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Objawianie Maryi jest najlepszym i najdoskonalszym objawianiem Jezusa.
Tylko doskonale na ladowanie dzieci cej milo ci Jezusa do Maryi, prowadzi do doskona ej
jedno ci z Jej Boskim Synem, a z Nim i przez Niego z Ojcem Niebieskim.

Ojciec Chaminade

Dzie o to przeznaczone jest dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy wiadomie d  do
wi to ci, jak równie  dla tych, którzy nie wiedz , dlaczego z woli Bo ej s  wy cznie do
wi to ci powo ani.

Ojciec Franz Joseph Kieffer
Superior Generalny Zgromadzenia Maryi

Wasza Wielebno !
Ojciec wi ty z wielk  rado ci  przyjmuje ofiarowane mu przez Wasz  Wielebno  dzie a i
sk ada za nie – za moim po rednictwem – najserdeczniejsze podzi kowanie.
Ojciec wi ty jest wielce rad z popularno ci, jak  zyskuje ksi eczka E. Neuberta Mój idea
Jezus, Syn Maryi. Przed one przez Wasz  Wielebno  przek ady owego dzie ka, s
dowodem sukcesu, jakie ono odnosi i dobra jakie czyni.
Do s ów podzi ki dla Waszej Wielebno ci Ojciec wi ty dol cza Jego Apostolskie

ogos awie stwo.

Wasz w Chrystusie oddany
L. Kardyna  Maglione
Watykan, 20 stycznia Anno Domini 1940

Ksi ka Mój idea  Jezus, Syn Maryi wydana zosta a w nast puj cych j zykach: francuskim
(5 wyda ), w oskim (4 wydania), flamandzkim (5 wyda ), niemieckim (2 wydania),
angielskim (2 wydania), hiszpa skim (2 wydania), i po jednym wydaniu w j zyku chi skim,
japo skim, ukrai skim, s owe skim, s owackim, portugalskim, hindi i w gierskim.
W j zyku polskim ukaza y si  dwa wydania, pierwsze w 1936 r., a drugie w 1947 r. z
reimprimatur ks. biskupa Jedwabskiego, nak adem ksi garni w. Wojciecha.

O http://www.p-w-n.de/Moj ideal Jezus.htm

1 z 41 2014-01-12 21:16

http://www.p-w-n.de/Moj


Spis tre ci

Od Wydawnictwa

Ksi ga pierwsza / Idea

Da em wam przyk ad
Jestem Synem Maryi, bo tego chcia em
Rozwa aj i podziwiaj
Moja Matka twoj  Matk
Kochasz Maryj  – nie, ju  nie ty J  kochasz, ale Ja kocham J  w tobie

Ksi ga druga / Wymagania idea u

Oddaj si  jak Ja Matce mojej bez zastrze !
Kochaj moj  Matk  tak jak Ja (a. Dlaczego?)
Kochaj moj  Matk  tak jak Ja! (b. Jak?)

 pos uszny jak Ja mojej Matce!
Czcij jak Ja Matk  moj !

 jak Ja do Matki mojej podobny!
ad  jak Ja ufno  w Matce mojej!

yj jak ja w zjednoczeniu z Matk  moj !
Przyjd  s ucha  Matki swojej!

Ksi ga trzecia / Przeobra enie si  w Jezusa

Moim celem jest przeobrazi  ci  w Jezusa
Naucz si  my le  my lami Jezusa! (W ksi kach).
Naucz si  my le  my lami Jezusa! (W bezpo rednim  zetkni ciu z Nim)
Wielki nieprzyjaciel Jezusa w tobie
Zast p uczucia swoje uczuciami Jezusa!
Trzy sposoby powodzenia
Przegl d codzienny
Odnowienie duchowe
Rekolekcje
Trzy konieczne usposobienia
Tajemnica powodzenia

Ksi ga czwarta / Mój nierz

Moje pos annictwo i twoje pos annictwo
Zapa wi ty
Modlitwa apostolska
Zbawcze cierpienie

oszenie nauki yciem
owo zbawienia

Si a w jedno ci
Ci, którzy g osz  imi  moje
Na s owo twoje zapuszcz  sie
Twój idea

Dodatki

Akt po wi cenia si  Naj wi tszej Pannie
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Skrócony akt po wi cenia si
Zbiorowy akt po wi cenia si
Modlitwa na godzin  trzeci
Modlitwa do Pana Jezusa dla uproszenia Dzieci cej Jego mi ci do Maryi
Dodatek od Wydawcy
Zasady ycia dla dzieci Maryi

Od Wydawnictwa

Mój idea  Jezus, Syn Maryi jest ksi  cudown , jest lekarstwem na wszelkie choroby
duszy i cia a, jest szczególn  i wyj tkow  pomoc  i pot nym bod cem oraz o wieceniem
dla tych, którzy pragn  realizowa  swoje prawdziwe cz owiecze stwo wed ug woli Bo ej,
nawet, w najtrudniejszych warunkach yciowych, a szczególnie w obecnych
apokaliptycznych czasach, o których coraz cz ciej mówi, a w homilii zamykaj cej rok
1993, szczególnie mocno podkre li  Ojciec wi ty Jan Pawe  II.

boka i wznios a tre  w niej zawarta oraz ujmuj ca prostota s owa przenikaj ca
najg bsze pok ady duszy ludzkiej, dowodzi, e twórc  tego dzie a nie móg  by  sam
cz owiek. Czytaj c t  ksi eczk  po krótkim czasie do wiadcza si  tego samego, co niegdy
prze yli uczniowie z Emaus, którzy nie wiedz c pocz tkowo, e rozmawiaj  ze
zmartwychwsta ym Chrystusem Panem, mówili potem nawzajem do siebie: Czy serce nie
pa o w nas, kiedy rozmawia  z nami w drodze i Pisma nam wyja nia ? k 29,32).
Ojciec Emil Neubert wybitny teolog, autor wielu znakomitych ksi ek filozoficzno-
religijnych, b cy cz onkiem Zgromadzenia Marianów, napisa  to dzie o w duchu nauk
Ojca Chaminade, któremu sam Pan Jezus i Matka Bo a ods onili najg bsze prawdy i
tajemnice zwi zane ze stworzeniem, odkupieniem, powo aniem i przeznaczeniem cz owieka.
Czytaj cy z niezwyk  moc  i bez cienia w tpliwo ci u wiadamia sobie, e wi ci i ci którzy
pragn  nimi zosta , to najm drzejsi i najszcz liwsi ludzie na wiecie. Natomiast ci, którzy
odrzucaj  t  drog  – staj c si  winnymi wobec Boga i ludzi – czyni  swoje ycie
bezsensowne i tragiczne, zarówno w wymiarze ziemskim jak i wiecznym, bo jak poucza nas
Duch wi ty s owami w. Paw a: Obrzydliwo ci  w oczach Bo ych jest to, co u ludzi
uchodzi za m dre.
W adnym chyba dziele teologiczno-ascetycznym nie zawarto w tak prostych, zrozumia ych
i krótkich s owach, tak g bokich i przekonuj cych nauk, odnosz cych si  do najg bszych
tajemnic ycia w zjednoczeniu z Bogiem. Jak zosta wi tym, jak zdobywa  dusze dla
Chrystusa i Maryi, i jak skutecznie aposto owa , oto pytanie, na które ka dy, zarówno osoba
wiecka jak i duchowna znajdzie tu wyczerpuj  odpowied .

Prawdy zawarte w tej ksi ce s  bardzo g boko zakorzenione w Pi mie wi tym, w
wi tej Tradycji Ko cio a, nauce Doktorów i Ojców Ko cio a w., do wierno ci którym

nieustannie nawo uje Ojciec w. Jan Pawe  II, uzale niaj c od tego prawdziw  odnow
duchow  i religijn  w Ko ciele w. i na wiecie.

Jak nigdy chyba dot d pog biona i na wietlona jest tu nauka o wyj tkowej misji i roli
jak  z woli Trójcy Przenaj wi tszej ma do spe nienia w dziele Odkupienia, u wi cenia i
zbawienia cz owieka Naj wi tsza Maryja Dziewica.

Sam Pan Jezus w s owach skierowanych do Ojca Chaminade uzasadnia dlaczego nie jest
mo liwe prawdziwe poznanie i umi owanie Go, oraz s enie Mu, bez uprzedniego
bezgranicznego oddania si  i doskona ego zjednoczenia z Jego Naj wi tsz  Matk , co w
pó niejszej encyklice Haurietis.aquas bez jakichkolwiek niedomówie  i w tpliwo ci,
wykaza  i teologicznie uzasadni  papie  Pius XII, a obecny Ojciec w. Jan Pawe  II nauk  t
nieustannie pog bia i rozwija, na miar  potrzeb czasu i Ko cio a w. Pan Jezus wyjawia
jednocze nie na czym polega najdoskonalsze nabo stwo do Jego Naj wi tszej Matki,

ce jednocze nie najwy szym uwielbieniem Boga.
Wydaj c to dzie o mieli my tak e na uwadze powa ne i ci gle wzrastaj ce zagro enie ze

strony ró nych ruchów pseudoduchowych i fa szywych nurtów teologicznych wewn trz
Ko cio a w., które w wi kszym lub mniejszym stopniu deformuj  prawdziw  duchowo
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katolick , szczególnie w ród m odzie y. Wielokrotnie przestrzega  przed tym Ojciec wi ty
Jan Pawe  II, daj c tak e temu wyraz w ostatniej swojej Encyklice Veritatis splendor.

Ksi ga pierwsza
Idea

Da em wam przyk ad

Jezus:

1. Bracie mój, kochasz Naj wi tsz  Matk  Moj  i szcz liwym si  czujesz, e J  kochasz.
Ale nie kochasz Jej jeszcze tak, jak Ja bym tego pragn .

Kochasz J , bo si  kocha to, co jest czyste i pi kne – a Ona jest idea em czysto ci i
pi kna.

Kochasz J , bo si  kocha tych, którzy s  dobrzy i spiesz  z pomoc  – a nikt nie jest tak
dobry ani tak pomocny jak Ona.

Kochasz J , bo J  uwa asz za Matk  – a ka de dziecko kocha matk  swoj .
Kochasz J , bo do wiadczy  Jej mi ci I przekona  si , e z Jej pomoc atwiej ci jest

by  czystym i gorliwym.
Kochasz J , bo si  z ksi ek i kaza  dowiedzia , e nabo stwo do niej naj atwiejsz

jest drog  do zapewnienia sobie zbawienia i doj cia do doskona ci – a ty w nie chcesz
si  zbawi  i u wi ci .

2. Wszystkie te powody kochania s  dobre – istnieje jednak powód o wiele doskonalszy.
Mog  one stanowi  serdeczne nabo stwo do mojej Matki – nie stanowi  jednak takiego,
jakiego pragn , eby  mia  dla Niej.

Nabo stwo do mojej Matki jest rzecz  tak wielk , tak dobr , tak Jej i Mnie mi , e nie
mo esz si  zadowala  czym  miernym lub dosy  dobrym, ani nawet bardzo dobrym: musisz
osi gn  najlepszy sposób nabo stwa do Niej.
3. Czy wiesz, jakie jest najdoskonalsze nabo stwo do Maryi? Szukaj w ksi kach, rad  si
teologów, zapytuj wi tych, pro  najwi kszych s ebników Maryi, jakich kiedykolwiek zie-
mia wyda a, eby ci wyjawili swój sekret: nigdzie nie znajdziesz nabo stwa doskonalszego
nad to, którego Ja ci  naucz , a tym jest wspó udzia  we w asnej mojej mi ci dzieci cej do
mojej Matki.
Czy  doskona  moich uczniów nie zasadza a si  na tym, eby mo liwie jak najwi cej
zbli  si  do Mnie jako ich Mistrza? Czy  nie da em im przyk adu, a eby czynili tak, jak Ja
czyni em? Czy  Aposto  mój Pawe  nie powtarza  im, e wszystko ma polega  na tym, eby
na ladowali Chrystusa, eby si  Nim oblekli, eby od Niego brali rozkazy, eby yli ju  nie
yciem w asnym, ale Chrystusowym?

Powiedz Mi, czy mo esz sobie wyobrazi  usposobienie doskonalsze od mojego wzgl dem
Matki mojej?

Jestem Synem Maryi, bo tego chcia em

Jezus:

1. Bracie mój, a eby zrozumie  moj  mi  dzieci  do Matki mojej, staraj si  poj
najpierw, e jestem synem Maryi, gdy  chcia em nim by .
Nic nie zrobi em pod przymusem ani przypadkiem, ani bezplanowo. Kiedy postanowi em
zst pi  na ziemi , aby zado uczyni  chwale Ojca mojego i zbawi  ludzko , niesko czona
ilo  dróg otwiera a si  przede Mn ; spomi dzy wszystkich wybra em drog  Maryi.
Z wolnego wyboru i z rozmys em stworzy em Maryj  po to, eby by a moj  Matk , bo nie
by aby obdarzona bytem, gdybym nie chcia  powierzy  Jej tego zadania; z wolnego wyboru
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i z rozmys em stworzy em J  tak , jaka jest, a eby Mnie potem zrodzi a takim, jaki jestem.
Jestem Jej dzieckiem w ca ej prawdzie tego s owa tak jak ka de inne dziecko, chcia em

przyj  cia o z ona Matki; chcia em by  karmiony Jej mlekiem, chcia em by  przez Ni
piel gnowany i wychowany – chcia em by  Jej poddany.

O wiele bardziej jestem Jej dzieckiem, ni  ty jeste  dzieckiem swojej matki, bo ca e moje
cz owiecze stwo od Niej samej tylko otrzyma  chcia em.

Ca y jestem Jej dzieckiem jako Bóg i jako Cz owiek – bo Ten, którego urodzi a, stanowi
tylko jedn  i t  sam  Osob .

2. Wiedz teraz, e tylko mi  przynagli a Mnie, bym si  sta  Jej dzieckiem. Najpierw
mi  do Ojca mego, gdy  wiedzia em, i  w ten sposób uwielbi  Go doskonalej i e ludzie
przez Ni  poznaj  Go lepiej i gor cej umi uj . Przynagli a Mnie te  mi  do Matki mojej,
która mia a Mi da  wi cej rado ci ni  wszyscy anio owie i wszyscy ludzie na wiecie. A w
ko cu przynagli a Mnie mi  do ludzi... mi  do ciebie, bracie mój kochany.

Rozwa aj i podziwiaj

Jezus:

1. Bracie mój, rozwa  teraz, czym mi  moja dzieci ca natchn a Mnie dla Matki
mojej.

Od wieków my la em o Niej i kocha em J , bo od wieków widzia em w Niej przysz
swoj  Matk .

My la em  o  Niej,  gdy  stwarza em  niebiosa  z  anio ami;  my la em  o  Niej,  gdy
kszta towa em ziemi  i ludzi.

My la em o Niej, gdy wydawa em wyrok na pierwszych rodziców twoich; my la em o
Niej, gdy objawia em si  patriarchom i prorokom.

2. Z mi ci dla Niej obsypuj  J  przywilejami, z których ka dy przewy sza wszystko, co
tylko zrobi em najwi kszego dla któregokolwiek z innych stworze , i dla Niej zawieszam
prawa, którym podlegaj  wszyscy inni ludzie. J  tylko jedn  uczyni em niepokalan  w
pocz ciu, woln  od wszelkiej po dliwo ci, od najl ejszej niedoskona ci, bardziej aski
pe  od wszystkich anio ów i wszystkich wi tych, Matk  Bosk  i zawsze Dziewic , razem
ze Mn  uwielbion  w ciele swoim jeszcze przed powszechnym cia  zmartwychwstaniem.

3. Przyszed szy na ziemi  dla odkupienia rodzaju ludzkiego, trzydzie ci lat swego ycia
po wi ci em Maryi samej, a trzy lata – ludzko ci.

