ zupelnie Jezusowi, kt6ry jedynie jest wlelkl!
Oddalam siE; Jego Boskiej Woli i szukalal:r .]edYl1l~ c.hwa.ly
Jego Serca. Staralam siE; zye w swiadomoscl mOJeJ l1lSkOSCl
i nicosci, a On wziql wszystko na Siebie. .
}\vIoja c6rko, zyj w pok?ju i ufnosci. Bqdz. ~o~?rna ~_~~1-
daj siE; temu Sercu, ktore Jest samq MlloSClq! (28 l1ietJa
1923 r.). . .'

"Powiem ci tylko tyle, ze w ciqgu mo]ego ~ycla .sz~lka-
lam jedynie chwal

u
T Bozego Serca. A teraz, lned:y zYJ~ w

Nim i przez Niego, moim wylqcznyu: pragmenle,m Jest,
bardziej niz kiedykolwiek, rozszerzame .Jego Kr?le~t-wa.
Dlatego proszE;, aby to male zgromadzer;le st~lo. SIE;srod-
kiem, dziE;ki kt6remu wiele dusz pozna 1 ul1111uJe to Bos-
kie Serce.
Nie lE;kaj siE;! Jesli szatan usilu~e u:u s~k?d.zie, .to dlate~~o,
ze jest one przedmlOtem szczeg?lne] mllo.sci Sel ca J ezu'Jo-
'.vego. Ale ten Boski Mistrz nle. pozW~h, aby :vpadlo. w
siena zastawione przez meprzyp.clela (15 pazdzlermka, -
1923 r.).



"N i - m6wi 0 zblizajqcej si~ smierci nie umrz 'f

12, ale Jezus przyjdzie, aby ci~ zlqczye z Sobq najscisl .J
.·zymi w~zlami na calq wiecznosc.
Przychodz~, zeby ci to od Niego powiedziec.
Jezus toruje ci w ten spos6b drog~ i chocby to byl0 trud
ne dla stworze11, uklada wszystko w spos6b najbardzil'J
odpowiedni dla swoich plan6\v.
Tak, ja przyjd~ z Matkq Najsw. i z Jezusem, kt6ry -it:
nigdy nie zostawia samq ... Wszyscy troje tu przyjdziemy ...
Odwagi! Jeszcze kilka dni na ziemi, aby zasluzye Of'
OjczyznE; Niebieskq. Ale zye z Jezusem, to juz zye w ni -
bie! Zostan w pokoju, ja czuwam nad tobq" (10 grudnill
1923 r.).

WewnE;trzna i zewn~trzna przemiana siostry J 6zefy do-
konywana pod wplywem Laski Bozej, !lie odbywala si
bez przeszk6d: zwqtpienia oporu i wzmagajqeych si~ po-
kus zlego ducha adekwatnie do powierzonego jej Dziela.
Po raz pierwszy uslyszala ona glos szatana dnia 28 listo-
pada 1921 1'., kt6ry przeszkadzajqc Chrystusowi, chcial j~
zniechE;cie, zastraszyc i spowodowac zwqtpienie slowami:
"Ty b~dziesz nasza ... Tak, ty bE;dziesz nasza, zm~czymy
ciEi... Zwyci~zymy ci~... itd."

Natomiast 10 lutego 1923 r. szatan wsciekly na rady
udzielane jej przez ZalozycielkE; Zgromadzenia s\V. Ma-
gdalenE; ZofiEi Barat, m6wi:
"Ta blogoslawiona swojq pokorq niweczy sama mojq moc."
I wyznaje jakby zmuszony do wyjawienia piekielnej ta-
jemnicy: "A jesli chcEi opanowac do glE;bi jalqs dUSZE;,wy-
starczy, ze pobudzE; jej pychE;... Jesli chc~ jq zgubic, wy-
starczy, ze jej pozwolE; ise za podszeptem pychy.
Pycha przyczynia mi zwyci~stw. Nie spocznEi, dop6ki nie
zalejE; niq swiata. Zgubilem siE;przez pych~, nie przystanEi
wiE;Cna to, aby dusze zbawialy siEiprzez pokore,.
To jest calkiem jasne - konczy, krzyczqc z wseieklosciq
- te dusze dochodzq do szczytu swiE;tosci, kt6re zeszly
jak najglE;biej w przepasc pokory!"

Jezus nigdy nie pozostawia siostry J6zefy tylko wlas-
nym silom a na obawy jej przed szatanem i jego grozba-
mi, odpowiada:
"Dlaczego si~ obawiasz? Czyz nie wiesz, ze potE;ga Moja
przewyzsza IDOCjego i wszystkich lwych wl'og6w? Szatan
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z calq SWq wscieklosciq nie moze VI.ryrzqd~ic wi~cej zla
ponad to, co dopuszcza moja ~ilosc. J a bowlem pozwal~m
na cierpienie moich dusz umllowar:ych. ,Jest on~ kome-
czne dla wszystkieh, przede wszystk1m zas dla mOlch dusz
wybranych!. .. Oczyszcza je ~owiem, a Ja mO~Ei~ ten spo-
s6b posluzyc siEinimi, aby wIele dusz wydrzec plek~u.
Nie lEikaj siE; ich - zawierz siE; memu Sereu, ktore was
strzeze jak :lrenicy oka" ... (8 stycznia 1923 1'.). ,

Matka Najsw., ki6ra cz~sto ukazywala si~ siostrze Jo-
zefie, wspierala Dzielo swojego Syna slowarnl: .

Zrozum to dobrze ze wszystko, co za Jego pozwolemem
~idzisz lub cierpis~ w piekle, ma posluzyc nie tylko do
tego, aby ciE; oczyscic, ale i w tym cel.u, bys, mogla ~o po-
dac do wiadomosci twym Matkom. Nle mysl ? soble,. ale
jedynie 0 chwale Sere a Jezusowego i 0 zbawlemu \VIelu
dusz" (25 pazdziernika 1922 ~')'.. .
Zatrwozona wizjq piekla, dma 5 hstopad.a 1922 r. slOstra
J 6zefa pisze: .
"Widzialam spadajqce tam stloczone gromady dusz ... ChWI-
lami nie spos6b ich policzyc!. .." . . .
Siostra J6zefa nie omieszka sWOlch obaw I zalu za du.sza-
mi pot~pionymi powt6rzyc P~nu ~e~usowi, Na co On z
niezmiernym smutkiem Odpowl~~a ]e]: . ., ,.
"Ty widzisz te, kt6re siEipotEipIa]q, ale me wIdzlalas ]esz-
cze tych, kt6re si~ zba~iaj~(. .•. ' .
"Wtedy ujrzalam - pIsze SlOs~ra Jozefa - ~zereg mepr~e-
liezonych dusz, scisni~te jedne obok drugich. W:ch.odzllJ:"
one w jakqs przestrzen bez gramc, calq pelnq SWH~tl~1

gubily si~ w tej niezmierzonosci. Serce Jego rOZplOl1"llemlo
siq i powiedzial: . ..
"To Sq te dusze, ktore przyj~ly z poddaniem krzyz mo)e]
Milosci i Mojej WoE. . ,. ,
Jesli chodzi 0 czas, w ktorym pozwalam CI dos~lladczac
m~k piekielnych, to nie mvazaj go nigdy za ~ezuz~teczny
i stracony. Grzech jest obra~q, wyrzqdzonq n~eskOl:-czone~
mu Majestatowi Bozemu, WI~C wymaga on meskonczone]
kary i wynagrodzenia. ,.....
Kiedv zstepujesz do tej przepascI, clerpIem~ two]e .zap~-
biegajq pot~pieniu wielu dusz. ~ajes~at Bozy przy]mu]e
je jako zadoscuczynienie za zmewagl, doznane od tych



dllll:t. i .Iuk) zastc;peze wykonanie kar, na kt6r HoiJii' II
dllHZC zasluzyly.
Ni.~ zapomir:aj. nigdy, ze pozwala na to Moja wi 11\(\ M
lose dla Cleble I dla dusz".
P~k.orna. postawa siostry J6zefy wzmaga nieukrywlllll,
wscleklosc szatana:

,,~ienawi.dz~ ei~ calq silq mej piekielnej nienawisci' ill'
d~ c~~przesladowal, dop6ki nie doprowadz~ ci~ do 01'1114;,
cz~n.la tego przekl~tego domu ... Ilez to dusz mi wydzi 'I'll
a ]esh tak .Jest teraz, to c6z b~dzie w przyszlosci? .. Ho!', '
wal~ t? dZlelO, zniszcz~ te przekl~te pisma (Dziennik ,'io
stry Jozefy) ... Spal~ je ... Uzyj~ mej pot~gi ... a jest I1II
s11na Jak smierc!" (listopad 1922 r.). '.
~zatan nie dawal. za wygranq przybierajqc nawet po tn I

Chrystusa aby OSlqgnqc sw6j cel. Dzienniczek zostal jell
na~. uratowany dzi~ki wstawiennictwu Matki Najsw.
won Pana Jezusa.

".~ie l~kaj si~ - powie jej 9 pazdziernika 1923 r. Matk I

N~Js:-v,.- Jezus was bro~i i sprawi, ze przebieglosc ni(1
p.lzYJacle~~zaw~z~ zostame odkryta, ilekroc b~dzie chcilll
~l~. omyh.c..; Jesh masz wqtpliwosc, powiedz mu odwn
zme: ?deJ.dz p;'ecz, szatanie, nie mam nic wsp6lnego z to
bq, ~tory' Jestes klamcq. Nalez~ do Jezusa, kt6ry jest Praw
dq 1 Zyclem". .