4. Nie zadowoli em si  przypuszczeniem Jej do udzia u w przywilejach moich i w moim
yciu wewn trznym – chcia em, eby mia a te  udzia  w pos annictwie, które Mi Ojciec

powierzy . Jak Ja jestem Odkupicielem, tak chcia em, eby Ona by a Wspó odkupicielk ,
eby wszystko, co wed ug cis ej sprawiedliwo ci Ja wys em moj mierci , i Ona

wys a wed ug pe nej s uszno ci.
5. Chcia em, eby nawet w Niebie królowa a przy moim boku i jak Ja jestem

po rednikiem mi dzy Ojcem a lud mi, tak i Ona jest po redniczk  wasz  mi dzy nimi a
Mn . Ona jest szafark ask, które razem ze Mn  wys a na ziemi. Jak by em na ziemi,
tak i w Niebie jestem Jej Synem i niesko czenie jestem szcz liwy, e mog
szczodrobliwo ci  swoj  odwdzi czy  si  Jej za wszystko, co zrobi a i przecierpia a z mi ci
ku Mnie.
6. Pos uchaj jeszcze! Oto yj  w Ko ciele, który jest Mistycznym Cia em moim,
kierowanym przez Ducha wi tego. Co Ko ció  mój czyni, to Ja w nim czyni . Co Ko ció
mój czyni dla Matki mojej, to Ja przeze  czyni . Wspomnij na cze  i mi , jak  Jej
Ko ció  zawsze okazywa ; wspomnij, jak broni  i g osi  Jej przywileje; ile wi t ustanowi , ile
nabo stw urz dzi  na Jej cze ; ile zaaprobowa  bractw i zgromadze  zakonnych, maj -
cych Jej s . Wmy l si  w pobo no  Jej dzieci: wi tych, tak oddanych mojej Matce;
dusz gorliwych, coraz sk onniejszych do otaczania Jej kultem ca kiem specjalnym. Przypatrz
si  duszom prostym, tak arliwym w szerzeniu chwa y Maryi, tak przenikliwym – bardziej
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nieraz od ludzi uczonych –   w rozpoznawaniu Jej przywilejów; tak pe nym zapa u, gdy
chodzi o danie Jej nowej oznaki ich szczególnego przywi zania. Czym e jest to wszystko,
je eli nie wspania  manifestacj  – jak e jednak jeszcze s ab  –  niezrównanej mojej mi ci
dzieci cej do Matki mojej?
A teraz po cz to wszystko, co Ko ció  wojuj cy czyni i czyni  b dzie do ko ca wiata dla
Maryi, z tym, co czyni dla Niej Ko ció  triumfuj cy przez ca  wieczno ; Ja bowiem yj  w
wy szym jeszcze stopniu w wi tych niebieskich ni  w wiernych na ziemi. Pojmij uczucia
mi ci, wdzi czno ci i czci, jakie b ogos awieni bez ustanku wyra aj  swojej Królowej i
Matce, której zawdzi czaj  szcz liwo  wieczn . W nich i przez nich zawsze Ja kocham i
czcz  swoj  Matk .
7. Przejrzyj te dowody mojej mi ci dzieci cej, zg bij je, zbadaj, zrozum, co z nich
zrozumie  zdo asz, i wiedz, e to, czego zrozumie  nie mo esz, niesko czenie przewy sza
to, co poj  kiedykolwiek potrafisz... a potem powiedz sobie, e w tej niesko czonej mi ci
dzieci cej dla Maryi i tobie chc  da  udzia .

Moja Matka – twoj  Matk

Jezus:

1. Bracie mój, tylko wtedy b dziesz móg  rzeczywi cie na ladowa  moj  dzieci
mi  do Maryi, kiedy – podobnie jak Ja – staniesz si  Jej dzieci ciem. A czy wiesz, do
jakiego stopnia jeste  dzieckiem Maryi?

Wszyscy wierni my , e to wiedz , bo wszyscy Maryj  nazywaj  Matk . A jednak
przewa nie maj  nader niedok adne poj cie o Jej macierzy stwie wzgl dem nich.

Niektórzy kochaj  J  jak gdyby by a ich Matk . Co by powiedzia a twoja rodzicielka,
gdyby  j  zapewnia , e „kochasz j , jak gdyby by a twoj  matk ”?

Wielu my li, e Maryja jest ich Matk  na mocy s ów, które wyrzek em przed skonaniem,
kiedy, widz c u stóp krzy a Matk  swoj  a przy Niej ucznia swego umi owanego,
powiedzia em do Niej: „Niewiasto, oto syn Twój”, a do Jana: „Oto Matka twoja”. Gdyby
jednak dopiero te s owa mia y w  na Maryj  obowi zki macierzy skie i stworzy  w Niej
uczucia macierzy skie dla ludzi, to macierzy stwo Jej, zale ne od mojego zlecenia, by oby
macierzy stwem jedynie przybranym. Otó  pojmij, e Maryja jest prawdziw  twoj  Matk
w porz dku nadprzyrodzonym, podobnie jak twoja rodzicielka jest prawdziw  twoj  matk
w porz dku naturalnym.

2. Matka jest niewiast , która daje ycie. Maryja da a ci ycie – ycie najistotniejsze.
Da a ci je w Nazarecie, na górze Kalwarii i w chwili chrztu twego.
W Nazarecie pocz a ciebie, mnie poczynaj c. Odpowiadaj c „tak” albo „nie”,

wiedzia a, e da ci ycie lub w mierci ci  zostawi. Powiedzia a „tak”, eby . Zgadzaj c
si  na danie Mi ycia, zgadza a si  na danie ycia tobie. Zostaj c moj  Matk , zostawa a i
twoj . Od tej chwili w zamiarach Bo ych, jak i w Jej zamiarach – bo Ona przenika a po
cz ci  zamiary  Bo e  i  ca  dusz czy a  si  z  nimi  –  by  ju  cz stk  mego  Cia a
Mistycznego. By em jego g ow , ty za  – jednym z cz onków. Razem nas Maryja nosi a w
swym onie, cho  w ró ny sposób, bo g owa i cz onki nie mog  by  rozdzielone.

3. Porodzi a ci  na górze Kalwarii, oddaj c Mnie w ofierze za ciebie. Uwolnienie ciebie
od grzechu i mierci dokona o si  dopiero na Golgocie. Tam doko czy em „zniszczenia tego,
który dzier  królestwo mierci”, i wys em ci ask ycia moim yciem. W jedno ci z
Maryj  wykona em to dzie o. Pocz a Mnie jako baranka ofiarnego; z my  o ofierze
karmi a Mnie i wychowa a i w chwili ostatniej ofiarowa a Mnie Ojcu dla twego zbawienia,
wyrzekaj c si  praw swoich matczynych wzgl dem Mnie na twoj  korzy . I Ta, która
zawsze Dziewic  zostaj c, rado ci zazna a tylko w urodzeniu swego Pierworodnego, ciebie i
twoich braci zrodzi a w bole ci najstraszniejszej.
4. W owej chwili dokonywa o si  Jej macierzy stwo wzgl dem ciebie. I dlatego chcia em to
macierzy stwo wówczas og osi , powierzaj c Jana Maryi, a Maryj  Janowi. Moje s owa nie
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stwarza y tego macierzy stwa, ale je za wiadcza y i uzupe nia y w godzinie najuroczystszej
mego ycia, w godzinie, kiedy moja Matka, zostawszy tak e w pe ni twoj  Matk , najlepiej
poj  mog a swoje macierzy skie pos annictwo.
5. Przy chrzcie twoim Maryja daje ci ycie, ju  nie tylko w uprawnieniu, jak na Kalwarii, ale
faktycznie. Twoja ziemska matka wyda a ci  na wiat duchowo martwym. Dopiero na
chrzcie w. zosta a ci wlana aska u wi caj ca i wtedy dopiero o .

ask  u wi caj  uprosi a ci Maryja, albowiem bez Niej adna aska nie jest nigdy dana.
Kiedy z dziecka gniewu stawa  si  dzieckiem Bo ym, to w nie wówczas Maryja zrodzi a
ci  do ycia Bo ego.
6. Czy rozumiesz teraz, i  Maryja, daj c ci uczestnictwo w yciu Bo ym, jest naprawd
twoj  Matk  w porz dku nadprzyrodzonym, podobnie jak w porz dku naturalnym matk
twoj  jest naprawd  ta, która ci da a ycie ludzkie?
Ale Maryja jest Matk  twoj  w o wiele wy szym stopniu ze wzgl du na sposób, w jaki ci
da a ycie.
Da a bez porównania wi cej, dla zrodzenia ci  ni  twoja matka ziemska: cierpienia
niewypowiedziane i ycie Tego, który by  Jej niesko czenie dro szy od w asnego ycia.
I zajmuje si  tob  dalej przez ca y czas twego istnienia, kiedy matki ziemskie zajmuj  si
swymi dzie mi tylko do wieku  dojrza ci. B dziesz zawsze Jej „ma ym dzieckiem”, które
odradza si  na nowo, a  do chwili, kiedy Chrystus b dzie w tobie „ukszta towany”. A
gdyby  na nieszcz cie straci ycie nadprzyrodzone, to, w przeciwie stwie do matek
ziemskich, które p acz  bezsilne nad zw okami dziecka, Ona mog aby ci  wróci  do ycia,
ilekro  by by  go pozbawiony.

Ona ci  kocha – mimo niedoskona ci twojej mi ci , czysto ci  i si , przewy szaj
mi  wszystkich matek dla swych dzieci.

7.  Maryja  jest  Matk  twoj  w  o  wiele  wy szym  stopniu  ni  twa  matka  ziemska  –
zw aszcza przez istot ycia, które ci da a.

Nie da a ci ycia znikomego, jakim jest twoje ycie ziemskie, ale da a ci ycie bez ko ca;
ycie to nie jest po czone z obawami i niedoskona ciami, jak ycie doczesne – ale jest

niezrównanie szcz liwe; nie jest to ycie stworzone, ludzkie czy anielskie, ale – zrozum to
dobrze – udzia  w yciu niestworzonym, w samym yciu Boga, w yciu Trójcy wi tej. I
dlatego to ycie trwa  b dzie bez ko ca i op ywa  b dzie w szcz cie absolutne, poniewa
jest udzia em wieczno ci i szcz liwo ci Boga. Jakie  macierzy stwo ludzkie mo e by
porównane z macierzy stwem takim?

Otó  Maryja jest twoj prawdziw  Matk  i Matk  tak doskona , bo jest moj  Matk .
A ty jeste  moim bratem niesko czenie Mi drogim, bo mój Ojciec jest twoim Ojcem, a

moja Matka twoj  Matk .

Kochasz Maryj – nie, ju  nie ty J  kochasz,
ale Ja kocham J  w tobie

Jezus:

1.  Bracie  mój,  wobec  tego,  e  moje  ycie  jest  twoim yciem i  Matka  moja  –  twoj
Matk , atwo ci jest na ladowa  moj  mi  dzieci  wzgl dem Niej.

Ale nie powiniene  Mnie na ladowa  tylko tak, jak ucze  na laduje swego mistrza albo
jak chrze cijanin na ziemi na laduje swego niebieskiego patrona. Jestem wi cej ni  Wzorem,
stoj cym przed tob : jestem pierwiastkiem twego wewn trznego ycia.

2. yjesz przeze Mnie. Moje usposobienie musi si  sta  twoim usposobieniem.
Jestem szczepem winnym, a ty latoro : te same soki kr  w szczepie jak i w

latoro lach.
Jestem G ow , a ty cz onkiem mojego Cia a Mistycznego: ta sama krew p ynie zarówno

w g owie, jak i w cz onkach.
Kiedy jeste  czysty, to Ja jestem czysty w tobie; kiedy jeste  cierpliwy, to Ja jestem
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cierpliwy w tobie; kiedy wype niasz akty mi ci, to Ja wype niam je w tobie; yjesz, ju  nie
ty yjesz,  ale Ja yj  w tobie;  kochasz moj  Matk  – nie,  ju  nie ty J  kochasz,  ale Ja
kocham J  w tobie.

Czy rozumiesz teraz, dlaczego jeste  taki szcz liwy, e kochasz Maryj ? To Ja w tobie
szcz liwy jestem, e J  kocham.

3. Masz udzia  w moim yciu, ale ycie moje dalekie jest w tobie od doskona ci. Gdyby
by o doskona e, we wszystkim by  my la , czu , chcia  i dzia  jak Ja.

Za wiele napotykam przeszkód do swobodnego rozwini cia swej dzia alno ci w twojej
duszy. Zbyt cz sto yj  w niej tylko jak wi zie  w celi.

Musisz usun  przeszkody – musisz wspania omy lnym wysi kiem doj  do tego, eby
my la  moimi my lami, chcia , czego Ja chc . Musisz uzupe ni , czego ci brak jeszcze do
mojego ycia w tobie.

Masz udzia  w dzieci cej mojej mi ci dla Matki mojej, ale mi  moja dzieci ca dla
Niej nie jest jeszcze w tobie doskona a.

Musisz usun  przeszkody – musisz szlachetnym wysi kiem doj  do tego, a eby  my la
moimi my lami, mia  moje uczucia, moj  wol , moje dzia anie wzgl dem Matki mojej.

Musisz uzupe ni  to, czego brakuje mojej dzieci cej mi ci w tobie.
4. Czy domy lasz si , co ci pragn bym objawi  o nabo stwie twoim do Maryi?
Oto masz kocha  moj  Matk , poniewa  Ja J  kocham; masz J  kocha  w ten sposób,

jak Ja J  kocham, i masz J  kocha  moj  ku Niej mi ci ..

Wierny:

O s odki Jezu, o dobry Jezu
O Jezu, Synu Maryi!

Ksi ga druga
Wymagania idea u

Jezus:

Bracie mój, ukaza em ci idea  – teraz ci wska  jego wymagania. Dot d szed  za Mn  z
rado ci . Id  za Mn  odt d z rado ci  – owszem – ale g ównie z mi ci  i gotowo ci  do
ofiar.

Ju  nie tylko masz si  wpatrywa  i podziwia  twój Wzór, ale masz odtwarza  Jego rysy.
 ci je wskazywa  kolejno – marnie jednak je odtworzysz, je eli nie potrafisz wyrzec

si  siebie i kocha .

Oddaj si  jak Ja Matce mojej bez zastrze !

Jezus:

1. Bracie mój, zostaj c synem Maryi, ca y si  Jej odda em. Stworzycielem b c i Panem
wszechrzeczy, z mi ci chcia em nale  do Maryi i by  od Niej zale nym; chcia em do
Niej nale  przez zwi zek naj ci lejszy, nierozerwalny, na samej naturze ugruntowany.

Od wieków wybra em sobie t  przynale no  dzieci  i wol  swoj  ludzk
potwierdzi em ten wyrok wiecznej mojej mi ci zaraz w chwili pocz cia swego w onie
Maryi i upodoba em w nim sobie w sposób niewys owiony.

Synem b c Dziewicy, nale em do Matki mojej w taki sposób, w jaki adne inne
dziecko nie nale y do swojej, i chcia em ten stan zupe nej zale no ci utrwali  tak, jak adne
dziecko utrwali  nie mo e.

Nie opu ci em swojej Matki, jak to czyni  inni synowie, zak adaj c rodzin . Pozosta em
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z Ni  a  do chwili naznaczonej na spe nienie misji publicznej – a poniewa  moja Matka nie
mia a nigdy innej woli, jak wola Ojca mego, wi c jeszcze wtedy i a  do chwili ostatecznej
ofiary obcowa em z Ni  w doskona ym zjednoczeniu.

Nie  do  na  tym:  nawet  w Niebie  pami tam i  zawsze  pami ta  b ,  e  jestem Jej
Synem, i jakkolwiek Ja tam rozkazuj  i rz dz , zawsze przychyla  si  b  z najdoskonalsz
mi ci  synowsk  do wszelkich Jej ycze  matczynych.