2. W CIElvINOSCIACH ZASWIATOW

Siostra J6zefa Menendez koadiutorka Zgromadzenia Sa r<
Coeur we Francji, zg?dnie z za~i.arem Pana Jezusa, oglf1-
dala oczym.a duszy pleklo I czysclec, co opisala w prowa-
dzonym dZlenmczku. Spostrzezenia swoje opisala zgodni
z \~ol~ P~na Jezusa 1 Matki Najswi~tszej, kt6ra dnia 21:
paZdZlerl1lka 1922 roku powiedziala jej: "Wszystko, co i
p~zwa~a (Jezus) ?glqdac i cierpiec z m~k piekielnych, po-
wm~as przekazac swym Matkom, nie myslqC 0 sobie, a je-
dYl1le 0 chwale Serca Jezusowego i 0 zbawieniu wielu
dusz"
P? raz pierwszy dnia 16 marca 1922 r. w nocy siostu
,Tozefa w t~Jeml1lczy spos6b schodzi do piekla. Jej relaeje
Sq nast~puJqee.

PotEipione dusze wyrzueajq sobie w rozpaezy: "Na zawsze
jestem tu, gdzie juz nie mozna,milowac!... 0, jakze kr6tka
byla przyjemnosc ... a za niq wieczne pot~pienie ... Coz nam
pozostaje? ". Nienawidziec piekielnq nienawisciq i to na
zawsze!"
Po wypowiedzi tej duszy, ktora wpadla w otehlan z winy
wlasnej i braku ofiarnosci innych, siostra Jozefa pisze:
"W nocy, ze srody na czwartek, dnia 16 marca okolo go-
dziny lO-tej, slysz~ tak, jak w ciqgu ostatnich dni, zmie-
szany halas krzyk6w i brz~k lancuch6w. Wstalam, ubra-
lam si~ i drzqc ze strachu ukl~klam kolo 16zka. Krzyki
zblizajq si~. Wyszlam z sypialni i, nie wiedzqc co robie,
poszJ:am do celi naszej swi~tej Matki (sw. Magdaleny Zofii
Bar;at - zalozycielki Zgromadzenia Zakonnic Najslodszego
Berca Jezusa), a potem wr6cilam do sypialni. Ten sam
straszliwy halas otaczal mnie ciqgle. Nagle, ujrzalam przed
sobq szatana, kt6ry krzyczal: "Skr~pujcie jej nogi, zwiqz-. .. ,,,
Cle JeJ r~ce ....
W tej chwili nie wiedzialam juz gdzie si~ znajduj~, czulam,
ze mnie silnie zwiqzano i unoszono. Inne glosy syczaly:
"To nie nogi trzeba jej skr~powae, ale serce!"
A szatan odparl: "Ono nie nalezy do mnie".
Potem wleczono mnie przez dlugq drog~ pogrqzonq w cie-
mnoSciach. Ze wszystkich stron slysz~ straszliwe krzyki.
W scianach tego wqskiego korytarza, znajdowaly si~ za-
gl~bienia jedne naprzeciw drugich, skqd wychodzil dym
niemal bez plomienia, a zapach jego byl nieznosny. Stam-
tqd tez glosy pot~piencze miotaly roznego rodzaju bluz-
uierstwa i brudne slowa. Jedni przeklinali swe cialo, inni
- swych rodzic6w. Drudzy wyrzucali sobie, ze nie ko-
rzystali ze sposobnosci i ze swiatla, aby porzucic zlo. A
wreszcie byla to wrzawa pelna wscieklosci i rozpaczy.
Wleczono mnie przez to przejscie, w rodzaju korytarza,
kt6ry nie mial konca. A potem otrzymalam takie gwalto-
wne uderzenie, ze zgi~tq we dwoje, wepchl1E;lomnie ono
do jednej z tych nisz. Czulam si~ jakby scisni~ta mi~dzy
rozzarzonymi iglami. Naprzeciw mnie i obok mnie prze-
klinaly mnie dusze i bluznily. To sprawialo mi najwi~cej
cierpienia ... Ale co nie moze isc w porownanie z zadnq
katuszq, to udr~ka duszy widzqcej, ze jest odrzucona od
Boga ...



Y.1i IW 110 11\ .. i(;,:te sp~dzilam dlugi lata w tym Ill! Iii,.
U pl'Z 'ei z trwalo to tylko szese do sieclmiu godzin ... N 1/(11
szarpni~to mnie gwaltownie i znalazlam siE: w i'I11II,YIII
miejscu, gdzie szatan uderzywszy mnie zniknql i z ..La I
mnie wolnq ... Nie potrafi~ wypowiedziee, co CZUll:l1l1
duszy, kiedy zdalam sobie sprawE:, ze zyj~ i z j .':1. ("I.!
mog~ milowae Boga!
Choe boj~ si~ cierpienia, to jednak, by uniknqe pi 1 I.,
jestem gotowa nie wiem co przezywae. Widz~ jasn , 1.1

wszystkie cierpienia swiata Sq niczym w por6wnan i1I
b6lon, jaki sprawia swiadomose, ze juz wi~cej nie m()~.,
milowae, gdyz tam oddycha si~ tylko nienawisciq i pnlf.(
nieniem zatracania dusz! ..."
Stan ciala siostry J6zefy, podczas zejscia jej duszy do
piekla, osoby postronne okreslajq nast~pujqCo: "Na z· w
Dqtrz lekkie drgni~cie tylko zdradza to tajemnicze odejs II
A zaraz potem cialo jej staje si~ calkiem wiotkie i tr8c'
spr~zystose tak, jak u czlowieka zmarlego przed paru ml
nutami. Jej glowa i czlonki stajq si~ bezwladne. Jedyni(
serce bije normalnie. J6zefa zyje, jak gdyby nie zyjq',
Stan ten trwa dluzej lub kr6cej, zaleznie od woli Boz .I,
1<t6rachoe wydaje jq na pastw~ piekla, strzeze jej jednalc
swojq pewnq r~kq. W chwili przez Boga oznaczonej na-
stE;puje ponowne i niemal niedostrzegalne drgni~cie 1
poruszone przez dUSZE;cialo odzyskuje iycie" ("Apel Mi-
losci czyli Or~dzie Boskiego Serca Jezusowego do swiata".
Tlum. z francuskiego ks. dr F. A. Cegielka, S.A.C. Feli-
cjana 600 Doat Street Bufalo 11. N.Y. 1949 r.). s. 213.
Po tych przeiyciach siostra J 6zefa z trudem dochodzi do
siebie i powoli przypomina sobie miejsca i osoby, kt6r
jq otaczajq, zadajqc pytania: "Gdziez ja jestem? ... Kto ty
jestes? ... Czy ja zyj~ jeszcze? .. Przeiycia, kt6re doznaje
i "widzi" oczyma duszy, Sq tak sugestywne, ie z trudem
chwyta wqtek terazniejszosci. Po czym ogarnia jq wzru-
szenie i radose, ze moie jeszcze milowae, co opisuje na-
st~pujqco:
"Niedziela, dzieiJ. 19 marca 1922 roku, trzecia niedziela
Postu. - Znowu zeszlam do tej otchlani i zdaje mi si~,
ze jestem tam jui dlugie lata. Duzo cierpialam, ale naj-
wi~kszq m~czarniq jest przyjqe, ze juz na zawsze jestem

niezdolna milowae Pan a Jezusa. Dlatego tei kiedy wra-
earn do zycia, szalej~ z radosci. Mysl~, ie kocham Go
coraz wi~cej i ie, aby Mu tego dowiese, jestem gotowa
cierpiee wszystko, co On tylko zechce. Zdaje mi siE; tez,
ie wysoko sobie ceni~ moje powolanie i ze kocham si~ w
nim do szalenstwa ...
To, co widz~, daje mi wiele odwagi do cierpienia. Rozu-
miem wartosc najmniejszych ofiar: Jezus je zbiera i po-
sluguje si~ nimi dla zbawienia dusz. Wielkim jest zasle-
pieniem unikanie cierpienia, choeby w najdrobniejszych
rzeczach, skoro one ma ogromnq wartose nie tylko dla
nas, ale sluzy takze do ocalenia wielu dusz przed tak
strasznq m~czarniq."
Dnia 26 marca 1922 roku siostra J6zefa pisze: "Kiedy
schodz~ do tego miejsca slysz~ krzyki wscieklosci i pie-
kielnej uciechy, bo jedna dusza wi~cej pogrqza si~ w m~-
kach! ...
W tej chwili nie zdaj~ sobie sprawy z tego, ie jui scho-
dzilam do piekJ:a: wydaje mi si~ zawsze, ie to po raz pier-
\Vszy. Zdaje mi si~ takie, ze to jui na wield i ta s\viado-
mose powoduje ogrom cierpieiJ., bo przypominam sobie,
ie znalam i kochalam Pana Jezusa ..., ze bylam zakonnicq,
ie Pan Jezus dal mi wielkie laski i wiele srodk6w do zba-
wienia. C6z wie,c uczynilam, ze zmarnowalam tak liczne
laski? Skqd to zaslepienie? ... A teraz nie ma juz sposobu!. ..
Przypominam sobie tak?-e swe Komunie sw. "'J nowicjat...
Ale najwi~cej dr~czy rnnie to, ze kochalal11 tak bardzo
Serce Jezusowe! Znalam Je i bylo ono moim skarbem.
Zylam tylko dla Niegol ... A teraz jak zye bez Niego? .. Nie
n~6c milowac Go? .. Bye w otoczeniu bluznierc6w i dyszq-
eych nienawisciq?
Dusza moja jest udr~czona i zdruzgotana tak, ze nie u-
l11iemtego wyrazie; to nie cia si~ wypowiedziee ..."
Przez kilka dni jest ona tez swiadkiel11 walki szatana a
c1usze. Dnia 30 l11arca 1922 roku pisze: "Szatan jest bar-
dziej wsciekly niz zwykle, gdyz chce zgubie trzy dusze.
KrzyczaJ: on z wscieklosciq do innych: "Niech si~ tylko
\lie wymknq ... Masz, bo odchodzq ... Idzcic, iclicie upar-

. I "cle ....
I sJ:yszalam k1'zyki wscieklosci, odpowiadajqce mu z da-
leka".