2. Za moim przyk adem powierz si  Matce mojej zupe nie, na zawsze i bez zastrze  –
jak dziecko ukochane.

Powierz Jej swoje cia o z wszelkimi jego czynno ciami, swoj  dusz  ze wszystkimi jej
adzami.
Powierz Jej wszystkie dobra swoje materialne i duchowe, naturalne i nadprzyrodzone.
Powierz Jej ca ego siebie, jakim jeste  i b dziesz, wszystko, co masz i mie  b dziesz,

wszystko, co robisz i co robi  b dziesz, tak a eby ju  ani w tobie, ani poza tob , nie by o
nic, co by nie nale o do Niej.

3. Niech ci nie wystarcza odda  si , a eby by  rzecz  Maryi; Ona chce pos ugiwa  si
tob  jak ukochanym synem, który pomaga Matce swojej, a nie jako martwym przedmiotem.
Gdy  jak Ona ci to pó niej wyjawi – powierzy em Jej wielkie zadanie na wiecie i dla
wype nienia go Ona potrzebuje Ciebie.

4. Oddaj Jej si  nieodwo alnie. Nie dla interesu, nie po to, eby wi cej dostawa , ani dla
pociechy, któr , oddaj c si , odczuwasz – ale z mi ci dzieci cej, tak jak Ja si  sam
odda em.

dziesz mia  pociechy – ale spotkaj  ci  tak e przykro ci, nie my l ani o jednych, ani o
drugich, twoja Matka troszczy  si  b dzie o nie. Ty my l tylko o tym, eby si  oddawa
ca y, z mi ci.

5. Oddaj si  na zawsze.
Wielu w chwili gorliwo ci wyznaje, e odd  wszystko mojej  Matce; ale niedu o mniej

jest takich, którzy po oddaniu wszystkiego w ogólno ci, pó niej wszystko po kolei odebrali.
W chwilach do wiadcze , kiedy zupe ne oddanie si  wymaga o z ich strony ofiar,

powiedzieli: „Twarda jest ta mowa; kto mo e jej s ucha ?” I nie chcieli ju  i  drog
po wi cenia.

Czy post pisz tak jak oni? Trzeba czasem bohaterstwa, a eby  w przynale no ci
zupe nej do Maryi, bo trzeba z ni  i  a  na szczyt Kalwarii. Czy czujesz si  na si ach by
takim bohaterem?

6. Przyzwyczajaj si  odnawia  cz sto po wi cenie si  Matce swojej niebieskiej.
Odnawiaj je, budz c si , a eby ca y twój dzie  nale  do Matki twojej.
Odnawiaj je, przyjmuj c Mnie w Komunii w. Wówczas, stanowi c jedno ze Mn , oddaj

si  znowu Matce mojej jako Jej ukochane dziecko.
Odnawiaj je o godzinie trzeciej po po udniu, na pami tk  uroczystej godziny, w której

Maryja, oddaj c Mnie w ofierze, urodzi a ciebie i pos ysza a moje obwieszczenie;
„Niewiasto, oto syn Twój”.

Odnawiaj je przed g ównymi czynno ciami dnia, a eby sobie przypomnie , e nic nie
masz robi  dla siebie, tylko jedynie dla Niej.

Odnawiaj je ca kiem szczególnie w do wiadczeniach ycia. Mów do Niej wtedy: „O
Matko, gdy si  odda em Tobie zupe nie w uniesieniu mi ci dzieci cej, nie przewidywa em
tej ofiary. Ale mia em si  odda  ca kowicie i nie chc  si  cofa . Wszystko, co chcesz,
dlatego e chcesz – bez wzgl du na to, ile mnie to kosztuje!”

7. Je eli chcesz by  do  szlachetny, a eby  zawsze w pe ni swojego oddania, nie
ogl daj si  na ofiar ; patrz na Mnie, patrz na Matk  swoj . Mi  b dzie ci bod cem, a
aska oparciem.

A je eli uczujesz, e s abniesz – módl si . Czy  Matka twoja nie wspomog aby swego
dziecka, które wzywa Jej pomocy, gdy  chce Jej pozosta  wiernym? Czy  Brat twój starszy
nie udzieli by ci si , eby  d  do idea u, do którego sam ci  wezwa ?

Wierny:
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Twoim jestem, o Matko, i wszystko, co mam, jest Twoje.

Kochaj moj  Matk  tak jak Ja!

a) Dlaczego?

Jezus:

1. Bracie mój, mi  sprawi a, e zosta em dzieckiem Maryi. W moim stosunku z Matk
wszystko t umaczy si  mi ci . Je eli chcesz zrozumie  synowskie moje oddanie, zrozum
przede wszystkim moj  mi  do Niej.

O, jak ebym pragn  przela  w serce twoje troch  tej mi ci dla mojej Matki, która
goreje w moim sercu! Staraj si  by  czystszy, pokorniejszy, sziachetniejszy, a ebym móg
udzieli  ci jak najwi cej mojej mi ci synowskiej.

2. Powtarzaj w skupieniu i modlitwie wszystko, co ci ju  ods oni em z mi ci mej dla
Maryi: jak J  przed wiekami wieków wybra em i obsypa em przywilejami; w jak cis ych

em z Ni  stosunkach i da em Jej udzia  w moim pos annictwie; jak J  kocham i zawsze
kocha  b  przez wi tych i przez ca y Ko ció  na ziemi i w Niebie.

3. Pó niej, wchodz c g biej w moje serce, rozmy laj nad przyczynami, dla których J
ukocha em.

Kocha em J  i kocham, bo jest moj  Matk  – przecudnej pi kno ci i doskona ci.
Matk  daj  Mi wi cej rado ci najmniejszym swym s owem, najmniejszym spojrzeniem,
ni  wszyscy wi ci najbardziej bohaterskimi czynami; Matk , która Mnie kocha mi ci
wy sz  ni  mi  wszystkich anio ów i b ogos awionych; Matk , która dla Mnie tylko yje i
która dla Mnie ch tnie przyj a najstraszniejsze m cze stwo, jakiego istota czysta
kiedykolwiek dozna a.
4. Ukocha em J , bo Mi pomog a w wype nieniu pos annictwa powierzonego Mi przez Ojca.
Bo Mi da a natur  ludzk , abym móg  g osi  ludziom dobr  nowin  i umrze  za nich.
Bo w tym pos annictwie z czy a si  ze Mn  wol  w asn , b aganiem swoim, ofiar  z Siebie,
obecno ci  swoj  u stóp mego krzy a.
Bo pracowa  b dzie do ko ca wiata nad nawracaniem grzeszników, u wi caniem
sprawiedliwych i przyprowadzaniem do Mnie niezliczonej ilo ci dusz.
Bo Ona sama jest wielkim triumfem mojego pos annictwa; odkupuj c J  w sposób tak
doskona y, uczyni em wi cej, ni  odkupuj c reszt wiata.
5. Kocha em J  i kocham, bo dzi ki Niej mog em ofiarowa  Ojcu uwielbienia,
zado uczynienia, chwa  niesko czon , których nie móg bym Mu dawa  bez
cz owiecze stwa, które mam od Niej; bo Ona czy a si  ze Mn  w ho dzie oddawanym
Ojcu, Ona Go czci a, wielbi a, kocha a, jak nie by  nigdy i nigdy nie b dzie czczony,
wielbiony i mi owany przez wszystkich anio ów i wi tych. I dlatego e przez Ni  lepiej
zrozumiej  Ojca i bardziej po synowsku b  si  odnosi  do Niego.
6. Rozmy laj ci gle nad ogromem mojej mi ci dla Matki: nigdy nie dosi gniesz jej granic,
nawet przez wieczno  ca .
A rozmy laj c postaw si  na moim miejscu, stawaj si  Jezusem, pierworodnym synem Maryi
– poniewa  w pewnym sensie moje ycie jest twoim yciem, i staraj si  odczuwa  to, co Ja
czu em.
7. A potem rozwa aj mi  szczególn  Maryi dla ciebie.
Ona kocha ciebie, bo Ja ci  ukocha em a  do oddania ycia za ciebie – a moje umi owania

 Jej mi owaniami.
Kocha ciebie, bo uczyni em J  twoj  Matk  – a matka jest mi ci .

Kocha ciebie, bo ka da matka bardziej kocha dziecko, które j  wi cej kosztowa o, a Ona
op aci a ciebie niewys owionym cierpieniem.

Kocha ciebie, bo dla wydania ci  na wiat Mnie na mier  wyda  musia a.
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Kocha ciebie, bo jeste  jedno ze Mn  i kochaj c ciebie, Mnie samego kocha.

Kochaj moj  Matk  tak jak Ja!

b) Jak?

Jezus:

1. Bracie mój, czy naprawd  kochasz T , któr  Ja tak kocham i która tak kocha ciebie?
Tak my lisz, bo si  cieszysz, mówi c do Niej i wpadasz w uniesienie, piewaj c o Niej.

Ale na tej ziemi kocha  to nie tyle znaczy si  cieszy , ile pracowa  i cierpie .
2. Kochaj c Maryj , b dziesz pracowa  dla Niej. B  szcz liwy, e mo esz Jej da

swoj  czynno , czas i trud.
adna praca nie zaci y ci zbytnio, kiedy b dzie chodzi o o Jej chwa ; adne

przedsi wzi cie nie wyda ci si  niemo liwe, je eli Jej spraw  b dzie mia o na celu.
A je eli wyj tkowo jakie  zadanie maria skie wyda ci si  ponad si y, b dziesz musia

przyzna  w duchu,  J  przesta  kocha .
Otó  wiedz, e Maryja przeznacza ci zadanie szlachetne, ale czasem te  bardzo trudne.
3. Kochaj c Maryj , b dziesz dla Niej równie  cierpia . Kto Maryi ju  nie kocha, kiedy

trzeba dla Niej co  wycierpie , ten Jej nigdy nie kocha ; on kocha  tylko siebie w pocie-
chach, które Ona mu zsy a.

Nie tylko przyjmuj cierpienie, ale kochaj je. Czy  nie jeste  szcz liwy, e mo esz swoj
mi  okaza ? Czy nie jeste  szcz liwy, e mo esz kocha  coraz wi cej?

4. Na to, eby coraz wi cej kocha , u yj nast puj cych czterech sposobów:
a) Usilnie si  staraj z jak najwi ksz  mi ci  wykonywa  mnóstwo drobnych wysi ków i

ofiar w yciu powszednim. Je eli osi gniesz to, e nigdy nie powiesz Matce „nie” w
drobnych rzeczach, to nigdy te  nie powiesz „nie” i w wielkich.

b) Zastanawiaj si  nad swoj  Matk . Poznawaj z ksi ek – w jak najszerszym zakresie –
Jej wielko , pos annictwo, Jej ycie i ycie tych, którzy J  kochali i Jej s yli. A potem
rozmy laj nad tym, czego  si  dowiedzia .

Nigdy Jej nie poznasz ca kowicie w tych badaniach, bo nigdy nie dojdziesz do zupe nego
zrozumienia wszystkiego, co dla Niej zrobi em, i tego, co Ona zrobi a dla Mnie i dla ciebie.

c) yj w ci ej czno ci z Ni . Obcuj c z Ni  blisko co dzie , b dziesz J  uwa  za
coraz bardziej godn  kochania i co dzie  b dziesz J  wi cej mi owa . Wyt umacz  ci
pó niej, jak b dziesz móg  za moim przyk adem by  zawsze z Ni  z czonym.

d) A wreszcie pro  Mnie o ask  kochania Jej i ci ego wzrastania w tej mi ci.
Mi  mojej Matki jest ask  – ask  wyborow . Lask  otrzymuje si  przez modlitw :

pro  a otrzymasz.
Pro  bez wahania, bo ta aska nie mo e by  przeciwna moim zamiarom. Wahanie by oby

blu nierstwem wobec Mnie i mojej Matki; by oby przypuszczeniem, e mog  nie chcie ,
eby  J  kocha .

Czy  nawet twoja ch  kochania Jej nie jest przeze Mnie natchniona? Czy  by bym ci
natchn , gdybym nie chcia  Jej zadowoli ?

Pro  o t ask  codziennie.
Pro  o ni  szczególnie wtedy, kiedy do ciebie przychodz  w zjednoczeniu

eucharystycznym.
Przychodz  wówczas do ciebie jako Syn Maryi z tym cz owiecze stwem, które od Niej

otrzyma em i przez które daj  ci udzia  w mojej bosko ci.
„Kto po ywa Cia a mego, ten yje we Mnie”. Kocha  moj  Matk  tak  mi ci , jak  Ja

 kocham, czy  nie jest to  przeze Mnie?
W Komunii w. zw aszcza przelewam z Serca mojego do twego mi  moj  do Matki;

wtedy ju  nie ty yjesz, ale Ja yj  w tobie; ju  nie ty kochasz Maryj , ale Ja kocham J  w
tobie.
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Dot d nie prosi  Mnie o t ask  prawie wcale: pro  a otrzymasz, aby rado  twoja by a
pe na.

Wierny:

O dobry Jezu, przez mi , jak  Matk  swoj  kochasz, daj mi ask  kochania Jej
prawdziwie, tak jak prawdziwie J  kochasz i chcesz, eby J  kochano.

 pos uszny jak Ja mojej Matce!

Jezus:

1. Bracie mój, czy chcesz tak jak Ja okazywa  swoj  mi  mojej Matce? A wi c b
Jej pos uszny jak Ja.

Dzieckiem ma ym odda em si  Jej woli zupe nie: da em si  po  w óbku, nosi  na
kach, karmi , powija , zabra  do Jerozolimy, do Egiptu, do Nazaretu.

Pó niej, starszy, spieszy em wykonywa  Jej yczenia, zgadywa  je nawet i uprzedza .
Zdumiawszy m dro ci  doktorów, wróci em do Nazaretu i by em Jej poddanym,

powolny ka demu Jej yczeniu.
2. Niewys owionego doznawa em szcz cia w pos usze stwie dla Niej. Przez moj  uleg
czyni em Jej zado  za wszystko, co dla Mnie zrobi a, a szczególnie za to, co kiedy  mia a
cierpie  za Mnie.
3. Pos usze stwo moje zachowa o zupe  prostot : by em Jej Bogiem, ale by em tak e Jej
Synem; Ona za  by a moj  Matk  i przedstawicielk  Ojca mojego.
Z ca  prostot  rozkazywa a Mi i kierowa a Mn , i by a niewypowiedzianie szcz liwa
widz c, jak uprzedza em najmniejsz  Jej ch .
Je eli chcesz Jej to szcz cie odnowi ; b  Jej pos uszny tak jak Ja.
4. Moja Matka ma dla ciebie rozkazy.
Rozkazuje ci naprzód g osem obowi zku.
Dla niektórych ca e nabo stwo do Maryi zasadza si  na obrazkach i figurach, na wiecach
i kwiatach; dla innych polega ono na formu kach pacierzy i pie niach; dla innych znowu –
na uczuciach czu ci i uniesieniach; dla innych wreszcie – zawiera si  ono w praktykach i
umartwieniach.
Niektórym si  wydaje, e J  bardzo kochaj , bo lubi  o Niej mówi , albo widz  siebie w
wyobra ni, czyni cych wielkie rzeczy dla Niej, albo staraj  si  ci gle o Niej my le .
Wszystko to jest dobre, ale nie najwa niejsze. Nie ci, co mówi  „Panie, Panie”, wejd  do
Królestwa Niebieskiego, ale ten, który czyni wol  Ojca mego, ten wejdzie do Królestwa
Niebieskiego.
I nie ci, którzy mówi  „Matko, Matko”, s  prawdziwymi dzie mi Maryi, ale ci, którzy
zawsze spe niaj  Jej wol .
A Maryja nie ma innej woli, tylko moj , a moj  jest wol , eby  spe nia  swój obowi zek.
5. Staraj si  wi c przede wszystkim spe nia  swój obowi zek i spe nia  go z mi ci dla Niej:
obowi zek wielki czy ma y, atwy czy ci ki, zajmuj cy czy nudny, wietny czy ukryty.