Siostra J6zefa z trudem wyslawia to, co dct'.uwalll.\·.1
dusza, gdyz slowa nie Sq adekwatne wzgl~dem doznany '1
przezyc. Godnym uwagi jest, ze przykry zapach, 0 kt6rym
wspomina, wedlug relacji naocznych swiadk6w, czuc bylo
kolo niej przez kwadrans a nawet p6l godziny po jej po-
bycie w piekle. Natomiast siostra J6zefa byla dluzej pod
jego przykrym wrazeniem.
Dnia 15 kwietnia, po powrocie z piekla, jej bez zycia cialo
drgn~lo i siostra J6zefa przychodzqc do siebie pyta mo-
dlqcych si~ Matek: "Kto mnie pali? Kolo serca". Wkolo
rozchodzi si~ nieprzyjemny i cuchnqcy zapach. Siostra
J6zefa rozpina pospiesznie habit. Widac plonqcq koszul~
i tyrkot oraz slad oparzenia obok serca.

Dnia 4 wrzesnia 1922 roku siostra J6zefa przekazuje
wrazenia 0 piekle dusz Bogu poswi~conych:
Og6lnie uj~la ona to w nast~pujqce slowa: "Nie potrafi~
wyrazic czym bylo to cierpienie. Juz m~ki duszy osoby
swieckiej Sq straszne, ale one niczym Sq w por6wnaniu
do katuszy dusz zakonnych ...
Natomiast calkowity tekst jest nast~pujqcy:

"Tematem rozmyslania dnia dzisiejszego byl sqd szcze-
g6lowy duszy zakonnej. Dusz~ mojq opanowaly calkowicie
te mysli 0 sqdzie, mimo przezywanej udr~ki. Nagle poczu-
lam, ze jestem zwiqzana i p:t:zygnieciona takim ci~zarem,
ze w jednej chwili poznalam jasno, czym jest swi~tosc
Boga i jaki On ma wstr~t do grzechu.
Ujrzalam w jednym mgnieniu oka cale moje zycie od
pierwszej spowiedzi az do dzisiaj. Wszystko stalo przede
mnq: moje grzechy, otrzymane laski, dzien wstqpienia do
zakonu, ob16czyny, sluby, czytania, cwiczenia duchowe,
rady, slowa, wszystkie pomoce zycia zakonnego. Nie rna
s16w na wypowiedzenie wstydu, jakiego dusza w takiej
chwili doznaje:
"Teraz wszystko jest daremne, zgubilam si~ na wieki!"
Tak jak w ciqgu poprzednich uprowadzen do piekIa, prze-
zycia te majq znaczenie dydaktyczne dla innych i nie
dotyczq bezposrednio grzech6w siostry J6zefy.
"Nagle znalazlam si~ w piekle - pisze ona dalej - ale
nie wleczono mnie tak, jak innym razem. Dusza wlatuje
tam sarna, rzuca siE; tam, jakby chcqc znilmqc z przed



ollllv\',f (h)!';" by m6' 0 nienawidziec i przeklina !"
Za,ll.waiy~ nalezy, ze opis sqdu jest zbiezny z r In 'Jltlll
os.obreammowanych zawartych VI ksiqzce R. A. M ody' ~Il

"Zycie po zyciu", w tybetanskiej "Ksi~dze zmarlych" it}>.
"Dusza moja wpadla w przepasc, kt6rej dna nie wi 111"-
tak jest ogrornna!. .. Natychrniast uslyszalarn, jak inn dll

sze ucieszyly si~, widzqc rnnie w tych samych m ka 'h,
M~czenstwem juz jest sluchac tych strasznych krzyk6w,
ale rnysl~, ze nic nie da si~ por6wnac z b6lern, plynq ylll
z pragnienia przeklinania, kt6re ogarnia dusz~. 1m b','
dziej sit; przeklina, tym wi~cej wzrnaga sit; to pragni IiI'

Nigdy tego nie doznalarn. Niegdys dusza rnoja byla przl'
jt;ta b6lem wobec tych strasznych bluznierstw, chocil\:I.
sarna aie rnogla sit; zdobyc na zaden akt miloSci. Ale dl',lr'
bylo! odwrotnie!
Pieklo wyglqdalo tak, jak zwykle, dlugie korytarze, zagl'
bienia, ogien ... Slyszalam krzyki i bluznierstwa tych s;~~
mych dusz, bo aczkolwiek - tak jak to pisalam juz kilkn
razy - nie widzi si~ ksztalt6w cielesnych, to przecicY,
przezywa sit; cierpienia, tak jakby ciala byly obecne. DUS7.l'
tez nawzajern mogq si~ rozpoznac. Krzyczaly one: "Holed
Jestes tutaj L.. 1 ty tak jak my! Mialysrny swobod~ wiqza'
si~ slubarni lub nie!. .. Ale teraz! ..." 1 przeklinaly swe sluby.
Potem wepchni~to mnie do. tej ognistej niszy i scisni~to
jakby rni~dzy rozpalonymi kawalkami blachy, a w cialo
moje zagl~bialy sit; lancuchy i kolee, rozpalone do czerwo-
nosci.
Czulam jakby rni chcieli, chociaz bezskutecznie, wyrwac
jt;zyk; ostry b6l stqd pochodzqcy doprowadzal mnie do
szalel'lstwa. Oczy chcialy wyskoczyc na wierzch, chyba z
powodu ognia, kt6ry je tak strasznie pali! Kazdy pazno··
kiec nawet musi strasznie cierpiec. Nie moina ruszyc pal-
cern, by znalezc troch~ ulgi, ani zmienic pozycji; cialo jest
Jakby splaszczone i zgit;te we dwoje. W uszach brzmill
wciqz te zawstydzajqce okrzyki, nie ustajqce na chwil~.
Wstrt;tny, przykry zapach zaczadza i przenika wszystko,
czuc jakby gnijqce ludzkie cialo, kt61'e si~ pali wraz ze
smol"! i siarkq ... Jest to mieszanina, kt6rej z niczym nie
da si~ por6wnac na swiecie.
Wszystko to czularn tak, jak innyrn razem i chociaz te

katusze sft straszne, bylOlly III II I .• III, I II. 11;VIIi' ·i rpiala
dusza. Ale ona cierpi w I i W;VPIIW I II.IIIII,Y t pl) flb. otych-
czas, kiedy schodzilam d 1) \ II Ill, 11"'/1 ,Y\I/lIHI\\ I irQ. zliwy
b61, rnyslalam bowiem, z WY1lllP h\lll • ~,III\fIiI\1 I Z za to
zostalarn pot~piona. Ale tYl \' 11'.\III II I. I \.Yl/illl w pickle
ze szczeg6lnym znarnieni m :t.UI\OlllI ';V, I:" 1'.1 ~lll\ki m
duszy, kt6ra znala i kochala L I 1111,dllill 11\IH dusze
zakonnik6w i zakonnic, nosz'.\ 'y ,II CII I Ill\iI 1''\\ \I)lh;, ni
potrafi~ powiedziec, po czym to Hit) P()I',1II1. I Illy' 'Oloi po
tym, ze inni pot~pieni i szatani HI tllll 1\ till 'f, W POS??
nieslychany ... Wielu kaplan6w tak:i. \! N 11111 11\1 WYl'tl:tl ,
czym jest to cierpienie, rozniqce si~ od tyl'II, Id, )t.y ,11do-
znawalaminnyrn razem~ chociaz bOWl\11\ Il II \II i':( clu.szy
osoby swieckiej Sq straszne, to niczYl1l I :1(·<111[11 wobec
cierpien duszy zakonnej. Bez przystanku L tnr,y ,l()wa:
Ub6stwo, czystosc i posluszenstwo brzl lill 1\1,'7..y :jak
gryzqce wyrzuty.
"U b 0 s two! Mialas swobod~ i wybralas s1\lb. DJu 'ze 0
wi~c staralas si~ 0 ten dobrobyt? ... Dlaczego za 'howalas
przywiqzanie do tego przedmiotu, kt6ry nie nO 1 :tal do
ciebie? Dlaczego staralas si~ 0 t~ wygod~ dla ,w JO ciala?
Dlaczego pOL'lwalalas sobie na rozporzqdzanie rzeczami,
ktore stanowily dobro zgrornadzenia? .. Czy nie wiedzia-
las ze nie masz zadnego prawa do posiadania? Ze wyrze-
kl~s sit:; go dobrowolnie? ... Dlaczego te szemrania, kiedy
czegos ci zabraklo, albo kiedy ci si~ zdalWalo, ze jestes
traktowana mniej dobrze niz inni? .. Dlaczego?"
"C z y s t 0 s c! Sarna zlozylas tenslub, dobrowolnie i cal-
kowicie zdajqc sobie spraw~ z tego, czego si~ wyrzekasz ...
Sarna siE;·zobowiqzalas ... Sarna chcialas ... A potem, jak go
zachowywalas? .. Dlaczego wi~c nie zostalas tam, gdzie
moglas sobie pozwolic na uzywanie ciala i przyjemnosci?"
A dusza odpowiada nieustannie w niewypowiedzianej m~-
ce: "Tak, zlozylam ten slub i bylarn wolna ... Nie potrze-
bowalarn tergo C'zynic, ale sarna to uczynilarn z zupelnq
swobodq!..."
Nie ma slow, ktore rnoglyby wyrazic rn~kt:; tych wyrzu-
tow polqczonych z obelgami innych pot~pionych!
Po s 1u s zen s two! Sarna z wlasnej woli zobowiqza-

las si~ sluchac swej reguly i przelozonych. Dlaczego wit:;c
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11.1. L.yl owulas. rozkazy? Dlaezego bylas' nieposluszna glt)
SOWl.re1?ulamu}u? .. Dlaezego zwalnialas si~ z tego obowi I
zku zyela wspolnego? .. Przypomnij sobie slodyez swej r'
g~£y... Wzg~rdzilas niq sama!. .. A teraz, ryczq glosy pil
klelne,. m~slSz na~ sluehac i to nie jeden dzien, nie jed~1\
rok, me )eden wlek, ale zawsze ... Na wieki!. .. WybraJo
sobie to: bylas swobodna!" .

Dusza ~ieustannie przypomina sobie, ze Boga wybraII
na Oblubwnea i ze Go milowala nade wszystko ... Ze dJra
Nl~gO wyrzekla si~ naj?odziwszyeh przyjemnosei i wszy-
stklego, eo bylo dla me) na)drozsze na swieeie. Ze na po-
ezqtku zyeia zakonnego zakosztowala slodyezy, moey i
e~ystosei tej Bo~ej m.i I 0 ~ e.i, a teraz, wskutekjedneJ
mepohamowane) naml~tnoSel... musi wieeznie nienawi-
dziee tego Boga, kt6ry jq wybral, aby Go koehala!
'1'a konieeznose nienawidzenia pali jq jak pragnienie ... Ani
Jed~~go wspomnienia, kt6re by moglo jej przyniese naj-
mme)szq ulg~.
J~dnq z .naj:Vi~.kszyeh ka~uszy jest wstyd, kt6ry jq ogar-
ma ..Zda)e Sl~, ze wszystkle dusze pot~pione, kt6re jq: ota-
eza)q, krzyezq bez przerwy: . .
"C6z ~adz,wyezajnego, ze mysmy si~ pot~pily, my, kt6re
n12mlalysmy takieh, jak ty, pomoey? ... Ale ty! Czegoz
el brakowalo? Ty, kt6ra zylas w palaeu Kr6Ia ... Ty, kt6ra
zasiadalas do Stolu wybranyeh ..."
Wszystko, eo pisz~ jest tylko eieniem tego, eo duszaeier-
p~. Nie ma wlasciwie sl6w, kt6re by mogly wyrazie pie-
klelne katusze."
. Z . innyeh opis6w, przypominajqeyeh dantejskie opisy

pl~kle.lne, .na uwag~ zaslugujq nast~pujqee wyjqtki z pa-
ml~tmka slOstry J6zefy:
"Ot.o )edna z, d.usz pot~pionyeh wolala: "Oto moja m~ka...
ehelee koehae 1 me moe. Pozostaje mi tylko nienawisc i
rozpacz. Gdyby ktos z nas, tu obeenyeh, m6g1 raz ehoeiaz-
by .w~p~wiedziee jeden, jedyny akt milosei ... nie byloby
!o .lu~ pleklo!. .. Ale my nie mozemy, pokarmem naszym
Jest !llenawise i wzajemny wstr~t!" (23 marea 1922 r.)
W elqgu tyeh ostatnieh dni, kiedy wlokq mnie do piekla
g~y s~atan rozkazuje innym dr~ezye mnie, wtedy odpo~
wmda)q: "Nie mozemy ... jej ezlonki juz Sq um~ezone dla

Tego ... (ito okreslajq bluznierstwamiP~na Jezusa)" i :wte-
dy szatan rozkazuje, dac mi do picia siark~ ... A oni zn6w
m6wiq: "Odmawiala sobie napoju" ... "Szukajcie, szukajcie,
aby znaleze kt6rys z jej czlonk6w, Iub jakqs cz~sc ciala,
kt6rej dogadzala lub sprawiala przyjemnosc..." .
Zauwazylam tei,ie kiedy mnie wiqzq, by mnie zawlec
do piekla, nie mogq mnie nigdy skr~powac tam, gdzie no-
sHam narz~dzia pokutne. A wszystko topisz~ z posluszen-
stwa. (1 kwietnia 1922 roku). .
Niekt6rzy ryczq wskutek m~ki, jakiej doznajq w swoich
r~kach. Ci, to chyba zlodzieje, bo powtarzajq sobie:,,:Gdziei
to wzi~las? Przekl~te r~ce!... Po co ta ch~c posiadania te-
go, co do mnie nie naleialo, przeciez nie moglem byl tego
dluzej zatrzymac.., jak tylko par~ dni? "
Inl1i oskarzajq sw6j j~zyk, swe oczy , kaidy to, co mu
bylo powodem do grzechu: "Drogo teraz placisz, moje cia-
10, za te przyjemnosci, kt6res sobie sprawialo ... i samos
tego chcialo!. .." (2 kwietnia 1922 roku).
Zdaje mi si~, ie dusze oskariajq si~ zwlaszcza z grzech6w
przeciw czystosci, z kradzieiy, z niesprawiedliwosci w
sprawach pieni~inych i ie wi~kszosc jest za to pot~piona
(6 kwietnia 1922 roku).
Widzialam duio os6b swiatowych, jak spadaly w t~ prze-
pase i nie spos6b wyrazic, ani zrozumiec jak krzyczaly
i ryczaly natychmiast przeraiajqcym glosem: "Wieczne
przeklenstwo!. .. Omylilem si~, zgubilem si~... Jestem tu
na zawsze ... Nie ma jui ratunku.·. Jestes przekl~ty!. .."
I jedni oskariali jakqs osob~, inni jakqs okolicZflOSC,a
wszyscy okazj~ swego upadku (2 wrzesnia 1922 roku).
Dzisiaj widzialam wielkq ilose dusz spadajqcych do pie-
kla; mysl~, ie byly to osoby swiatowe. Szatan wolal: "Te-
raz jest dla mnie stosowna chwila do dzialania ... Znam
najlepszy srodek, aby pochwycic dusze! ... Oblldzic trzeba
w nich ch~c iycia. "Nie!... Ja pierwsza ... Ja przede wszyst-
kimL.." Zwlaszcza nie dopuscic do pokory, niech uiywajq.
Oto, co zapewnia mi zwyci~stwo i co je tu sprowadza w
tak wielkiej Hosci!" (4 pazdziernika 1922 roku).
Slyszalam, jak szatan, kt6remu wymkn~la si~ pewna du-
sza, musial wyznac SWq bezsilnosc: "Wstyd! Wstyd!. ..
Jak to tyle dusz mi si~ wymyka? Byly przeciei mO'je!...



(I tu :wy~ic~a ich grz:chy). Pracuj~ bez wytchnienia, II

jednak ml Sl~~ymykaJq ... To dlatego, ze ktos za nie ci l'P
I wynagradza! (15 stycznia 1923 roku).
?-,ei.nocy, n!e bylam w piekle, ale przeniesiono mnie du
Jak;egos. nllejsca, gd~ie nie b~lo zadnego swiatIa, tyllw
~ s~odku pIon~~o C?S w rodzaJu ogniska. Polozono mnit'
I ZWlqZan~ta~, ze :ue mogiam si~ ruszye. Kolo mnie znaj
?owalo Sl~ sledmlU, czy osmiu osobnik6w bez ubranio'
IC~ c~~rne ciala. o~wietial ty lko 0biok ognia: Wszyscy sic I

?zle.h. 1 rozm~wlah. Jeden m6wil: "Trzeba wielkiej ostro
znOSCl,aby. me rozpoznali naszej r~ki, bo wtedy Iatwo si~
spostrzegq I poznajq, ie to my".
Szatan odpowiedzial: ,,~oie~ie wejse przez uczucie indy-
ferent~zmu:.. !ak, ~ysl~, ze tych moiecie, oczywisci
maskuJqc Sl~,.zeb~ Sl~ me spostrzegli, uczynie oboj~tny-
ml r:a dobro 1 zlo I t~~ powoE skianiac ich wol~ do zlego.
w" mnych wzbudzaJcle an:bicj~, niech szukajq jedynie
wlasne~o l?teresu ... Jed:yme powi~kszenia majqtku, nie
oglqdaJqc Sl~, czy to godzlwe, czy nie.
W tyc.h.zno:vu obudzcie zamilowanie przyjemnosci i zmy-
slowosc~. Nlech wyst~pek ich zaslepi! (Tu uzyl wstr~t-
nych slow).
"Do ~a:nty:h ... wchodzcie przez serce ... Wiecie do czego
skI~maJq. Sl~ t~ serca ... Idzcie ... Idzcie smialo .. Niech ko-
eh~Jq! Nleeh Sl~ r~zn~mi~tnia.jq! ... Tylko mi dobrze pra-
eUJ:le, be~ :vytehmema, bez htosci, trzeba zgubic swiat...
I mech ml Sl~ tylko dusze te nie wymknq!"
A inni odpo.wiadali od ezasu do czasu: "My twoi niewol-
mcy ... B~dzlen:Y pracowali bez odpoezynku. Tak, wielu
walczy z naml, ale my b~dziemy pracowali dzien i noc
bez przystanku. Uznajemy twojq pot~g~... itd."
W .ten .sp~s6b ~ozmawiali sobie wszysey, a ten, kt6ry
zdaJe m~ Sl~ byc sza.tanem, wymawial obrzydliwe slowa.
Z oddah slyszalam Jukby brz~k kielich6w i szklanek a
on wolal:. "Pozw6lcie im s~~ objadaC!... Potem jui ws~y-
stko. b~dzle Iatwe ... Nleeh Cl, co ~ak lub.iq ~zywac, skonczq
sWOJquczt~. To brama, przez ktorq weJdzleeie".
Do.dal r~ee~y tak straszne, z~ niepodobna ieh powt6rzvc
am naplsae. Potem znikli, }akby przepadajqe w dymie
(3 lutego 1923 roku).