Dla podobania si  Matce swojej b  uleglejszy wzgl dem zwierzchników, uprzejmiejszy
dla równych sobie, agodniejszy dla podw adnych, uczynniejszy dla wszystkich. B
dok adniejszy w pos usze stwie, sumienniejszy w pracy, cierpliwszy w przeciwno ciach.

6. I wype niaj to wszystko z najwi ksz  mi ci , z miechem na twarzy.
miechaj si  do swego ci kiego zadania, do prozaicznych zaj  swoich, do

monotonnej kolei powinno ci, jaki ci wype nia  wypad o; a raczej u miechaj si  do Matki
swojej, która da, by  wype nia  obowi zek ochoczo, okazuj c Jej tym samym swoj
mi .

7. Oprócz obowi zków stanu Maryja okazuje ci w inny sposób swoj  wol ; mianowicie
przez natchnienia aski.
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Ka da aska przychodzi do ciebie przez Ni .
Kiedy aska nagli ci  do wyrzeczenia si  jakiej  przyjemno ci, do opanowania jakiej

sk onno ci, do naprawienia b du lub zaniedbania, do wykonania aktu cnoty, to Maryja
odko, z mi ci  objawia ci swoje yczenia.

k ci  ogarnia czasem wobec wymaga  tych natchnie . Nie bój si , to Matka twoja
mówi do ciebie, Matka, która pragnie twego szcz cia.

Poznaj Jej g os, zawierz Jej mi ci i odpowiadaj „tak” na wszystko, o co ci  poprosi.
8. Masz jeszcze trzeci sposób wykonania pos usze stwa wzgl dem Maryi, to jest

wykonanie szczególnego zadania, które ci powierzy; B  gotów je spe ni .

Czcij jak Ja Matk  moj !

Jezus:

1. Bracie mój, Ja jestem Bogiem, przed którym anio owie oblicze zas aniaj , uwielbiaj c
Mnie ze dr eniem. A jednak pokornie czci em Maryj , gdy  b c Bogiem, by em i jestem
tak e Jej Synem.

Ja da em przykazanie: „Czcij ojca swego i matk  swoj ”. Jak ebym go sam nie wype nia
w sposób doskona y?

2. Czci em Maryj , bo jest moj  Matk , Matk  niezrównanie dostojn  i wi ,
przedstawicielk  Ojca mego Niebieskiego. Staraj si  poj  uszanowanie zarówno g bokie,
jak i czu e, z jakim, Dzieckiem b c, potem, M odzie cem i M em, pozdrawia em J ,
sta em przed Ni , s uchaj c i mówi c do Niej, i wype nia em wszystkie Jej yczenia.

Widzia em, jak  rado  sprawia a Jej moja uleg , przyjmowa a j  z prostot  jako wol
Ojca, powtarzaj c w duchu: „Wejrza  na nisko  s ebnicy swojej – a podwy szy  niskie”.

3. Nie ogranicza em si  dla Jej uczczenia na tych oznakach uszanowania, lecz uczyni em
niesko czenie wi cej.

Czy  nie przez cze  dla Matki mojej uwolni em J  od prawa grzechu pierworodnego,
ochroni em J  od po dliwo ci, otoczy em tak  pomoc , e nigdy najl ejsze tchnienie nie
przy mi o czysto ci Jej duszy?

Czy  nie przez uczucie niesko czonego uszanowania chcia em zachowa  nieskazitelno
Jej cia a w moim pocz ciu i urodzeniu i przenie  to cia o dziewicze do Nieba, zanim
zgnilizna grobu zdo a go dotkn ?

Czy  nie obsypa em Jej dla jeszcze wi kszego wywy szenia mej Matki, od samego Jej
Niepokalanego Pocz cia nadmiarem ask wi kszych od tych, które wszystkie istoty
stworzone razem wzi te kiedykolwiek otrzyma y; czy  nie da em Jej udzia u w zbawczym
mym pos annictwie i czy  nie koronowa em J  jako Królow  Nieba i ziemi?

A czym e s  oznaki czci, których Ko ció  nie przestawa  mno  z ka dym wiekiem i
jeszcze wi cej mno  b dzie w przysz ych wiekach powa nymi g osami pasterzy swoich i
pe nymi zapa u g osami ludu, je eli nie cz ciowym urzeczywistnieniem – jak ci to ju
mówi em – mojej ch ci uwielbienia Maryi?

4. „Odt d b ogos awion  mnie zwa  b  wszystkie narody” – zawo a pod
natchnieniem Ducha mojego. Proroctwo Jej musi si  wype ni : oto ca a ziemia wi ci  musi
imi  Ojca mojego i s awi  imi  Maryi.

5. eby  czci  Maryj  tak  jak  Ja  J  czci em i  jak  chc ,  eby  by a  czczona,  musisz
wpierw lepiej J  poj .

Rozwa aj wi c bezustannie Jej godno ci, Jej przywileje, Jej doskona  i pos annictwo.
A potem si  ukórz w nico ci swojej i n dzy: im wi cej si  uni ysz, tym lepiej potrafisz

poj  wielko  Matki mojej.
Przede wszystkim wlej w dusz  swoj  usposobienie mojej duszy: patrz na Maryj  moimi

oczami, podziwiaj J  moim duchem, raduj si , patrz c na Jej pi kno , moim sercem.
6. Oddawaj Jej cze , bior c gorliwy udzia  w mod ach i wi tach publicznych,

odbywaj cych si  na Jej chwa .
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Czcij J  pobo nymi aktami, które b dziesz jej co dzie  z wytrwa ci  ofiarowywa ; czcij
 umartwieniami, które b dziesz sobie zadawa  dla pomno enia Jej chwa y.

Czcij J , szerz c w ród otoczenia poznanie Jej i mi ; czcij J , cz c si  z innymi
uprzywilejowanymi Jej synami dla s enia Jej z nimi.

Czcij J , oddaj c si  Jej ca kowicie, walcz c dla Niej i pod Jej wodz . Jak? Ona ci to
sama pó niej objawi.

Czcij J  szczególnie przez swoje zachowanie. Zosta wi tym, a uczynisz Wi cej dla Jej
chwa y, ni  gdyby  pozostaj c miernym chrze cijaninem, m dre pisa  o Niej ksi gi.

7. Czcij J  w swoim imieniu i moim.
Czcij J  za tych, którzy Jej nie czcz : za pogan, którzy Jej nie znaj , za heretyków, którzy

Jej blu ni , za z ych chrze cijan, którzy si  do Niej nie modl , za dusze Jej po wi cone,
które si  zaniedbuj  w Jej s bie.

8. Czcij J  z ca ej swojej mocy, gdy  Ona jest ponad wszelkie pochwa y i nigdy nie do
wys awiona.

Nie bój si  w czci przesadzi , albowiem nigdy nie uczcisz Jej tak jak Ja J  czci em i jak
pragn , eby J  czczono.

 jak Ja do Matki mojej podobny!

Jezus:

1. Bracie mój, dzieci podobne s  do swojej matki. Ja podobny by em do mojej Matki
bardziej, ni  którekolwiek dziecko ziemskie by o podobne do swojej.

Z Niej jednej b c zrodzony, przypomina em dziewicz  Matk  moj  rysami twarzy,
wejrzeniem, ruchami, ca  zewn trzn  postaw : kto Mnie widzia , natychmiast poznawa  we
Mnie Syna Maryi.

Jeszcze podobniejsze by y dusze nasze.
Ojciec na podobie stwo moje ukszta towa  Maryj , aby Ona pó niej mog a Mnie znowu

urobi  na swoje. Przez ci e za  wpatrywanie we Mnie, przez rozwa anie w duszy swojej
wszystkiego, co mówi em lub robi em, Matka odtwarza a wszystkie usposobienia i

ciwo ci mej duszy z niezrównan  doskona ci . I dlatego mieli my te same my li, te
same uczucia i t  sam  wol  we wszystkim. Jej dusza przesz a w moj , a moja w Jej dusz .

2. Staraj si  by  tak jak Ja podobny do Matki mojej.
 do Niej podobny zewn trznie skromno ci . Niech widok twój wzbudza co  z tego

uszanowania, z tego skupienia, które przejmowa o ludzi, którzy J  widzieli.
3. Zw aszcza b  do Niej podobny wewn trznie.
Na laduj Jej cnoty. S  one niezrównanie wznios e i zarazem niezrównanie proste. Bo

ycie Maryi by o. podobne do twojego, tak i atwo mo esz zrozumie  albo odgadn , jak
post powa a albo jak by aby post pi a na twoim miejscu.

Tak jak i Ona najpierw b dziesz rozpatrywa  cnoty we Mnie. Potem patrze  b dziesz na
swoj  Matk , eby wiedzie , jak Ona je odtworzy a. Nauk  cnót otrzymasz ode Mnie, ale
zrozumiesz j  lepiej, kiedy ci j  wyt umaczy Matka twoja.

4. B  czysty, a eby by  godnym dzieckiem Panny nad Pannami.
 pokorny i prosty, zapominaj cy o sobie, jak o sobie zapomina a S ebnica Pa ska.
 skupiony w Bogu i za przyk adem Matki mojej rozwa aj wszystko, co ci o Mnie

objawione zosta o.
 silny w wierze i wierz – mimo pozorów przeciwnych – s owom Pana, tak jak Ona

im wierzy a.
 poddany woli Boga, jedno tylko umiej c Mu odpowiada : „Oto ja, syn S ebnicy

Twojej, niech mi si  stanie wed ug s owa twego”.
 pe en mi ci dla bli niego swego, jak Maryja dla El biety albo w Kanie

Galilejskiej, a zw aszcza na górze Kalwarii.
Spomi dzy cnót mojej Matki staraj si  przede wszystkim na ladowa  t , której ci brak i
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której ci najbardziej potrzeba.
5. Na laduj nie tylko Jej cnoty, ale i usposobienia Jej wzgl dem bliskich sobie. Wzgl dem

ukochanych rodziców, Joachima i Anny; wzgl dem Jana, ulubionego ucznia mojego i
zast pcy mojego przy Niej; a szczególniej wzgl dem Józefa, którego otacza a przywi zaniem
niewymownym, czci  i wdzi czno ci  za wszystko, czym by  dla Mnie i dla Niej. Nie by by
prawdziwie Jej dzieckiem, gdyby  si  nie stara  kocha  i szanowa  Tego, który tak by  Jej
drogi.

6. Ponad wszystko na laduj usposobienie Jej wzgl dem Mnie. Maryja stworzona zosta a
wy cznie dla Mnie. Oddycha a, pracowa a, cierpia a dla Mnie jedynie.

Przy Niej nauczysz si  dla Mnie tylko i po wi ca  si  ca kowicie dla mojej sprawy.
Nauczysz si  tego pr dko i doskonale, bo wpatrywanie si  w uczucia Matki mojej dla

Mnie b dzie mia o moc przyci gaj  ci  i przemieniaj , moc pot gi i subtelno ci, moc
rozumu i mi ci, i aski zupe nie szczególnej.

Przy Niej doznasz moc  uczu , które czy y Matk  z dzieckiem, tego, co Ona
doznawa a przy Mnie. Có  by w tym by o dziwnego, gdyby  przy Niej atwo naby  uczu  Jej
dla Mnie?

7. Post puj c za Ni , wejdziesz tak e w za  z Ojcem Niebieskim, którego
uprzywilejowan  córk  Ona by a od samego swego Niepokalanego Pocz cia – i z Duchem
w., który J  sobie wybra  na umi owan  Oblubienic .

8. Na ladowanie Matki mojej wzbudzi w tobie jeszcze jedno uczucie: uczucie gor cej
mi ci dla dusz. O tym sama mówi  ci b dzie.

ad  jak Ja ufno  w Matce mojej!

Jezus:

1. Bracie mój, ka de dziecko ufa matce swojej; Ja tak e zaufa em mojej.
Jej powierza em potrzeby swoje doczesne.
Ja ywi  ptaki niebia skie i lilie polne w blask przyodziewam, ale chcia em odczuwa

potrzeb  tej samej materialnej pomocy co wszystkie inne dzieci ziemskie. Powierza em si
Matce swojej: Ona Mnie ywi a, odziewa a, mia a staranie o Mnie. ycie moje by o w
niebezpiecze stwie. Nie trwo em si : moja Matka przenios a Mnie do obcego kraju, gdy
spa em spokojnie na Jej r ku.

2. Powierza em si  Matce swojej, gdy chodzi o o spe nienie mego pos annictwa.
Zaraz po wcieleniu chcia em u wi ci w. Jana, przes ca mego, chcia em si  objawi

ydom i poganom, starcowi Symeonowi i prorokini Annie: zda em to na Matk  swoj .
Jako nowy Adam chcia em dla odkupienia grzechu pierworodnego po czy  si  z Matk

moj  jako now  Ew  we wspó dzia aniu zjednoczonej woli, modlitwy i ofiary. Ona to zro-
zumia a doskonale i zgodzi a si  wspania omy lnie.

3. Zwierza em Jej si  z utrapie  jakimi nape nia o Mnie to pos annictwo.
Dusza moja by a smutna bezbrze nie. Smutna na widok czci czysto materialnej, cz sto

ob udnej, oddawanej Ojcu memu; smutna z powodu ciemnoty t umów, oporu i z ej woli
moich nieprzyjació , my li przyziemnych i niesta ci przyjació , smutna szczególniej z
powodu upadku niezliczonych a tak drogich Mi dusz, dla których na pró no mia em krew
przelewa . By em smutny, smutny a  do mierci, do tego stopnia, e prosi em Ojca o
oddalenie ode Mnie tego kielicha.

A jednak mia em pociech  ogromn : Matk  moj . Ona mnie rozumia a; Ona umia a
wielbi  w duchu i w prawdzie; Ona wspó czu a w strapieniach i niepokojach moich; Ona
Mnie tym wi cej kocha a, z im wi ksz  nienawi ci  napadali na Mnie faryzeusze lub im
gorszy uczniowie moi sprawiali Mi zawód; Ona czuwa a i modli a si  ze Mn  przez ca y czas
mego ycia ukrytego i publicznego mego pos annictwa; Ona by a u stóp mego krzy a,
wierz c niewzruszenie wtedy, kiedy wszyscy inni zachwiani byli w swej wierze; w niej moje
dzie o Odkupienia uda o si  w zupe no ci; Ona by a najwi kszym moim triumfem.
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4. Za moim przyk adem powierzaj si  Matce mojej.
Miej ufno : Ona jest wszechmocna. Czy  nie uczyni em z Niej szafarki ask wszelkich?

Czy  Ona nie mo e da  wszystkiego, co chce, komu chce i kiedy chce?
Miej ufno : Ona jest ca a dobroci . Uczyniwszy J  wszechmocn , czy  mog em nie

uczyni  Jej mi ciw ?
Miej ufno : jestem Jej dzieckiem; czego  bym móg  Matce swojej odmówi ?
Miej ufno : jeste  bowiem Jej dzieckiem; czy  matka kiedykolwiek odmawia swemu

dziecku, co mu da  mo e?
Miej ufno : odda  Jej si  ca kowicie; czy  Ona mog aby by  mniej wspania omy lna

od ciebie?
Miej ufno : daj c tobie, Ona daje Mnie, albowiem wie, e Ja yj  w tobie i e wszystko,

co si  dla najmniejszego z braci moich czyni, dla Mnie si  czyni. Wzywaj c J , dajesz
rado  zajmowania si  Mn  jeszcze, ywienia Mnie, noszenia, bronienia od niebez-
piecze stw, wychowywania Mnie.

Miej ufno : Ona wi cej pragnie dawa , ni  ty dostawa , gdy  wi cej ciebie kocha i
Mnie w tobie, ni  ty sam kocha  siebie potrafisz.

Miej ufno : albowiem smuci by  J  wahaniem; wahanie by oby w tpieniem o Jej
mi ci dla ciebie i dla Mnie.

5. Dlaczego jednak ufno  twoja nie zawsze jest niewzruszona?
Mówisz, e jeste  niegodny, aby ci  Matka twoja wys uchiwa a z powodu niedbalstwa

twego w Jej s bie?
Niedbalstwo twoje jest wielkie, ale nie dorówna ono nigdy ogromowi mi ci Matki

twojej.
Powiniene  mie  ufno  nie dlatego e ty jeste  dobry, ale dlatego e Ona jest dobra.

Czy  Ona przestaje by  dobra kiedy ty z y jeste ?
6. Wahasz si , gdy  nie wiesz, czy pro ba twoja zgodna jest z zamiarami Boga wzgl dem

ciebie.
uchaj, naucz  ci  modlitwy, która zawsze zgodna b dzie z intencjami Jego i której

zawsze u ywa  mo esz z niewzruszon  ufno ci .
Zrozum przeto naprzód, e:
I. Matka twoja ma intencje mi ciwe wzgl dem ka dej z twoich potrzeb.
II. Intencje Jej zawsze s  zgodne z wol  Bo  i zawsze wykonalne.
III. One s  zawsze wi cej warte od twoich w asnych celów, bo Maryja lepiej od ciebie

wie, czego ci potrzeba i wi ksze ma dla ciebie widoki ni  ty sam.
Skoro wi c b dziesz mia  jakie pragnienie, pro  Matk  twoj , a eby wykona a swoje

intencje wzgl dem tego pragnienia; i b  pewny niezachwianie, e otrzymasz to, czego
pragniesz albo co  lepszego jeszcze; i e otrzymasz nie w mierze swego n dznego poj cia,
lecz w mierze Jej ogromnej mi ci.

yj jak ja w zjednoczeniu z Matk  moj !

Jezus:

1. Bracie mój, chc  ci wyjawi  jeszcze jeden rys bardzo wa ny synowskiej mojej mi ci
dla Matki: moje zjednoczenie z Ni .

Wiemy, e dla ka dego dziecka najmilsz  rzecz  jest jego serdeczne obcowanie z matk ;
ile  wi c rado ci przynios o moje zjednoczenie z Maryj ?

Naprzód rado  dziewi ciomiesi cznego niewys owionego zjednoczenia, kiedy
stanowi em z Ni  jedno i kiedy Ona, ywe tabernakulum, zawsze nosi a Mnie w sobie; w
zupe nym bowiem przeciwie stwie do innych dzieci zna em Matk  moj  od pierwszej chwili
swego ziemskiego istnienia, st d mi dzy Ni  a Mn  by a ci a wymiana my li i mi ci.

Potem nast pi a rado  tych trzydziestu lat niezrównanego obcowania w Betlejem, w
Egipcie, w Nazarecie, kiedy Mnie nosi a na r kach, widzia a Mnie przy sobie, rozmawia a ze
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Mn  s owami lub spojrzeniem. Trzydzie ci d ugich lat z Ni  tylko i z Józefem!
A w ko cu by a rado  nie mniej g boka ostatnich trzech lat mego ycia, kiedy w ród

niezrozumienia t umów, oci ci ducha przyjació , w ciek ci wrogów, my la em o tej,
która w domku nazareta skim my la a o Mnie, rozumia a Mnie, kocha a i za powodzenie
mojego pos annictwa s a ci e mod y i ofiarowywa a bezustanne umartwienia memu
Ojcu.

2. Doznawa em i innych rado ci: rado ci, jak  Mi sprawia a szlachetno  moich
aposto ów, wiara i przywi zanie wielu uczniów; rado ci  Mnie napawa a wiadomo  o
niezliczonych duszach na wskro  czystych, prostych, m nych, które a  do sko czenia
wieków b  wierzy  w moj  mi  i ca kowicie Mi si  oddawa . Ale te wszystkie inne
rado ci razem wzi te nie dorówna y nigdy najmniejszej z rado ci, które odczuwa em w
zjednoczeniu z moj  Matk , w po czeniu obu dusz naszych w jedn .

3. Otó , bracie mój ukochany, pragn , eby  to zjednoczenie podziela , aby tym samym
dzieli  i rado ci.

Znajdziesz w nim, prócz pociechy niesko czonej, ogromne u atwienie w wype nianiu
wszystkich innych rodzajów mi ci dzieci cej, których ci  nauczy em.

Przy Maryi b dziesz si  jakby instynktownie stara  odnawia  i w ywa  w zupe ne
po wi cenie si  Jej: odczujesz, jak mi  twoja dzieci ca codziennie wzrasta  b dzie; atwe
ci b dzie pos usze stwo Jej woli, a nawet ka demu Jej yczeniu; odgadniesz, jakie oznaki
uwielbienia b  Jej najmilsze, zaczniesz odruchowo na ladowa  Jej cnoty i usposobienie;
posi dziesz niez omne zaufanie w Jej macierzy sk  dobro . Przy Niej nauczysz si  wielu
rzeczy, których ci nie t umaczy em, bo serce twoje samo je odgadnie.

4. Staraj si  tedy za moim przyk adem jak naj ci lej zjednoczy  si  z Matk  moj .
cz si  z Ni  w modlitwie.

Odnawiaj codziennie po wi cenie si  Maryi, odmawiaj co dzie  ró aniec, albo
przynajmniej jeden jego dziesi tek oraz inne modlitwy, które postanowi  ofiarowywa  Jej
codziennie. I w ci gu dnia podno  cz sto wzrok ku Tej, która ci gle patrzy na dziecko swoje.

5. Modl c si  do Niej, pami taj, e mówisz do Niej w moim imieniu; e to Ja sercem i
ustami twoimi czcz  i kocham swoj  Matk .

6. Nawet wtedy, kiedy zapragniesz pomodli  si  do Ojca, do Ducha w. lub do Mnie,
zacznij wpierw od zjednoczenia si  z Matk . Przy Niej skupienie twoje b dzie g bsze, wiara
silniejsza, ufno  zupe niejsza, mi  gor tsza. Albowiem do uczu  biednego twojego serca
przy cz  si  pe ne doskona ci uczucia Matki twojej.

7. Zwracaj si  szczególnie o pomoc do Maryi, kiedy Mnie przyjmujesz w sakramencie
mi ci mojej. Pro  J , eby ci u yczy a swej wiary, swej nadziei, swej ufno ci i mi ci. Pro

, eby Mi da a ciebie i przemieni a ciebie we Mnie.
8. cz si  z Ni  w uczynkach. Pracowa em z Matk  moj  i dla Niej. Rób tak samo.
Ofiaruj Jej ka de swoje zaj cie. Ale nie ograniczaj tej ofiary do czczej formu ki. Rób

tylko to, czego Ona chce i dlatego e Ona tego chce, oraz tak, jak Ona chce.
Strze  si , eby twoje zachcianki, sk onno ci lub zainteresowania nie wyrugowa y

pocz tkowej intencji. Szczególnie w zaj ciach, które mog  uwag  twoj  poch on  i
rozproszy , staraj si  mocno wyzby  jakiegokolwiek szukania swoich celów, a dzia
jedynie na rzecz celów Maryi.

Naucz si  z wolna, w ród zaj  powszednich odnawia  swe po wi cenie, cho by tylko
spojrzeniem.

9. cz si  z Ni  we wszystkich wzruszeniach swej duszy. Serce Matki mojej i moje
zawsze w jeden takt bi y: moje rado ci by y Jej rado ciami; moje smutki Jej smutkami; moje
nadzieje –Jej nadziejami; moje obawy – Jej obawami; moje uczucia mi ci – Jej mi ci .

Zwierzaj si  Matce swojej ze wszystkiego, co ci  niepokoi i wzrusza. Ona rozumie, co si
dzieje w g bi twego serca: rozumie to, czego ty sam poj  w nim nie mo esz.

Kiedy jeste  smutny, opowiedz Jej o swoim zmartwieniu, a Ona pomo e ci je znie  albo
je w rado  zamieni.

Kiedy jeste  szcz liwy, opowiedz Jej o szcz ciu swoim, a Ona je wzbogaci i
uszlachetni.
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Kiedy si  czujesz zniech cony, przedstaw Jej swe obawy lub z e wyniki swej pracy, a
Ona uzyska dla ciebie prawdziwe powodzenie.

Kiedy uda o ci si  jakie przedsi wzi cie, id , podzi kuj Jej i pro  o utrwalenie jego
owocu.

Kiedy nie wiesz, co by postanowi  w ród trudno ci i k opotów, porad  si  Jej: Ona ci
wieci i wska e drog .
Kiedy si  czujesz bezsilny i bezwolny, w ródle Jej mocy odnów swe si y i wol .
10. Wyznawaj przed Ni  nie tylko swoje wzruszenia g bokie, ale nawet najprostsze

wra enia, mów, jakie uwagi nasuwaj  ci zwyk e twoje zaj cia. Czy nie tak post puje dziecko
wzgl dem Matki swojej? I chyba wierzysz, e Ja robi em tak samo.

11. Nie potrzebujesz u ywa  wielu s ów w tym ci ym obcowaniu z Maryj . Jak e
cz sto dzieci, chc c si  podzieli  z Matk  uczuciami swoimi albo oznajmi  jej swoje
potrzeby, wykrzykuj  tylko: „Mamo”, patrz c na ni , a matka doskonale rozumie, co jej
chc  powiedzie . Matka moja lepiej od ka dej innej wiedzia a, co Jej chc  powiedzie ,
kiedy wymawia em Jej imi  i patrzy em na Ni . I spojrzenie Jej odpowiada o mojemu
spojrzeniu. O, niesko czona rado ci dla Mnie i dla Niej.

Gdy chcesz wyjawi  Maryi swoje potrzeby albo uczucia, powiedz Jej po prostu
„Matko!” i popatrz na Ni  przez chwil , a w imi  to w  wszystko, co chcesz wtedy
wyrazi : o wiadczenie mi ci, ofiarowanie swej pracy, okrzyk trwogi czy niepokoju,
podzi kowanie, rado  lub smutek. A Matka twoja ci  zrozumie i odpowie tak, jak Ona
tylko umie, na wezwanie swego dziecka. Odkry em ci ledwie zak tek tego raju, jakim jest
dla dziecka Maryi cis e zjednoczenie z Matk  swoj .

Ona ci  sama w kr g zjednoczenia wprowadzi i w miar  jak utwierdza  si  b dzie
wierno  twoja, odkrywa  ci b dzie niewys owione jego wspania ci.

Przyjd  s ucha  Matki swojej!

Jezus:

Bracie mój, rozumiesz ju  do pewnego stopnia, co uczyni em dla Matki swojej i co masz dla
Niej czyni  za moim przyk adem. Nie zrozumia  jednak wszystkiego, co Ona uczyni a dla
Mnie i co chce uczyni  dla ciebie.
Wychowa a Mnie, jak ka da prawdziwa matka swoje dziecko wychowuje, i wzi a udzia  w
zbawczym pos annictwie moim.
Z kolei pragnie ciebie wychowa  i da  ci udzia  w swoim pos annictwie wspó zbawczym.
Lecz Ona sama pouczy ci  o swoich intencjach. S uchaj Jej z uleg ci  i b  Jej uleg y we
wszystkim z mi ci , tak jak Ja by em Jej poddany z mi ci  niesko czon .

Wierny:

O Jezu, Synu Boga i Synu Maryi, Stwórco mój i Bracie! Có  Ci oddam za wszystko, co Ty
mi da ? Wiesz, e nie posiadam niczego, co by by o moje, prócz nico ci i grzechu.
Jednak e za ask  Twoj  mog  Ci da  to, czego oczekujesz po mnie: chc  by  dla Maryi
tym, czym Ty sam by  dla Niej; chc , aby  móg  J  kocha  dalej przeze mnie.
A Ty, o Maryjo, Matko Boga i Matko Moja! Wybra  mnie na dziecko swoje szczególnie
ukochane. Z Twoj  pomoc  b  dla Ciebie drugim Jezusem.
Chcesz mnie naucza  i kierowa  mn . Mów, Matko, dziecko Twoje Ci  s ucha. Rozkazuj mi
i upro  mi t ask , ebym wykonywa , co mi rozka esz.

Ksi ga trzecia
Przeobra enie si  w Jezusa
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Moim celem jest przeobrazi  ci  w Jezusa

Maryja:

1. Synu mój ukochany, którego porodzi am, rodz c Jezusa, ty, w którym widz  Jezusa i
którego kocham t  sam  mi ci , jak  kocham Jezusa, oto Pierworodny mój nauczy  ci ,
aby  by  dla Mnie tym, czym On by  sam; i ja b  dla ciebie tym, czym by am dla Niego.
2. Odda  mi si  ca kowicie, jak On. Ale nie chc  ci  zachowywa  dla siebie samej. Dla
Jezusa i dla ciebie, dla Jezusa w tobie i w innych powo am ci  na dziecko moje szczególnie
ukochane. Nie mo esz jeszcze zrozumie  wszystkiego, co ci mówi  – zrozumiesz to
stopniowo.
3. Ale najpierw chc  si  zaj  twoim wychowaniem, podobnie jak kiedy  wychowywa am
Syna mego, Jezusa. Jeste  moim dzieckiem, bo stanowisz z Nim jedno; wychowuj c ciebie,
Jego jeszcze wychowywa  b .
4. Wychowywa  ci  to znaczy nauczy  ci  w pe ni yciem Jezusa, my le  jak On,
kocha  jak On, chcie  jak On, mówi  i czyni  jak On, w Niego si  przeobrazi . Inaczej
mówi c: sprawi  w tobie przemian  podobn  do tej, jak  kap an czyni z hosti  – dla
zmys ów hostia pozostaje chlebem; dla wiary jednak ona jest Jezusem. Ty tak e na zewn trz
pozostaniesz sob , ale wewn trz w pewien sposób b dziesz ju  Nim.
5. Nie my l, e to za wznios y idea  dla ciebie. Nie l kaj si : dobrze znam Wzór, który
odtworzy  nale y, i umiem urabia  dusze na Jego podobie stwo. Wszyscy wi ci zostali
wi tymi przeze mnie. Dlaczego nie potrafi abym zrobi  dla ciebie tego, co uczyni am dla

in ych? Pozwól mi tylko dzia  i b  mi pos usznym.
6. Wska  ci kilka sposobów, które ci b  pomocne w tym przeobra eniu. Przyk adaj

si  do nich kolejno i nie przechod  do nast pnego, dopóki pierwszego nie opanujesz, nie
porzucaj ju  tego, co  sobie raz przyswoi .

Naucz si  my le  my lami Jezusa!

W ksi kach

Maryja:

1. Synu mój, na to, eby si  nauczy yciem Jezusa, musisz si  wpierw nauczy
my le  my lami Jego.

Swiat my li w pewien sposób, a Jezus w sposób zupe nie przeciwny. Twoja my l cz sto
jest bli sza my li wiata ni  my li Jezusa.

2. My l Jezusa zawarta jest w Ewangelii oraz w ksi gach pisanych przez ludzi pe nych
ducha Ewangelii. Stamt d przede wszystkim czerpa  musisz nauk .

Przeznacz sobie co dzie  par  chwil na czytanie pobo ne. Mo e znajdziesz na to
kwadrans czasu, a ju  najmniej pi  minut. Znajdujesz czas na mnóstwo rzeczy b ahych.

Nie opuszczaj jednak nigdy tego codziennego czytania bez wzgl du na krótko  czasu,
jak  na  po wi casz.

Oznacz dok adnie czas, w jakim b dziesz je odbywa , a wi c czy na pocz tku, czy w
rodku, czy te  na ko cu dnia, i zaczynaj czytanie punktualnie.