Szatan krzyezal ze wsciekloseiq, poniewazjakas dusza mu
si~ wymkn~la: "Wzbudzcie w niej l~k! Doprowadzcie jq
dci rozpaczy! Ach, jezeli on& zawierzy si~ milosierdziu
tego ... (i bluznil Panu Jezusowi), jestem zgubiony! Ale
nie! Napelnijcie jq trwogq, nie opuszezajcie jej na chwil~,
a zwlaszeza doprowadzcie jq do rozpaczy!"
Wtedy w piekle slychae bylo jedynie okrzyki wscieklosci.
Kiedy zas szatan wyrzueil mnie z tej przepasci, nie prze-
stawal mi grozie. I m6wil mi~dzy innymi: "ezy to moz-
liwe? .. Czy to prawda, ie slabe stworzenia majq wi~cej
moey niz ja, kt6ry jestem tak pot~zny. Ale ja si~ ukryj(i,
aby ujse uwagi... Najmniejszy kqcik mnie wystarezy dla
urnieszczenia pokusy: za uchem, na kartkach ksiqzki, .
przy 16zku... Niekt6rzy nie sobie nie robiq, ale ja m6wi(i ,
m6wi~... a wskutek m6wienia zawsze cos zostaje ... Tak,
zachowam si(i tam, gdzie mnie nikt nie odkryje!" (7 - 8
lute go 1923 roku).
Dalej siostra J6zefa notuje skrupulatnie, chociaz czasem
nie znajduje odpowiednich s16w by opisac, oglqdane oczy-
ma duszy, wizje piekIa:
"Widzialam, jak wpadalo do piekla wiele dusz. Mi~dzy
innymibyla wsr6d nich dziewczynka 15-to letnia, prze-
klinajqca swych rodzic6w, poniewaz nie nauczyli jej bo-
jazni Bozej i nie przestrzegali, ze istnieje piekIo! M6wila,
ze jej zycie, chociaz tak kr6tkie, bylo peIne grzech6w,
poniewaz pozwalala sobie na wszystkie przyjemnosci, ja-
kich domagalo si(i od niej cialo i nami~tnosci. Oskarzaia
siEi zwIaszcza z czytania zlych ksiqzek. .. (22 marca 1923
roku).
Dusze przeklinaly powolanie, kt6re otrzymaly, a kt6remu
nie dochowaly wiernosci ... Powolanie, kt6re stracily, po-
niewaz nie chcialy iyc w ukryciu i umartwieniu (18 mar-
ca 1922 roku).
Pewnego razu, kiedy bylam w piekle, widzialam wielu
kapIan6w, zakonnik6w i zalwnnic, kt6rzy przeklinali swe
sluby, zakon, przelozonych i wszystko, co mogio im przy-
niese laskEi i swiatlo utracone ...
Widzialam takie dostojnik6w. Jeden oskarial siEi,ze uzy-
wal nieprawnie d6br, kt6re do niego nie nalezaly ... (28
wrzesnia 1922 roku).



J' tp!Mui przeklinali sw6j j~z k kt' .
kons.ekracji, palce, kt6re trz ~'l ;ry wyrnawlal slown
szema, kt6rych udziela1i n:!ma ~ ana Jezusa, rozgrz'

~~ ~~~jre~k~~~re ich d~p;:)wal~l~c d~ ;il~f:.~ (~b~~ie=
Pewien kaplan m6wil' D d ' .'
uzywalem pieni~dzy kt'6reo~~wa ,zll€~ Sl~ ~o zguby, bo
karzal si~, ze korz ~tal ' .I, .mme me .nalezaly ..." I os-
msza~ne, ?ie odpra~iajqc z~~e~·~~t~,~lozonych na ofiary
DrUgl mowil' l' Y El yeh ...
k . , ze na ezal do t~J'nego <::1 • •
torym zdradzil kosci61 i reI' " . , ,.0 ,va,rz~szel1la, w

twial st~aszliwe profanacje i s~ffi ~rzedza plel1lqdze ula-
Inny mowil .' . ~ 0 _a ztw:l.
ekie Widowis~:, s~~ P~t~ii~'hpO~jewaz. u,czp,szczalna swie-
M~ sWi~tej... I w ten SI;OS6bn~~l~~~~1~?p(~~iuo~ra:~viac

edlug relacji siostry J' f'" '"
chownych, a wi~e ksi Z 0z;:.Y, .ze, wl~kszose dusz du-
eyeh w piek1e oskarz P'l'y, ,za onmko~ I zakonnie, bp,dq-
seL, przeciw ~luboWi ~~6ss;~ z g:ze~how przeeiw ezysto-
dobr zgromadzenia.. '1 ~a ..., ~ 1!Jepra~nego uzywania
(zazdrosei, zawzi"'to~~iz nLl,amlP,t.r;o~e:przeelwnych milosp.i

, bl ' . '<, enaWlsel Itp) z ro I .. , .OZl~lOSCI..., z wyg6d na kt6r " , z UZl1lel1laI
dza]'''c do Cl'P 'I . h' e Soble pozwalaly doprowa

c! . "Z \:IC przewinie' I . , -
tokradzkieh ze wzglp,du Iud ~ ..., ze z yeh spowredzi (swip,-
rosei itp, z lego, z braku m~stwa i szcze-

~a zakoiiezenie, siostra J6zefa . .
Jest tylho ,it:l'iem tego co dus pIs~e. ,.'Ws~ystko, co pisz~
slow k f.'H c:~, mo I' " z~ Clerpl. Nle ma wlasciwie
sl1ia '1922 ro1~~). g Y wyrazlC prekielne katusze" (4 wrze-

3, W ZASWIATACH CZYSCCA
Wpra wdzie siostra J 6zefa " .

ale widziala oczyma dusz . za zycla l1l~ byla w czysecu
jqcych 0 modlitwy' f' y I slyszala pros by dusz pokutu-
glp,bszq pokorp,. I 0 lary w slowach wyrazajqeyeh naj-
Wyznawaly one tez przyezyn . ,
kiedy swoje nazwiska i dati swoJ.e] pokuty, podajqc nie-
okazywalo sip, zgodne ze stanemzgofnkotw,co po sprawdzeniu

A t a yeznymo 0, wedlug relaeji siostry J' f .',
spostrzezenia i wypowiedzi dus oze :>:', l1le~tor~ eiekawe

z w czyseeu Clerplqcych:
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"Najwazniejsza rzecz, to nie wstqpienie do zakonu, ale do
wieeznosci" .

"Gdyby dusze zakonne wiedzialy, jak tu. drogo placie
trzeba za male nawet dogadzanie swej naturze!... - M6wi
druga, .proszqc 0 modlitwp,. Wygnanie moje skoiiczone,
wstp,pujP, do wiecznej Ojczyzny!"

Kaplan, zalujqc straconego bezmyslnie zycia, m6wil:
"Jakze nieskonczona jest Dobroe i Milosierdzie Boga, ie
raczy sip, poslugiwac ofiarami i cierpieniami innych dusz,
dla wynagrodzenia za nasze wielkie niewiernosci:. Hei
wyiszych stopni chwaly, m6glbym byl osiqgnqe, gdyby
moje iycie bylo inne!"

Dusza zakonna, idqca do nieba m6wila:
"Jakie inaczej wyglqdajq rzeczy ziemskie, kiedy sip,przyj-
dzie do wiecznosci! Obowiqzki same z siebie Sq niczym
w oczach Boga, liczy sip, jedynie czystosc intencji, z jak~
.sip, je wykonuje, nawet jesli chodzi 0 najmniejsze czyn-
nosci. Jakie niewiele znaczy ziemia i wszystko, co sip, na
niej znajduje !... A jednak jakq milosciq to wszystko sip,
·otacza... Ach, iycie, chocby najdluisze, jest niczym w po-
r6wnaniu do wiecznosci! Gdybyi ludzie wiedzieli, czym
jest jedna chwila spp,dzona w czysccu! Jak duszp, trawi
i wyniszcza pragnienie oglqdania Pana Jezusa!"