3. Bior c si  do czytania, pro  mnie, ebym ci wyja ni a to, czego Jezus uczy  ci  b dzie,
a w ci gu czytania mów mi, jakie uwagi ci ono nasuwa.

Czytaj c przedstaw sobie, e to Jezus do ciebie przemawia.
Czytaj z uszanowaniem, a eby uczci  s owa Jezusa.
Czytaj wolno, bez po piechu, nie dla dogodzenia swej ciekawo ci, ale dla zrozumienia

ducha Jezusa i dla nauczenia si  Jego yciem.
Stosuj czytanie do ycia: zastanów si , co powiniene  zmieni  w poj ciach i

sprawowaniu si  swoim, i zako cz czytanie postanowieniem, z którego mi si  zwierzysz.

O http://www.p-w-n.de/Moj ideal Jezus.htm

19 z 41 2014-01-12 21:16

http://www.p-w-n.de/Moj


Naucz si  my le  my lami Jezusa!

W bezpo rednim zetkni ciu z Nim:

Maryja:

1. Synu mój, jest jeszcze inny sposób, aby móc my le  my lami Jezusa, sposób bardzo
szybki, bardzo pewny i bardzo skuteczny: musisz wej  z Nim w bezpo redni stosunek.

2. Przypatruj si  Jezusowi przede wszystkim w Ewangelii. S uchaj Jego s ów, patrz na
Jego czyny. Ale si  nie zatrzymuj na stronie zewn trznej, tylko wniknij w dusz  Jego i
odkryj, co my la , co czu , czego chcia , mówi c i spe niaj c czyny.

Zwa aj szczególnie, jak ka de Jego s owo, ka dy ruch pochodzi z uczucia mi ci. Jezus
jest wi cej ni  Mistrzem wypowiadaj cym s owa m dro ci: On jest Bogiem mi ci; nie
zrozumia  Jego nauki, je eli nie doszed  do jej ród a, do niesko czonej mi ci Serca
Jezusowego.

3. Od rozwa ania Jezusa zwró  si  na chwil  do rozwa ania siebie samego. Stwierd , ile
ci  jeszcze dzieli od my lenia, czucia, chcenia i czynienia Jezusowego.

Zwa , co masz czyni , jakich unika  trudno ci, jakich u  sposobów, jakie zada  sobie
umartwienia, a eby osi gn  przeobra enie si  w Niego.

4. Patrz c na Jezusa i na w asne swoje post powanie w wietle Jezusa, mów do Niego.
Mów do Niego tak, jak by  Go widzia . Czy  Jezus nie jest w tobie? Czy nie s yszy twego

osu równie dobrze, jak dawniej g osu Piotra, Magdaleny albo Jana? Czy  nie kocha ciebie
tak samo, jak kocha  swoich uczniów, zw aszcza ciebie, którego mi da , eby  by  jak Jan
moim dzieckiem ukochanym.

Mów do Niego wprost, bez wst pów. Mów Mu zwyczajnie, co my lisz, co czujesz, czego
pragniesz, jak by  mówi  do brata lub do bliskiego przyjaciela.

5. A w tej rozmowie z Jezusem cz si  ze mn . Wiesz, e jestem zawsze przy tobie i e
tylko przez Matk  mo na znale  Syna.

dziesz móg  to stwierdzi , bo ilekro  nie b dziesz mnie czu  przy sobie, mniej b dziesz
skupiony, mniej bliski, mniej mi uj cy.

ycie sp dzi am na rozmy laniu o tym, co widzia am i co s ysza am w zwi zku z Synem
moim. Ka de rozmy lanie twoje o Nim b dzie tylko powtarzaniem dawnego rozmy lania
mojego. Przyjd  do mnie, a pomog  ci zrozumie  i odczu  cz  tego, co sama rozumia am i
czu am, gdym zg bia a tajemnice Jezusa.

6. Nie staraj si  mno  my li i rozumowa : zadowól si  wiar , mi ci  i modlitw .
Wierz! Je eli Jezus to lub tamto powiedzia , to Jego s owo rozstrzyga o wszystkim. Nie

trzeba szuka  innych dowodów. On powiedzia , wi c to jest prawd , nieomyln  prawd :
wierz zatem!

Otoczenie b dzie dowodzi  przeciwnie, przynajmniej post powaniem swoim. Mniejsza o
to! Jezus powiedzia : „Wierz!” Ludzie przemin ; prawda Bo a pozostanie na wieki.

Uczuciowo b dziesz po stronie ludzi, a przynajmniej uczucia twoje b  oboj tne wobec
nauki Jezusa. Mniejsza o to! Nie o uczucia chodzi, ale o wiar . Jezus powiedzia : „Wierz!”

cz si  ze mn , a b dziesz wierzy  wiar  silniejsz  i czystsz .
Pomna aj akty wiary. Pomna aj je nie tak, jak by  chcia  sam siebie przekonywa , ale

tak, eby prawda Bo a przenikn a do g bi duszy twojej i eby  dobrze poj  praktyczne jej
konsekwencje.

7. Kochaj! Kochaj prawd , bo Jezus j  mi owa ; kochaj j , bo Jezus naucza  jej z mi ci
jedynie.
Kochaj zw aszcza Jezusa i ucz si  Go kocha  coraz wi cej. Kochaj c Go wi cej, b dziesz
na ladowa  doskonalej, nawet bezwiednie, wszystkie uczucia i usposobienia Jego duszy.
Przyjd  do mnie, a po cz  moj  mi  z twoj  i razem b dziemy kocha  Jezusa mi ci
niezrównanie siln  i czyst .
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8. Módl si ! Pro  Go, eby si  ulitowa  niedowiarstwa twego. Pro  Go, eby przela  w
ciebie my li, uczucia i wol  swoj .
A mnie pro , ebym ci objawi a Jezusa i nauczy a ci  Jego yciem.

9. Spo ród cnót Chrystusa zastanawiaj si  przede wszystkim nad t , której ci brak
najbardziej, albo nad t , która ma dla ciebie szczególny poci g, lub nad t , której
natychmiastow  dla ciebie potrzeb  wykaza y ci wypadki zasz e niedawno, niepokoj c i
wzburzaj c tw  dusz .

10. Mo esz szuka  natchnienia niekoniecznie w Ewangelii, ale i w innej ksi ce
pobo nej albo w modlitwie lub pie ni pobo nej. Ale staraj si  wszystko zwraca  do Jezusa,
wszystkiemu wierzy , kocha  i praktykowa , bo tak chcia  i czyni  Jezus.

11. Przygotuj w skupieniu rozmow  z Jezusem, obmy laj c zawczasu, co Mu chcesz
powiedzie .
Zaczynaj zawsze od pro by, ebym ci  zaprowadzi a do Syna swego, a potem staw si  w
obecno ci Jego i mojej.
Zako cz postanowieniem praktycznym, którego ci  pó niej naucz .

12. W ci gu dnia, w wolnych chwilach od zaj , w ród ruchu, staraj si  przypomnie
sobie od czasu do czasu my l, która ci  najbardziej uderzy a podczas rozmowy twojej z
Jezusem, a przypomniawszy j  sobie, wzbudzaj odpowiednie akty wiary.

13. Czy zaczynasz pojmowa  teraz prawd  tego, co ci niedawno mówi am o wa no ci tej
praktyki dla osób, które chc  si  nauczy  my le  my lami Jezusa?

Je eli tak, to pojmiesz równie , e nie powiniene  nigdy, za adn  cen  opu ci
codziennej rozmowy z Jezusem.

Oznacz dok adnie chwil , kiedy mo esz jej si  odda , i czas, który mo esz jej po wi ci ,
a potem bez wzgl du na wszystko trzymaj si  tego, co  postanowi .

Skró  j  w razie potrzeby. Ale nie opuszczaj jej nigdy!
Nie opuszczaj jej pod pozorem, e masz czas odmówi  tylko pacierz ranny czy

wieczorny: raczej skró  pacierz o po ow , a eby mie  par  chwil na rozmow  z Jezusem.
Nie opuszczaj jej z powodu przeznaczenia swego czasu wolnego na przyj cie Komunii

w.: przyjmuj j , ale przygotowanie do niej i dzi kczynienie rób w formie rozmowy z Jezu-
sem.

Nie opuszczaj jej, mówi c e masz odprawi  pobo ne czytanie. U yj go jako
przygotowania do rozmowy, ale zostaw zawsze kilka minut na obcowanie z Jezusem.

Nie opuszczaj jej z powodu nawa u zaj  – im wi cej masz zaj , tym bardziej
potrzebujesz si  opanowa , a nie ma lepszego sposobu opanowania si , jak opanowa  si  w
Bogu. Najowocniejsz  prac  wykazali ci ludzie, którzy naj ci lej byli z Jezusem zjednoczeni.

Nie opuszczaj jej dlatego,  okaza  gnu no  lub niewierno  albo pod pozorem
osch ci uczu  i bezw adu my li w danej chwili; kto ci  oczy ci, kto ci  uzdrowi, je eli nie
Jezus? Pójd  ze mn  do Niego.

14. Czy zrozumia , o co mi chodzi, synu mój? Albo si  b dziesz stara  stanowczo i
wytrwale wiczy  w tym, czego ci  teraz nauczy am – i wówczas atwo mi b dzie
przeobrazi  ci  w Jezusa. Albo nie b dziesz mia  odwagi jej si  odda  – a wtedy
pozostaniesz mierny i nie b  ju  mog a u  ciebie do zadania, które ci przeznaczy am.
Wybieraj!

Wielki nieprzyjaciel Jezusa w tobie

Maryja:

1. Mój synu, samo poznanie my li Jezusa nie wystarcza na to, eby zaraz  Jego
yciem. Musisz jednocze nie walczy  i pokona  nieprzyjació , którzy si  sprzeciwiaj yciu

Jezusa w tobie.
Otó  wiedz, e najniebezpieczniejszym z tych nieprzyjació  – jeste  ty sam.
Chcia by  tylko dla Jezusa, jednocze nie jednak chcia by  dawa  folg  swojej
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zepsutej naturze. Nie oszukuj sam siebie: „Nikt nie mo e dwom panom s ”. Dopóki
natura tob  rz dzi, Jezus nie mo e zapanowa  w tobie.

Musisz wi c wyda  tej naturze wojn  nieub agan , póki nie ust pi ca kiem miejsca
Jezusowi.

2. Twardy to warunek, ale konieczny.
Ile  widzia am swoich dzieci dawniej pobo nych, szlachetnych, stworzonych do

wi to ci, do roztaczania woko o siebie przemo nego wp ywu! Niestety! Pozosta y mierne i
nie wykona y ani setnej cz ci dobrego, do którego by y powo ane, a niektóre zgin y

dznie, poci gaj c za sob  w swoim upadku mnóstwo dusz – tylko dlatego e nie
rozpoznawa y w sobie lub nie zwalczy y zepsutej swej natury!

3. Naucz si  wi c poznawa  zepsute sk onno ci swojej natury. Jest ich legion. Albowiem
grzech pierworodny, wzmocniony z ymi przyzwyczajeniami, odziedziczonymi po ojcach
twoich lub nabytymi przez ciebie samego, zepsu  wszystkie dzia ania twego cia a i twojej
duszy.

Nie trap si  jednak wielk  ilo ci  swoich nieprzyjació . Poniewa  s  pos uszni jednemu
wodzowi, gdy tego zwyci ysz, wszyscy upadn  lub s aby tylko b  stawia  opór. G ówn
swoj  z  sk onno  musisz pozna  koniecznie. Która  to jest? –powiedz.

4. Mo e mi  w asna? Czy chciwy jeste  pochwa , szcz liwy, gdy je otrzymujesz,
nawet gdyby  na nie nie zas ugiwa ? Czy przy apujesz si  na marzeniu o rzeczach
nadzwyczajnych, maj cych ci przynie  poklask ludzi?

5. A mo e pycha? Czy wysokie masz wyobra enie o swojej warto ci i czy ci si  zdarza
pogardza  innymi? Czy traktujesz ich z wysoka, twardo lub z gniewem, zw aszcza tych,
którzy nie uginaj  si  przed twoj  wy szo ci ?

6. Albo dra liwo ? Przyznaj, czy nie gniewaj  ciebie nagany prawdziwe lub urojone,
objawy niegrzeczno ci, cho by mimowolne? Czy cz sto my lisz o krzywdach, jakich
doznajesz od innych? Czy umiesz im wybaczy ? Czy masz ochot  porzuci  jak  dobr
spraw  dlatego tylko, e ci  obra ono?

7. Lub te  ambicja? Czy starasz si  pcha  naprzód? Czy pragniesz swojej chwa y czy
chwa y Chrystusa? Czy sprawie jakiej  mo esz si  po wi ci  tylko jako wódz, a usuwasz si ,
gdy ci przychodzi s  w charakterze prostego nierza?

8. A zazdro ? Czy nie mo esz cierpie  tego, eby si  innym udawa o równie dobrze jak
tobie? Czy si  cieszysz z ich niepowodzenia?

9. A mo e niesta ? Czy jeste  igraszk  swoich wra : raz pe en zapa u i gotów do
ka dej ofiary, to znów przygn biony smutkiem, tak e ci jest wszystko oboj tne? Czy ci si
zdarza zacz  mnóstwo rzeczy, a nie sko czy adnej?

10. Albo lekkomy lno ? Czy si  nie oddajesz zbyt atwo rzeczom zewn trznym? Czy
trudno ci si  skupi  wewn trznie i po wi ci  uwag  donios ym rzeczom, na jak  one zas u-
guj ?

11. Lub te  zmys owo ? Czy dogadzasz swemu cia u, czy troszczysz si  o zadowolenie
go ca kowite pod wzgl dem jedzenia, picia, odpoczynku lub ni szych jeszcze pop dów?

12. Czy mo e lenistwo? Powiedz, czy si  boisz wysi ku, czy zaniedbujesz prac , czy si
cofasz przed najmniejsz  ofiar ?

13. Wreszcie mo e samolubstwo? Czy my lisz tylko o sobie?
Czy wiesz, e inni maj  tak e swoje prawa i e powiniene  raczej sam siebie kr powa ,

ni li ich kr powa ?
14. Badaj c siebie, odkryjesz w sobie oznaki wielu tych nieporz dnych sk onno ci. I pewnie
masz zarodki wszystkich z ych sk onno ci, ale nie wszystkie s  tak silne.
Która ci si  wydaje najsilniejsza i najszkodliwsza? Która najcz ciej bywa powodem twoich
strapie  i smutków, z ego humoru lub rado ci?
Kiedy si  spostrzegasz, e marzysz – jakie  to my li ci  zajmuj ? My li samolubne, m ciwe
czy zmys owe?
Sk d pochodz  rozrywki, które ci si  najbardziej podobaj  i bez których najtrudniej ci si
oby ?
Co ci zarzucaj  rodzice twoi, otoczenie twoje lub osoby, które si  na ciebie gniewaj ?
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Jaka jest sk onno , o której by  móg  powiedzie : gdybym nie by  taki, to o wiele atwiej
by oby mi obcowa  z Bogiem i z lud mi.
15.  bardzo szczery w swoim rachunku sumienia i pro , a eby wiat o by o ci dane z
góry.  Bo  atwo  jest  myli  si  w  tych  rzeczach,  bior c  za  wad  g ówn  wad  bardziej
widoczn , ale ma o g bok , lub wad , któr  nam atwiej po wi ci . Ludzie bowiem dbaj
bardzo o swoj  wad  g ówn : to jest towarzyszka, z któr  si  urodzili, wychowali i zawsze
razem yli, a ona im ci gle dawa a zadowolenie. Czasem bior  j  nawet za swoj  g ówn
zalet . I rzeczywi cie, ka dy kocha siebie bardzo, ale trzeba mie  odwag  kocha  Jezusa
wi cej ni  siebie.
Miej odwag  rozpozna  swoj  g ówn  wad  i przyzna  po prostu, co masz Mu po wi ci  w
sobie.
Nie bój si : wyrzekaj c si  pró nego bo yszcza, posiada  b dziesz prawdziwego Boga;
umieraj c swej zepsutej naturze,  b dziesz yciem Jezusa.

Zast p uczucia swoje uczuciami Jezusa!

Maryja:

1. Synu mój! Trudne to zadanie rozpozna  wielkiego swego nieprzyjaciela, ale tysi c
razy jeszcze trudniej jest zniszczy  go. Sam nigdy tego dzie a nie dokonasz; stój przy mnie, a
zwyci ysz!

2. Zacznij od u wiadamiania sobie ró nych objawów g ównej twojej sk onno ci, ró nych
form jawnych czy ukrytych, które ona przybiera, i okoliczno ci, w których najwi cej ci
szkodzi.

3. Potem przedsi bierz walk  bezlitosn .
W walce z wadami mo na si  kierowa  dwojak  taktyk :
Niektórzy zwracaj  uwag  na pilnowanie ró nych objawów swoich wad, na

stwierdzanie, liczenie, porównywanie ich i k ad  nacisk na to, eby codziennie zmniejszy
ich liczb .

Jest to taktyka, która mo e da  dobre rezultaty, o ile jej si  u ywa wytrwale.
Ale taktyka powy sza sama przez si  mo e by  nu ca i mo e zgotowa  czasem bolesne

niespodzianki. Je eli bowiem cz owiek przestanie chwilowo uwa  na wad , któr  ma
wykorzeni , a eby w inn  stron  zwróci  sw  prac  duchow , mo e si  cz sto spostrzec, e
dawna sk onno  pozosta a, jak by a, równie ywotna jak przedtem, cho  mo e przybra a
troch  inn  form . Wycinane by y zielska, gdy wychodzi y z ziemi, ale poniewa  nie by y
wyrwane ich korzenie i chwastów nie zast piono ziarnem po ytecznym, wi c odros y znów
równie bujne jak przedtem.

4. Naucz  ci atwiejszego i skuteczniejszego sposobu, który, je eli nie ca kiem zast pi,
to przynajmniej uzupe ni taktyk  poprzedni .

Rozwa aj w Jezusie cnot  zupe nie twojej sk onno ci przeciwn . Skoro jeste  pyszny,
rozwa aj Jego pokor . Przy pop dliwo ci my l o Jego s odyczy. Skoro  samolubny,
podziwiaj Jego wol  zapominania o Sobie i po wi cania si  ludziom. Przy zmys owo ci
rozpami tuj Jego m .

5. Rozpatruj podczas codziennych rozmów z Jezusem sk onno , której ci brak. Patrz
wi c na to, co Jezus czyni , mówi , my la  i czu . Ukochaj t  sk onno  twojego Wzoru;
wzbud  w sobie zapa  dla niej.

A potem porównaj j  ze swoj  sk onno ci .
Pro  przeze mnie Jezusa, eby ci  przeobrazi  w siebie.
Pro  Go w Komuniach sakramentalnych i duchowych, eby ci pozwoli  Jego yciem.
6. W ci gu dnia przypomina  sobie b dziesz Jezusa cichego, pokornego, cierpliwego,

wed ug sk onno ci Jego duszy, któr  chcesz odtworzy  w sobie.
Przypomina  Go sobie b dziesz zw aszcza w chwilach, kiedy z a sk onno  b dzie si  w

tobie na nowo utwierdza . Zamiast zadawa  sobie tyle trudu, a eby si  jej oprze  – popatrz
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tylko spokojnie na swój Wzór: „Co my la by , Jezu, co robi by  na moim miejscu? Spraw,
abym  Twoim yciem”. A Jezus rozka e wzburzonym ba wanom i wielka cisza zapanuje
w twej duszy.

7. Rozpami tuj c ci gle cnoty Jezusa i pozyskuj c Go swoim b aganiem, pozb dziesz si
w ko cu tej sk onno ci, do której by  wielce przywi zany i osi gniesz ju  takie usposobie-
nie cnotliwe, jakie mia  Jezus.

Strze  si  jednak nieprzyjaciela, który by ci móg  zaszkodzi  w chwili na pozór zupe nie
bezpiecznej. Upewniaj si , szybkim chocia by spojrzeniem, czy nie próbuje on wy oni  si
w nowej postaci.

8. Syn mój poleci  ci na ladowa  twoj  Matk . Rozwa ywszy usposobienie Jezusa,
rozpatrz i moje. Kiedy zapytujesz si  w duchu – pragn c wykorzeni  jak  wad  lub zdoby
jak  cnot  – co ja bym my la a, czu a lub robi a na twoim miejscu, to i wtedy równie
uczysz si  lepiej poznawa  Jezusa i odtwarza  Go w sobie.

Trzy sposoby powodzenia

Maryja:

1. Synu mój, dzie o twego przeobra enia w Chrystusa nast pi pr dzej, skoro b dziesz
pracowa  planowo. Wska  ci po temu trzy bardzo odpowiednie rodki.

Przegl d codzienny

2. Najpierw znajd  co dzie  chwileczk , najlepiej w rodku dnia, a eby zrobi  krótki
przegl d swojej pracy duchowej.

Rozwa , co  uczyni  od rana, eby yciem Jezusa, tzn. zgodnie z takim lub innym
jego usposobieniem, i co my lisz w tym wzgl dzie uczyni  do wieczora.
3. Szczególn  zwró  uwag  na dwa nast puj ce punkty:

Po pierwsze nie k ad  tyle nacisku na wyliczenie ilo ci swych wykrocze , jak na to, eby
wiedzie , co Jezus by by my la , czu  i robi  na twoim miejscu w tych rozmaitych
okoliczno ciach, w których zepsuta twoja natura znowu si  ujawni a – oraz na
przewidywanie, jak b dziesz usposobienie jego na ladowa  na przysz y raz, kiedy si  w
takich samych znajdziesz okoliczno ciach.

Po drugie, niech ten przegl d ma form  rozmowy z Jezusem i ze mn . Wówczas
powiedzie ci si  o wiele lepiej ni  przez samotne badanie twojej pracy duchowej. Opowiedz
Nam swoje powodzenia i niepowodzenia; z  przed Nami swoje postanowienia do
rozstrzygni cia naszego; pro  Nas, eby my ci pomogli lepiej yciem Jezusa.

Odnowienie duchowe

4. Oto drugi sposób niezmiernie przy pieszaj cy prac  uto samiania si  z Jezusem.
Zapewnij sobie w ci gu dnia pewn  ilo  krótkich przerw, jedn  lub dwie przed

po udniem, tyle  do wieczora, zale nie od rozk adu twoich zaj .
W tych chwilach wejdziesz najpierw na kilka sekund w kontakt najbli szy z Jezusem i ze

mn  przez Komuni  duchow , przez s owo mi ci i ufno ci, tycz ce si  doznanej przed
chwil  przykro ci lub rado ci, przez przypomnienie jakiej  my li z ostatniej rozmowy twojej
z Jezusem itp. G ówn  jest rzecz , eby  prze  na nowo chwil  zjednoczenia z Nami.

Potem szybko ogarniesz my  to, co zrobi  dla na ladowania Jezusa od czasu
ostatniego odnowienia i powiesz sobie, co masz zrobi  a  do przysz ego.

W ten sposób utrzymasz w napi ciu wysi ki swoje duchowe, i zjednoczenie twoje z
Jezusem i ze mn  coraz bardziej zacie nia  si  b dzie.

Rekolekcje
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5. Wreszcie w pewnych odst pach czasu b dziesz musia  wi cej si  zaj  sprawami
swojej duszy.

Staraj si  co roku odby  rekolekcje kilkudniowe, a przynajmniej usi uj przez kilka dni
trzyma  si  w chwilach wolnych w jeszcze ci lejszym zjednoczeniu z Jezusem i ze mn .

dziesz wtedy znowu rozmy la  nad naukami, których My my ci niedawno udzielili.
Zbadasz, dlaczego nie zrobi  post pów w roku ubieg ym i jakich masz u  sposobów,

eby post pi  dalej na drodze zjednoczenia w przysz ym roku.
6. Co miesi c, najlepiej w pierwsz  sobot  lub pierwsz  niedziel  miesi ca, cz

wolnego czasu przeznaczysz na rozwa anie w skupieniu, jaki jest stan twojej pracy
duchowej, po czym powe miesz skuteczniejsze postanowienie na miesi c nast pny.

7. Co tydzie , w dniu oznaczonym, znajd  chwil  na przejrzenie my  wysi ków twoich
z ubieg ego tygodnia i przygotuj nowe na przysz y tydzie .

8. B dziesz nieco skr powany, wykonuj c te praktyki stale i nieodmiennie. Jednak je eli
kochasz Jezusa i mnie, skr powanie takie stanie si atwe i drogie, bo ci pomo e kocha  Nas
coraz wi cej.

Trzy konieczne usposobienia

Maryja:

1. Synu mój, sposoby zewn trzne, których ci  nauczy am, pos  ci tylko o tyle, o ile do
nich dodasz pewne usposobienie wewn trzne. Te same praktyki prowadz  niektórych do
wi to ci, innych pozostawiaj  w stanie miernym.

„Duch o ywia”. S uchaj tedy, czego Duch ten da od ciebie.
2. Najpierw zaparcie si  siebie.
Potrzebujesz go do bezwzgl dnego zwalczania swojej wady g ównej.
Potrzebujesz go do wyrzeczenia si  siebie w ka dej sprawie, a eby nie przeszkadza

dzia aniu w tobie Jezusa.
Potrzebujesz go do zadawania sobie trudu koniecznego dla odtworzenia usposobienia

Jezusa.
3. Gdyby mi  dzieci ca do mnie zasadza a si  tylko na wzywaniu mnie, a opiewaniu

mnie i na radowaniu si  we mnie, twoje zaparcie si  siebie by oby niepotrzebne.
Ale mi  ma ci  prowadzi  do uto samienia si  z Jezusem, wymaga ona trudu, który

mo e si  odby  jedynie za cen  zupe nego zaparcia si  siebie.
Nie mo esz dwom panom s . Musisz wybra , kto b dzie twym panem: Jezus czy ty.
Mog  ci pomóc w tym wyrzeczeniu si  siebie, ale nie mog  ci  od niego uwolni .
4. Po drugie, Duch wymaga wytrwa ci.

atwiej mi znale  sto dusz gotowych do bohaterskiej ofiary w chwili zapa u, ni li jedn ,
która by umia a wytrwa  w niezwyk ych codziennych wysi kach wymaganych przez
wierno  swoim postanowieniom.

Ile  razy b dziesz mia  pokus  porzucenia której  z praktyk, poddanych ci przeze mnie!
Pozosta  im wierny bez wzgl du na wszystko.

Je eli opu cisz dzi  jedn  z do  wa nego powodu, to opu cisz j  jutro z jakiegokolwiek,
a potem opu cisz j  raz na zawsze ju  bez adnego powodu.

Skracaj w razie konieczno ci, nie opuszczaj nigdy, bo nie osi gniesz zwyci stwa.
5. W ko cu i przede wszystkim Duch wymaga wspania omy lno ci.
Wspania omy lno  jest dwojaka.
Pierwsza zasadza si  na oddawaniu Jezusowi bez wahania nie tylko wszystkiego, czego

od nas wymaga, ale tak e wszystkiego, co cho  nieobowi zkowe, mo e Mu zrobi
przyjemno .

Taka by a wspania omy lno  twojej Matki i w mniejszym lub wi kszym stopniu
wszystkich dusz wi tych. B dziesz si  musia  do tego ze wszystkich si  przy .
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6. Druga zasadza si  na sta ym zado uczynieniu za ka  win  i niedbalstwo.
Skoro ci si  b d przydarzy , ofiaruj jako wynagrodzenie szczególny wysi ek, którego by

nie podj , gdyby  nie mia  niczego do naprawienia. A w  we  tyle mi ci, eby  po tym
zado uczynieniu tak samo kocha  Jezusa albo i wi cej jeszcze ni  przed zasmuceniem Go.

7. Ró nica mi dzy duszami miernymi a wi tymi nie zasadza si  na tym, e pierwsze
pope niaj  b dy, a drugie ich nie pope niaj  nigdy – przytrafiaj  si  one jednym i drugim –
ale na tym, e pierwsze poprzestaj  na stwierdzeniu swoich uchybie , a drugie usi uj
ukocha  Jezusa tym wi cej, im mniej Go kocha y. Ty wynagradzaj tak, jak dusze wi te.

8. Wynagradzaj w szczególno ci opuszczenia i niedbalstwa w codziennych rozmowach z
Jezusem, przy odnowieniach duchowych, podczas codziennych przegl dów i rekolekcji.

9. Wynagradzaj bezzw ocznie. Lepsze jest w ogóle wynagrodzenie natychmiastowe, cho
krótkie, ni  wynagrodzenie d sze, ale od one na pó niej.

10. Czy chcesz wiedzie , jak masz si  zabra  do tych wynagrodze ? Gdy pope nisz
uchybienia i niedbalstwa, porad  si  mnie, a ja ci  naucz  ka de twoje przewinienie obróci
w „win  szcz liw ”.

A je eli potrafisz wytrwa  w tym wspania omy lnym usposobieniu, obiecuj  ci mimo
wad i grzechów twoich, mimo s abo ci twojej i pokus – uczyni  z ciebie aposto a i wi tego.

Tajemnica powodzenia

Maryja:

1. Synu mój, praktyki i uczucia, które ci poleci am, doprowadz  do uto samienia ci  z
Jezusem tylko pod tym warunkiem, e przyk ada  si  do nich b dziesz pod moim kierownic-
twem.

Jezus ci to powiedzia  – wol  jest Tego, który mnie ustanowi  Matk  swego Syna, e nikt
inaczej, jak tylko przeze mnie, nie mo e doj  do podobie stwa zupe nego z tym Synem.

2. Zdarza si  czasem, e zapa  twój stygnie, praca duchowa staje si  ci sza, post py
wolniejsze; potem przychodzi zastój, a w ko cu cofanie. Próbujesz otrz sn  si  z tego
stanu, ale na pró no, i zniech casz si . Jaka  jest przyczyna tej bezsilno ci? Jakich rodków
przeciwko niej masz u ? Nie wiesz.

Otó  wiedz, e pierwsz  jej przyczyn  jest niechybnie os abienie zjednoczenia si  ze mn
i e pierwszym lekarstwem zawsze b dzie wierniejsza praca pod moim kierunkiem.

Beze mnie tylko ulec mo esz; ze mn  mo e tylko ci si  uda .
3. Chcesz, eby powodzenie wie czy o wszystkie twoje wysi ki? Przyjd  przedstawi  mi

zawsze, co zamierzasz zrobi , eby nie dzia  nigdy inaczej, tylko w moim imieniu.
Rad  si  mnie za ka dym postanowieniem, pytaj si  mnie, czego dam od ciebie, i mów

mi, co masz zamiar robi .
4. Nie odpowiem ci pewnie adnym objawieniem. Ale je eli przyjdziesz z pe  ufno ci ,

z szczer  intencj  wype nienia tego, co ci si  b dzie zdawa  moj  wol , zrozumiesz zwykle,
czy uwa am twoje postanowienie za dobre, czy te  nie. Je eli tak, to powierz mi je, abym ci
pomog a w wykonaniu go. Je eli nie, to si  módl i zastanowiwszy si , przedstaw mi
postanowienie odpowiedniejsze, a ebym mog a na nie zezwoli .