Dusze, kt6re dzip'ki Milosierdziu Boiemu uniknp,ly pie-
kIa, blagaly siostr~ J6zefp' aby spowodowala przyspie-
szenie ich wyzwolenia z czyscca, np.
"Jestem tu dzip,ki wielkiej Dobroci Boiej, gdyi niepoha-
mowana pycha otwada przede mnq bramy piekla. Bru-
talnie traktowala wiele os6b, a teraz sama rzucHabym si~
·do st6p ostatniego z biedak6w.
Ulituj sip,nade mnq i czyn akty pokory na wynagrodzenie
za mojq pychp,! W ten spos6b bp,dziesz mogla uwolnic
mnie z tej otchlani".

luna wyznaje: "Zylam 7 lat w grzechu cip,ikim a 3 lata
bylam chora... Nie chcialam sip, spowiadac. Gotowalam
sobie pieklo i bylabym tam wpadla, gdybys przez twe
.dzisiejsze cierpienia nie wyprosHa mi sHy powrotu do
stanu laski.
Jestem teraz w czysccu. A poniewaz wyprosHas mi zba-
wienie, blagam cip" wyciqgnij mnie z tego smutnego wip,-
-zienia!!!"



.,,3 ·tem w czysccu z. ~owodu mej niewiernosci, gdy:i:
me chclalam odpOWledzlec na wezwanie Boze - m6\vilu
rlruga. Przez 12 lat opieralam si~ powolaniu i zvlam w
wlelkim ni~bezpiecze~stwie pot~pienia. Aby zaglus~yc wy-
rzuty ~uml.er:la, ~zuclla1p si~ w obj~cia grzechu. Dzi~ki
dobr~cl Boze], ktora raczyla si~ posluzyc owymi cierpie-
maml, ~do~yl~m ~i~ n~ odwag~ powrotu do Boga ... A te-
raz o~az ~l mlloslerdzle i wyzw6l mnie stqd!"

"OharuJ za nas Krew ChrystusoWq, m6wila inna w chwi-
li. opuszcz~.nia czyscca. C6zby si~ stalo z nami, gdyby nikt
me przymosl nam ulgi? .." (okres Postu 1922 r.).

Po~obne wyznania, w uj~ciu chronologicznym, byly na-
st~puJqce:
" ...Miala~ powolanie, ale stracilam je przez zlq lektur~.
Wzgardzllam tez moim szkaplerzem i zerwalam go" (27
lipca 1921 1'.).
. " ...Tkwilam po u~zl w pr6znosciach swiatowych, prze-

?leraJqC w zamqzpOJsClU.Pan Jezus uzyl bardzo silnego
srodka, aby m'i zamknqc drzwi piekla" (10 kwietnia
1921 1'.).

"W moim zakonnym zyciu zabraklo gorliwosci!. .."
"Moje zycie zakonne ,bylo dlugie, ale w ciqgu ostatnich

lat mysla~am wi~cej 0 piel~gnowaniu siebie i dogadzaniu
soble ~mzeh 0 m~lowaniu Pana Jezusa! Dzi~ki zaslugom
p:wneJ o~lary, ktorq zlozylas umarlam w gorliwosci i ta-
~{zedZl~ln tobie, nie jestem skazana na dlugie lata czyscca,
Jak soble na to zasluzylam. Najwazniejszq rzeczq jest nie
wstqpleme do zakonu, ale wstqpienie do wiecznosci!" (7
kwietnia 1922 1'.).

" ...Jestem w czysccu od roku i trzech miesi~cy. Bez
twych drobnych ofiar bylabym tu jeszcze dlugie lata.
Cz~?w.lek zyjqcy w swiecie ma mniej odpowiedzialnosci,
~n.lzeh du~za zakonna. Dez ona otrzymuje lask i jakaz
]~J odpowledzialnosc, jesli z nich nie korzysta !... Zakon-
mca malo .zdaje sobie spraw~, jak si~ tu pokutuje, za po-
dobne. do lch w~n! D~~czony strasznie j~zyk pokutuje za
uchyblema w mllczemu ... Wyschni~te gardlo pokutuje za
uchybien~a ~rz~ci~ milosci, a skr~powanie, jakie si~ cierpi
w tym Wl~ZlemU,Jest pokutq za odraz~ do posluszenstwa ...
W moim zal<onie jest malo sposobnosci do zabawy, malo

wygody, nl' :t..IIWHZ-O Jllozna je sobie zdobyc ... A tu.tr~eba
tak odpoklltow(' za najmniejszy brak umartwlemaL..
Opanowa ie O(;ZU, ••\by sobie odm6wic malego zadowolel1la
ciekawos 'i, ko.·zll.je nieraz duzo wysilku ... a tu ... oczy
cierpiq Z }J wodu niemozliwosci oglqdania Boga!" (10
kwietnia 1922 r.). . .

"Inna duoza zakonna oskarza si~ z Vv'YluoczenprzeclYv
milosci i z szemrania na skutek Vvyboru jednej ze swych
przelozonych. (12 kwietnia 1922 r.). ..'

" ...Bylam w czysccu az do dzisiaj ..., pOl1lewaz w ClqgU
zycia zakonnego duzo m6wilam, niewiele wazqc .slowa.
Dzielilam si~ cz~sto mymi wrazeniami i .s~argam~, a te
zwierzenia byly przyczynq licznych uchyblen przeclw ml-
losci, dla wielu z moich si6str zakonnych".

Trzeba dobrze skorzystae z tej nauki - dodala Matka
Najswi~tsza obecna przy tym zjawieniu, poniewaz wiele
dusz upada w tej dziedzinie". Natomiast Pan Jezus pod-
trzymal to powazne ostrzezenie nast~pujq?o: "T~ dusza
jest w czysecu z powodu swych wykroczen przeClw Dnl-
czeniu, poniewaz ten rodzaj uchybien pociqga za sobq WIe-
le innych upadk6w: po pierwsze, przekracza SIC;SWO]q
regulG; po c1rugie, w tych wykroczeniach Sq czc;sto wmy
przeciw milosci lub przeciw duchowi zakonnemu, szuk~-
nie wlasnego zadovvolenia, zaspakajanie serca. w sposob
niegodny dusz zal<onnych, nie liczqc juz t~go, ze CZloWlek
nie tvlko sam upada, ale pociqga za sobq Jednq lub WI~Ce]
os6b:' Dlatego ta dusza jest w czysecu i pali jq pragnienie,
aby zblizyc si~ do Mnie" (22 lute go 1923 r.). .

..... .Jcstem w czysccu, poniewaz nie dose troszczylam s~~
o dusze powier zone mi przez Boga. Nie zdawalam soble
sprawy,' jaka jest wartosc dusz i jakiego poswi~cenia wy-
maoa ten drogocenny depozyt" (sierpieil 1922 r.)·

,~..Bylam w czysccu okolo p61torej godziny, aby o~po-
kutowac za brak ufnosci w stosunku do Boga w lulku
wypadkach. Prawda, ze zawsze Go bardzo kochalam, ale
z pewnym lE~kiem.To prawda, ze Sq~ nad duszq za:wnnq
jest surowy, poniewaz sqdzi na.s" me nas? ?b~uble:llec,
lecz nasz B6g. Jednak trzeba miec w ClqgU zycw wIelkq
ufnose w Jego Milos i e r d z i e i wierzye, ze jest dla
nas dobry. Ilez lask tracq dusze zakonne, kt6re nie majq
dose ufnosci dla Niegol" (wrzesier\ 1922 r.).
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, " ...Jc~tem yv czysccu, poniewaz dusz, ktore mi powie-
I zyl. Jezus, me umlalam otoczyc takq opiekq, na jakq za_
slugrvJ'aly... Dalam siE;powodowac uczuciom ludzkim i na-
turaln?m, za malo widzqc Boga, tak jak powinny to czynic
przel~zor~e, w. dusz.ach im powierzonych; jesli bowiem
prawoq Jest, ze kazda zakonnica powinna widziec Pana
Jezusa w swej przeiozonej, to przelozona r6wniez powinna
Go widziec Vi swoich c6rkach ..."

" ...DziE;kujE;ci za to, ze przyczynilas si~ do wyzwolenia
mnie z kar czysccowych ..."
" ...Ach, ,~dyby zakonnice wiedzialy, dokqd moze je za-
prowadzlc ,mepohamowany. odruch ..., jak pracowalyby,
a?y. trzymac w karbach SWOJqnaturE; i namiE;tnosei" (kwie-
Clen 1923 r.).

. "M6j ~zysciec b~.dzie.dlugi, ,P0niewaz w czasie choroby,
me przYJ~lam Woll Boze] I me uczynilam ofiary z mego
zycla z nalezytym poddaniem siE;.
"Choroba jest wielkq laskq dla' oczyszczenia duszy, to
prawda, al~ je~1i siE;nie uwaza, moze siE;stac sposobnosciq
do oddalema Sl~ od ducha zakonnego ... Moze doprowadzic
do zapomnienia, ze zlozylo si~ sluby ub6stwa, czystosci
1 posluszenstwa i ze poswiE;Cilo siE; Bogu jako zertwa.
Pan Jezus jest Samq Milos c i q, tak, ale jest rowniez
samq S p raw i e d 1i w 0 s c i q !" (listopad 1923 r.).

Jak z powyzszego wynika, siostra J6zefa urzekazala
:viele ,relacji dotyczqcych dusz zakonnych, co s'wiadczy a
lch wlarygodnosci, jak tez dlatego, ze sarna bE;dqckoadiu-
torkq Zgromadzenia Sacre Coeur (Zakonnic Najslodszega
Serca J ezusa) we Francji, szczeg61nie siE; nimi interesa-
wala.
Juz same powolanie obejmuje dusze, kt6re Sq w stanie
jemu podolac. A maze stan zakonny wyjednal im szcz€-
g61ne laski, przez co unikne,ly wiecznego potE;pienia?
Litosciwy Bog, pozostawil dla nich stan przejsciowy -
czyseiec, aby zobaczyly i uznaly swoje wady, kt6rych nie
opanowaly w czasie zycia ziemskiego.
Ze swoimi wadami nie mozemy W0jsc do nieba, bo wtedy
zamienilibysmy je w pieklo.

MODLI'J'WA ZA KOSCIOL SWIE;TY

W zj '<In ".l'niLl Z Niepokal.anym Sers~n: .Ma,ryi. pozd:'a~
wiam i 'ld ruj~ 0 Jezu, S\Vl~tq Ran~ Iw;] 1:,Ia~e] ~E;~l:
w Te,i ftulli skludam wSZyStklCh kaplar;ow 1\-\-eg~,S\\ l~.

tego K s 'iola. Da] inl '~y, ,0 Jezu, llekro:: spra~u]~ rWO~q
SwiE;tq OJ'lar~, Plomien 'lwo]e] Boslne] MlloSCl, aby Go
mogl i dalej podawac powierzonym soble duszom.
Chwala Ojcu . . . .",. , " ., k' ,
Pozdrawiam i adoruje, SWIE;tqRanE; IweJ.leweJ IE; l,l W.
Tej Ranie powierzam Ci, 0 Jezu, wszyst~lch heretykow I
niewierzqcych tych najbiednie]szych, ktorzy ClE;me zna-
jq. I ze wzglE;du na te dusze zeslij, ° Jezu, wlelu dobry;h
praco\vnik6w do Twojej Winniey, aby om wszyscy znalezlr
drog~ do Twego NajswiE;tszego Serca.
Chwala Ojcu . . . - "S' , t h .Pozdrawiam i adoruj~ S\Vi~te Rany Iwych V/lE;ye nog
i W Tvcll Ranach przekazujG Ci, J~zu.' zah:Tar~Zl~lych
grzesz,{ik6w, kt6rzy kochajq wi~c:j sWlat mz Cle.ble:. ~
szczeg61nie powierzam Cltycll, kt.orzy mu.s~q ]UZ Iozsta~
sit'; z ziemskim zyciem. Nle dozwol~ Na]dl ozsz~nJezu, by
Twoja Drogocenna Krew byla dla 111chzmarno\, CAna,
Chwala Ojcu . . . - rp • N . . t' .
Pozdrawiam i adoruj~ SwiGte Rany .L we] a]Swlt; s~e]
Glowv i w Tvch Ranach powierzam Cl, 0 Jezu? wrogow
S\viE;tego Ko£ciola, tych wszystkicll, kt?rzy d,~lS Jeszcze
zadajq Ci krwawe r&!ly i przesladuJq Cl~l?le w IWOII? Ml-
stycznyl11 Ciele. Proszt'; CiE;,Jezu" na:vroc lch, wez':l] l~h~
iak wezwales Szawla I uczymles zen Pawla, aby co P E;
dzej nastala jedna Owczarnia i jeden Pasterz,
Chwala Ojcu .. , ., . . S .
Pozdrawiam i adoruj~ Rant; Twego NaJ.swlE;tszego eI,ca
i w Tej Ranie powierzam Ci, Jezu, r.n0] q ,d u s z E;,ol,az
t y c h, za kt6rych Ty chcesz, by~, s~Gl110dhl(a),.szczeg?l-
nie za wszystkich cierpiqcych 1 uClsmonych, za v;S~y~tklCh
przesladowanych i opuszczonych. 1!zycz, 0 ~a]S~IGt~ze
Serce Jezusa, wszystkiego, Twego .S";l~tl~ 1 rwe] laskl.
Napelnij nas wszystkich Two]q MlloSClq I Twonn praw-
dziwYl11pokojem.



'11\ 'Ilin .iCU ...

( .J('ze Niebieski, ofiarujE; Ci przez Niepokalane Serce Ma-
r i Twego Najmilszego Syna oraz siebie wraz z Nim, w
Nim .i przez Niego najzupelniej zgodnie z Jego Wolq i w
imieniu wszystkich stworzen.
Amen.

D wag a : PowYZSZqmodlitwE; dal Zbawiciel sWiqtobliwej
mistyczce, Marii Graf. Oto, co sarna 0 tym m6wi:

"Poszlam pewnego razu na MSZE;sw. i do K0111uniisw ....
Kiedy na zakonczenie mego dZiE;kczynienia odm6wilam tE;
modlitwE; za Kosci61 sw., kt6rq dal mi Sam Zbawiciel, po-
vviedzial mi Jezus calkiem wyraznie w moim sercu: _
J\loja droga, mala duszo, 0 ,:jdybys wiedziala, jak bardzo
mila Mi jest ta modlitwa, to CZE;sciejbys jq odmawiala.
M 0 Ze c i e n j q § VI' i a t u rat 0 wac, - W to powqt-
piewalam, a Jezus wyjasnil: - Jezeli wlozysz te dusze do
h6del Mojej Milosci w zjednoczeniu z MOjq Matkq, 111uSZE;
je przyjqc i one znajdq znov"u drogE; do Moich Sakramen-
tow. Powiedz to swemu przewodnikowi".

Niech zyje Jezus!

KORONKA

DO NAJSWIE;TSZYCH RAN PANA NASZEGO,
JEZUSA CHRYSTUSA

Ulo2:ona z akt6w stl"Zelistych, podanych w ohjawieniu przez
Pana Jezusa Siostrze Marii Chambon, zmarlej w opinii

§wi~to§ci VI' klasztosze Si6str Wizytek w Chambery.
(Odmawia siE;jq na zwyklym r6zancu.)

Mozna jLlrozpoczqc nastE;pujqcymi aktami strzelistymi:
Ukochany J ezu, wszystko z milosci dla Ciebie!
Cale moje (nasze) zycie i smierc mOjq (naszq) zanurzam(y)
w Twojej Przenajdrozszej Krwi i w Twoich PrzenajswiE;-
tszych, Zbawczych Ranach i ofiarujE;(emy) Bogu Ojcu przez
Niepokalane Serce Twej NajswiE;tszej Matki za nawr6cenie
grzesznik6w, za konajqcych i za dusze w czysccu tak bar-
dzo cierpiqce.
o Jezu, Boski Odkupicielu rodzaju ludzkiego, bqdz mi-
10sciw, nam i calemu swiatu. Amen.

S . t Boze SwiE;ty Mocny, SWiE;ty Nlesmlertelny, zmi-WIE;y, . . t Amenlu' siE;nad nami 1 nad calym svna em, '.
P] b . zlituj siE; Jezu nad nami w otacza]qcych na~

rze acz I , ~ T . Przenajdrozszq oslon
niebezpicczenstwach. Krwl~ WO]ClI' m Milosierdzie
llas Amen. Ojcze Przedwleczny, a <az ~a.
TW~je przez Przenajdrozszq Krew Syna rwego Jedynego.
Jezusa Chrystusa. Blagamy CiE; najpokormej, okaz nam
Swoje Milosierclzie, kt6re jest bez gramc. Amen. Amen,
Amen.
Na duzych paciorkach:
V. Ojcze hzedwieczny, ofiarujE; Ci Rany Pana Naszego

Jezusa Chrystusa,
R. Na uleczenie ran dusz naszych.
Na malych paciorkach: . 1

V. 0 m6j Jezu, przebacze~1ia i miloserdzla.
R. Przez zaslugi TWOlChSWIE;tychR:an. . .
Na zakonczenie: trzy razy jak na duzych paclOrkach.

OBIETNICE PANA JEZUSA
clane Siostrzc Marii Marcie Chambon:

Przvjdzcie do Ran Moich z sercem palajClCY~ milofciq.
I, Prz~z Rany Moje otrzymacie wszystko~ OMZ?SRuga

, . l' J' ceny MaJqc oJe a-Krwi Mojej jest mes wnczone . .' . d' _
. Moje NajswiE;tsze Serce, mozeele wy]e nac wszy~\1~.Najswi~tsze Rany dajq moe nad S~rcem Bo~a~ .

Kto J'est w jakiejkolwiek potrzebie,. mech z WklaI\~
2. , . d . c ustawlczme ze s al

ufnosClq przycho ~lhezerPba·t eh Ran UdzielE; wszy-IvI 'ei M.,ki z MOle prze I y . . {'o •

o~. '< ~ , M . kto prosic bE;dzie przez Mo]e 0WH;-stkrego 0 co me . 1
te RanY-.Trzeba szerzyc nabozenstwo do n.lc1. .,

3. Moje Rany Najsbwi~tszezu~;i~~aj~a~U~~~;q z~fE;e:~~~:
im DostE;Pw do rym. .., d'd d rawdzi-. ·:t .,; CI' kt6rzy CZCICJe bE;dq, oJ q 0 pSWH.;.Osc.,. ,

wega poznania Mnie. " . M'
W moich Ranach zawsze oczyseic SlE;.m~Cle. ok~J:

4. Rany uleczq wasze grzeeh?we ~an~a~~]eenst:: do M~-
. wszystkie wasze przeWlmema. . , .
J~ R . t lekarstwem na te czasy meprawoscl.lch an Jes
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r:: ~::;zystkie wasze sprawy, nawet najmmeJsze, skoro
zostan~ zanu.rzone v:. Mojej Krwi, nab~dq przez to
l~leskonczoneJ. zaslugl I sprawiq pociech~ Mojemu Ser-
c~.Z~nurz WI~C sprawy twoje w Moich Ranach, a b~-
dq mlaly wlelkq wartoSC.· . .

6. Ofiaruj Mi. Rany Moje za grzesznik6w, bo Ja palam
zqdzq. zbawlema dusz. Za kazdym slowem wym6wio-
ny~ przez was w k 0 l' 0 .n c e spuszczam kropl~ Krwi'
~oJ~J na d';lsz~. grzeszmka. Grzesznik wyjedna dla
sleble na~vroc~me przez ~dm6wienie nast~pujqcego
wezwama. "OJcze Przedwleczny, ofiaruj~ Ci Rany
Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz
naszych".

7. l\~oc Moja jest w ~oich Ranach. Posiadajqc jq, pot~znym
Sl~ staJesz I mozesz otrzymac wszystko. Masz nawet
w~E;ce~.mocy ode Mnie, bo mozesz rozbrajac Sprawie-
dh~osc MOjq. Moje SWi~te Rany pocttrzymujq swiat.

8. MaJqc Moje Rany macie wszystko. Przez nie dokonywa
~1E; gruntownych ?ziel: nie przez kosztowanie pociech,
ale przez Clerplema. Trzeba si~ modlic, zeby znajomosc
MOlCh SWi~tych Ran szerZOna byla po calym swiecie

9. \Ne~wania d~ Najswi~tszych Ran wyjednywac b~dq
KOSClO~OWlmeustanne zwyciE;stwa. Powinniscie ciqgle
~~erpac z tych h6del ku tryumfowi Mego Kosciola.
_rzeba SIE;bardz? modlic za Kosci6l SWiE;ty. Dop6ki
Ra.ny MOJe bromc was b~dq, nie macie czego siE; l~kac
am 0 sIebe, ani 0 Kosci6l. '

10. G~y dozn~j.e~ie przykrosci lub gdy cierpienie was przy-
guata? zloz,cle to czym pr~dzej w Moje Rany, a b6l
Sl~ UCISZy. rrzeba cz~sto przy chorych powtarzac: °
mOJ . Jezu, przebacze~,ia i milo~ierdzia przez. zasl~gi
TWOlChSWl~tych Ran . Ta modhtwa ulZy duszy i cialu
chorego.

11. Gdy ofiarujeci~ Moje. SWi~te Rany za grzesznik6w,
me zapommayle c~ymc tego i za dusze w czysccu, bo
mal? ~est osob, ktore myslq 0 przyniesieniu im ulgi.
NaJswI~tsze Ra:J.Y.~q dla. dusz czysccowych skarbem
na~ s~arby .. ~flaruJ t:V0Je cierpienia w polqczeniu z
MOlml Boslnml Ranaml za dusze czysccowe.

12. Dusza, 1 t6ra za swego ziemskiego zycia - czytamy u
S. Marii - czcila Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa,
korzystala z ieh zaslug i ofiarowala je Ojcu Przedwie-
cznemu za clusze czysccowe, bE;dzie miala przy sobie
w ehwili smierci Najsw. Maryj~ Pann~ i Anio16w Pan-
skich, a Pan Jezus Ukrzyzowany w calym blasku Swej
Chwaly przyjmie jq i ukoronuje jej czolo wiencem
niebieskim. .

Koronka ma aprobat~ wladzy koscielnej w Krakowie, z
dnia 12.1·1932 NIHIL OBSTA'I' X. dr. Jan Korzonkiewicz,

cenzor

AKT WYNAGRODZENIA
NAJSWIE;TSZEMU SERCU JEZUSOWEMU

Odmawia si~ go w pierwsze pi~tki miesi~ca,
w uroczysto§c Serca Jczusowego
i w swi~to Chrystusa Krola WszechSwiata.

o Jezu, kt6remu za milosc do ludzi odplaca si~ tak wiel-
kim zapomnieniem, zaniedbaniem, wzgardq i niewdziE;.cz-
nosciq: oto my, klE;czqe przed Tobq, szczeg6lnym holden1
('zei pragniemy wynagrodzic grzesznq ozi~blosc i zniewagi,
jakie zewszqd obrazajq Twoje milujqce Serce.
Pami~tamy jednak, ze i my sami niekiedy mielismy udzial
w tym niegodziwym post~powaniu. Dlatego, przej~ci naj-
gl~bszym ialem, najpierw blagamy 0 milosierdzie nad na-
mi. Jestesmy gotowi dobrowolnie wynagrodzic za grzechy,
nie tylko przez nas popelnione, ale i przez tych, kt6rzy
blqdzq z dala od drogi zbawienia i albo, uparci w niewie-
rze, nie chcq isc za Tobq, Pasterzem i Wodzem, albo tei
podeptali obietnice chrztu swi~tego i odrzucili slodkie jarz-
mo Twojego prawa.
Za te wszystkie wyst~pki, nad kt6rymi plakac nalezy,
chcemy odpokutowac. Szczeg6lnie zas pragniemy napra-
wic: brak skromnosci i wstydu w zyciu i strojach, zasta-
wianie sidel na niewinne dusze, lekcewazenie dni swi~tych,
okropne bluznierstwa, jakimi obrzuca si~ Ciebie i Twoich
Swi~tycl), obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan
kaplanski, zaniedbywanie samego Sakramentu Boskiej mi-



J S 'j j znj wazenie Go ~ b dtwa; wreszcie publiczne ~"l~~~h~ zqC~,groz~ ,swi~tokradz-
prawa i urzqd nauczycielsk J taro ,ow, ktore zwalczajq
Kosciola. 1 us anowlOnego przez Ciebie

Obysmy naszq wlasnq krw' r .te.raz, aby naprawic zniew~q mog.l z~y~ te wyst~pki. A
CI to zadoseuczynienie kt6 g~TCZCIBoz~J, przedstawiamy
Ojcu na krzyzu i kt6r~ co r~zi J: sam m~gdys ofiarowales
Lqczymy je z zadoseucz nienie:mpon~:VI~sz na. oltarzach.
Matki, wszystkich SWi~tY~hi b' NaJswI~tszeJ Dziewicy
rzekamy z gl~bi serca, ile tylkO °t~ych wlernlch. I przy-
mocy Twojej laski wynagrod~ies ac nas b~dzle, przy po-
pr.zez nas i naszych bliznich . ~a. grz~;hy popelnione
mllose Twojq: siln wiar 1 za 0 .0J~tnosc na tak wielkq
lym wypelnianiemq praw~ ~ystymr .obyczajami, doskona-
milosci. Przyrzekamy tez w;:~lnge 1\ a .zwlaszcza prawa
nowych zniewag _ i 'ak . u.g S:l me .dopuszczae do
nasladowania Ciebie. J naJwI~ceJ ludzl pociqgnqc do
Prz ... .YJmIJ,.proslmy, najlaskawsz J . .twem NaJswi~tszej Mary' P y ezu, za wstawlenmc-
akt dobrowolnego wynagl .danny, Wynagrodzlclelki, ten.. . ro zema Zacho' .
sr~llerCl w wiernosci obowi zkom '. '-' . ~aJ na~ az do
wlelki dar wytrwania ab ~ 1 sll;lzemu Table przez
~o. tej ojczyzny, gdzie' i Tysr;~.w ko~cu wszyscy ~oszli
zYJesz i kr6lujesz na wieki \viek6~~~n~e~.uchem SWI~tym

p.tn J('1.lIS zostawil dla nas otwarte Seree,
ahysmy znalcili w Nim bezpieczne schronienie.
Odmawiaj tll modlitWE: w czasic nabo:ieiistw czcrwcowych,

w picrwszc pi'ltki, w swillto Chrystusa Krola
i zawsze kicdy chcesz wynagrodzic Panll Jezusowi

Z<I grzcchy swoje i innych.

Kaplan: 0 Jezu najslodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego,
wejrzyj na nas, korzqcych si~ u stop Twego oltarza.
"Wierlli: Two)q jestesmy wlasnosciq i do Ciebie nalezee

chcemy.
Kaplan: Oto dzisiaj kazdy z nas oddaje si~ dobrowolnie
Najswi~tszemu Sereu Twemu, aby jeszeze seislej zjedno-
czye si~ z Tobq. Wielu nie zna Ciebie weale, wielu odwr6-
cilo si~ od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi.
Zlituj si~ nad jednymi i drugimi, 0 Jezu najlaskawszy,
i pociqgnij wszystkich do swi~tego Serca swego. Kr61em
bqdz nam, 0 Panie, nie tylko wiernym, kt6rzy nigdy nie
odstqpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, kt6rzy Ci~

.. 'li·opusel">.
Wierni: Spraw, aby do domu rodzieielskiego wr6eili co'
pr~dzej i nie zgin~li z n~dzy i glodu.
Kaplan: Kr61uj tym, kt6rych albo bl~dne mniemania uwio-
:dly, albo niezgoda oddziela, przywiedz ieh do przystani
prawdy i jednosci wiary, aby ryehlo nastala jedna ow-
czarnia i jeden pasterz. Uzycz Kosciolowi Twemu bezpie-
cznej wolnosei. Udziel wszystkim narOdOl1.1spokojU i ladu.
Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, ad konca do konca, jeden
brzmial glos:
Wierni: Chwala bqdz Bozemu Sereu, przez kt6re stalo si~
nam zbawienie. Jemu czese i chwala na wieki. Amen.
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