5. Nie b dziesz si  mnie d ugo radzi  – byleby  naprawd  czeka  na moj  odpowied  i nie
pozwala  si  unosi  czysto naturaln  skwapliwo ci  – nim si  spostrze esz, e post pujesz
teraz w przeci gu kilku dni pr dzej ni  dawniej w przeci gu kilku miesi cy. I je eli b dziesz
si  stale zwraca  do mnie na chwil  przed ka dym czynem, we wszystkim kierowa  b
tob . A mog  ci  tylko do jednego celu kierowa : do Jezusa, do Jezusa który b dzie yciem
twego ycia.

Ksi ga czwarta
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Mój olnierz

Moje pos annictwo i twoje pos annictwo

Maryja:

1. Synu mój, nak  ucha do tego, co ci powiem, i staraj si  dobrze zrozumie .
Mam do objawienia ci tajemnic , która nas oboje obchodzi.
2. Oznajmiaj c mi, e Syn Bo y chce si  narodzi  ze mnie, Archanio  Gabriel oznajmi

mi tak e, e Syn ten Bo y, zostawszy moim Synem, nazywa  si  b dzie Jezus, czyli
Zbawiciel; zrozumia am wi c, e ten Zbawiciel chce mi da  udzia  w swoim dziele
odkupienia.

Zgodzi am si .
Od tej chwili a  do ostatniego tchnienia Jezusa pracowa am z Nim dla odkupienia ludzi:

dostarczaj c istoty Ofiary i wychowuj c J  dla tej ofiary, cz c b agania moje i cierpienia z
Jego b aganiami i ciepieniami, moj  wol  z Jego wol  i ofiaruj c Syna mego Ojcu
Niebieskiemu na najwi ksze po wi cenie. Jezus by  Odkupicielem. Ja zosta am
Wspó odkupicielk .

3. Otó  – pomnij to dobrze – powo ania i dary Bo e nie mog  by  cofni te. A  do
sko czenia wieków musz  Synowi memu dawa  pomoc, któr  Mu dawa am w Nazarecie i
na Kalwarii.

Tak jak da am Jezusa ca emu wiatu w dniu Wcielenia, tak Go musz  dawa  przez ca e
wieki ka demu cz owiekowi w szczególno ci. B c wspólniczk  Jezusa w dziele
Odkupienia, musz  wspólniczk  Jego zosta  w zastosowywaniu Odkupienia do ka dej
poszczególnej duszy. Odkupienie bowiem nie jest sko czone. aska zbawienia, wys ona
dla wszystkich na Kalwarii, musi by  jeszcze zastosowana do ka dego cz owieka na wiat
przychodz cego.

Oto moje pos annictwo a  do ko ca wiata. Tak jak kiedy  pracowa am z Jezusem dla
ogólnego odkupienia ludzi, tak teraz musz  z Jezusem pracowa  nad nawracaniem ich i

wi caniem.
4. I czy  mog oby by  inaczej? Zostaj c Matk  Jezusa, zosta am Matk  wszystkich, którzy
powinni by  bra mi Jego. Czy  nie musz  jako prawdziwa Matka czuwa  nad yciem i
zbawieniem tych, których porodzi am?
5. Jak widzisz, Bóg w dniu wej cia mojego do Nieba powierzy  mi pos annictwo apostolskie.
Jest to pos annictwo apostolskie powszechne, takie te  by o moje wspó dzia anie w dziele
Odkupienia i takie jest jeszcze moje macierzy stwo duchowe.
6. Jestem Królow  Aposto ów. Jestem ni  nie tylko dlatego, e z macierzy sk ~ mi ci
czuwa am nad pierwszymi aposto ami, nie tylko dlatego, e ich nast pcom wyjednywam
obfito  owocu ich pracy i e beze mnie nie mogliby nic dobrego dla dusz uczyni , ale
dlatego, e apostolstwo ich jest tylko ograniczon  cz stk  apostolstwa powszechnego, które
mnie najpierw powierzone zosta o.
7. To apostolstwo jest walk . Musz  ka  dusz  wydrze  szatanowi, aby j  przyprowadzi
Jezusowi i Ojcu.

Kiedy uwodziciel pokona  naszych pierwszych rodziców, Bóg przepowiedzia  mu kl sk :
„Po  nieprzyja  mi dzy tob  i Niewiast , mi dzy nasieniem twoim a nasieniem Jej. Ona
zetrze g ow  twoj ” (Rdz 3, 14-15).

Star am jego g ow  ju  w chwili Niepokalanego Pocz cia swego. To zwyci stwo jednak
by o tylko pocz tkiem ca ego niesko czonego szeregu zwyci stw. Musz  mu g ow ciera

 do sko czenia wieków. Jestem jego przeciwnikiem nieprzejednanym, straszniejszym od
wojska ca ego, ustawionego w szyku bojowym.

8. W walce o dusze zadawa am mu kl ski od samych pocz tków Ko cio a w.
Zniszczy am wszystkie herezje na wiecie ca ym i niezliczonych grzeszników wprowadzi am
na drog  zbawienia.

Bóg chcia , eby dzia alno  moja zwyci ska ujawnia a si  coraz mocniej w pochodzie
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wieków, i chce, eby zab ys a dzisiaj z wietno ci  i si  dot d nie znan .
9. Wydaje si , jakoby szatan zwyci  na wiecie. Nie bój si : w nie z powodu

wzrastaj cej jego pot gi Bóg chce, ebym ukaza a si  jawniej dla starcia jego g owy. Czeka
mnie ogromne zwyci stwo. Królestwo moje musi si  rozszerzy  na ca ym wiecie po to,
eby Królestwo Syna mego przyj  mog o w wi kszej pe ni.

Czy  nie spostrzeg , e od chwili og oszenia mego Niepokalanego Pocz cia, tajemnicy
mego pierwszego zwyci stwa nad piek em, Jezus znacznie lepiej jest poznawany i kochany, i
e ludzie o wiele lepiej Mu s ? Czy  nie zauwa , e osoba jego, Jego Eucharystia,

Naj wi tsze Serce Jego, królewska Jego godno  otoczone s  kultem tak gor cym i pe nym
oddania, jakiego nie widziano ju  od wielu wieków? A królestwu Jego nie b dzie ko ca, jak
zwiastowa  mi Archanio  Gabriel. Ale teraz, jak i wówczas, ja mam da wiatu Króla.

Ostatnia epoka Ko cio a w. b dzie w ca ym znaczeniu moj  epok . Uka  si  cuda,
zdzia ane przeze mnie i dla mnie (wg Ojca Ren  Laurentina, wybitnego teologa i mariologa,
jest co najmniej 300 znanych i tyle  samo nie znanych objawie  Matki Bo ej. ostatnich lat,
por. „Wspó czesne objawienia N. M. P”, Exter. 1994 r. Imprimatur ks. dr Wies aw Lauer.
Dlatego s  to czasy apokaliptyczne [Ap 12, 1] jak to kilkakrotnie powiedzia  Ojciec wi ty
Jan Pawe  II – przyp. wyd.).

wiat ujrzy szatana, zmia onego pi  Niewiasty, tak jak jeszcze nigdy zmia ony nie
by . wiat ujrzy Ko ció w. tak p odny, pot ny i zdobywczy, jak nigdy nie by  dot d. Swiat
ujrzy Jezusa, króluj cego nad coraz wi kszymi t umami, i ci nawet, którzy Go z zaciek ci
zwalczali, Panem Go swoim uznaj  i ho d Mu z .

10. To jest mój udzia  w tajemnicy, któr  chcia am objawi .
A oto twój udzia .
Bóg postanowi  da  ludziom udzia , niektórym w szczególno ci, w wykonaniu swoich

dzie  mi ci, i od ich wierno ci powo aniu uzale ni  powodzenie tych dzie .
Jezus dopu ci  potrzeb  wspó pracy swoich aposto ów i ich nast pców w dalszym

prowadzeniu na ziemi pos annictwa otrzymanego od Ojca. Tak samo i ja potrzebuj
pomocników i nierzy dla wype nienia zdobywczego mego pos annictwa, na wiecie.

Kiedy wiat ujrzy przepowiedziane przeze mnie cuda? Wtedy, kiedy dzieci moje
zrozumiej  apostolskie moje zadanie i zgodz  si  walczy  u mego boku i pod moimi
rozkazami.

11. Ty  zrozumia  to zadanie. Czy chcesz by  moim nierzem? Czy chcesz mi pomaga
w wyrywaniu dusz z r k szatana i przyprowadzaniu ich Jezusowi? Czy chcesz mie  udzia  w
zwyci stwie, które mnie czeka?

Za przyk adem Boskiego Wzoru odda  mi si  ca kowicie. Po wi ci  mi cia o, dusz  i
ca  swoj  dzia alno . Czy chcesz cofn  to po wi cenie teraz, kiedy rozumiesz, do czego
chc  u  osoby twojej i dzia alno ci?

12. W mi ci dzieci cej dla mnie widzia  z pocz tku tylko postaw  dziecka na
kolanach matki. A ja ci  prowadz  na pole bitwy. Czy Jezus tylko w Nazarecie by  moim
dzieckiem? Czy nie by  nim zupe nie tak samo wtedy, kiedy zwyci  panowanie ksi cia
tego wiata i odkupywa  rodzaj ludzki? Czy  nie zosta  moim Synem w nie dlatego, eby
si  sta  Zbawicielem ludzi?

I ciebie powo  na syna mego najmilszego, aby  i ty sta  si  wybawicielem dusz. Albo
dziesz aposto em, albo si  wyrzekniesz by  synem moim najmilszym.

Wierny:

O Maryjo, ca y jestem Twój i wszystko, co mam, do Ciebie nale y.
Dla Ciebie i pod Twoj  wodz  chc  pracowa , walczy , cierpie  i umrze . Pod wodz

Maryi! B dzie moim has em wojennym.

Zapal wi ty
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Maryja:

1. Postanowi  by  moim aposto em, ale zapytujesz sam siebie, jak b dziesz móg  nim
by  w swoim po eniu. Je eli nie jeste  kap anem, nie otrzyma  zlecenia do g oszenia
kaza .

2. Popatrz wko o siebie. Czy nie widzisz tych krzewicieli nauk przewrotnych, którzy co
pewien czas nast puj  po sobie i w ci gu kilku lat zdobywaj  miliony zwolenników? Jakie
maj  kap stwo? Kto im da  zlecenie g oszenia nauk? Wielu z nich musia o stawi  czo o
szyderstwom, prze ladowaniu, wi zieniu, czasem nawet mierci na stosie lub szafocie, a eby
doj  do swego celu. Ale zostali nami tnymi aposto ami idei – k amstwa, wymy lonego
przez szatana i powiod o im si .

A ty, aposto  Chrystusa i Jego Matki, zastanawiasz si , czy ci si  powiedzie?
3. Nie mów, e ci siewcy b dów maj atwe zadanie, bo wystarcza im dogadzanie

nami tno ciom dla uzyskania oklasków. Skuteczniejsze masz sposoby powodzenia dla
zaspokojenia g bokich d  ludzko ci: masz nauk  o prawdzie, która wyzwa a, o
szcz ciu, które nasyca, o Bogu nieznanym, którego jest spragniona; masz wszechmocn
pomoc Bo  dla podtrzymania swych si .

4. Czy pierwsi Chrystusowi Aposto owie, którzy nauczali ydów i pogan, dogadzali
nami tno ciom swoich s uchaczy? Czy nie zalecali surowego zaparcia si  siebie i gotowo ci
zniesienia prze ladowa , wi zienia, ognia i miecza? A jednak nawrócili niezliczone t umy
ludzi z zadziwiaj  szybko ci . Bo te wi ty zapa  apostolski gorza  w ich sercach.

O, gdyby ten zapa  z t  sam  si  gorza  w ich nast pcach, wówczas od wielu wieków ju
Imi  mego Syna by oby g oszone wszelkiemu stworzeniu!

5. Ten zapa wi ty musisz obudzi  w swej duszy. Jak? Gdzie?
Wst p ze mn  na Kalwari . Sta  przy mnie naprzeciw ukrzy owanego Jezusa. Patrz na Jego
Cia o drgaj ce w m ce; patrz zw aszcza na Jego Dusz , trwaj  w cierpieniu jeszcze tysi c
razy straszniejszym. Có  j  nape nia tym smutkiem niesko czonym? Przewa nie widok
ludzi, dla których Krew swoj  przelewa i którzy nie skorzystaj  z Jego ofiary. Nie
skorzystaj  z niej pewno dlatego, e b  si  opierali asce, ale tak e i dlatego, e ci, którzy
powinni prowadzi  przy nich dalej dzie o odkupienia, nie zatroszczyli si  o to.

6. S uchaj, co Jezus mówi: „Niewiasto, oto syn twój; oto Matka twoja”. Do mnie to mówi
i do ciebie.
Wczuj si , synu mój, w g boko  mego bólu. Oto prze ywam m cze stwa z powodu
katuszy dr cz cych Cia o Jezusa, a szczególnie z powodu cierpie  Jego Duszy. Z Nim
bowiem przypatrywa am si  wielkiemu mnóstwu ludzi, których rodzi am, wiedz c, e ich
ujrz  id cych na pot pienie...

7. „Niewiasto, oto syn twój! On Ci pomo e ratowa  te dzieci twoje, które bez niego
posz yby na pot pienie wieczne. On ci przyprowadzi tych biedaków zb kanych. On b dzie
przy Tobie w apostolskim twym zadaniu i Nas oboje pocieszy”.
Czy zrozumia  intencje Jezusa?
O, niechaj widok Kalwarii nie opuszcza ciebie, niech ci ciga bezustannie! Niech okrzyk
umieraj cego Chrystusa i j ki Matki Jego dzie  i noc d wi cz  ci w uszach! Potrafisz wtedy
by  aposto em.

8. Pos uchaj jeszcze! „Pragn . Pragn  cia em, nie, pragn  zw aszcza sercem. Czy da mi
te dusze ten, który Mnie przy Matce mojej zast puje?”...

Modlitwa apostolska

Maryja:

1. Synu mój, czy wiesz, e nie ma takiego po enia, w którym by  nie rozporz dza
broni  apostolsk  najwy szej skuteczno ci, tj. modlitw ?

Wierzysz zapewne, e mo na pracowa  nad zbawieniem dusz przez modlitwy, tak jak i
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przez g oszenie s owa Bo ego. Przyznajesz, e modlitwa jest pocieszaj cym zast pstwem
dzia ania dla starców, dla kalek i dla wszystkich, którzy nie mog  oddawa  si  zewn trznym
czynom gorliwo ci.

Nie rozumiesz jednak jeszcze apostolskiej skuteczno ci modlitwy!
2. Modlitwa nie jest rodkiem zast pczym bezpo redniego dzia ania; ona jest broni

apostolsk , której skuteczno  o niebo przewy sza wszelk  dzia alno  zewn trzn .
Jezus przez trzy lata naucza ; przedtem za  modli  si  przez lat trzydzie ci, a przez trzy

lata swojego apostolstwa zewn trznego nie tylko noce sp dza  na modlitwie, ale ci gle w
bi duszy z Ojcem rozmawia , jednocze nie s owem nauczaj c ludzi.
Wspó dzia am z Nim w odkupieniu wiata. Nie g osi am nauk, nie kierowa am

Ko cio em, nie dzia am cudów, ale si  modli am i cierpia am.
I w. Józef modli  si  i cierpia , jak ja i jakkolwiek ksi gi nie przechowa y ani jednego

jego s owa, zrobi  wi cej dla nawracania ludzi ni w. Jan, w. Piotr i w. Pawe .
Badaj ycie ludzi oddaj cych si  pracy apostolskiej: wszyscy, którzy mnóstwo dusz

nawrócili, byli lud mi modlitwy.
3. Biada aposto owi nie modl cemu si ! Jako mied  brz cz ca i cymba  brzmi cy

po wi ca si , m czy i mo e upada, nie czyni c nic dobrego dla dusz. A je eli praca jego
zdaje si  wydawa  owoce zbawienia, to zawdzi cza je b agalnym mod om nie znanej mu i
nie znaj cej siebie duszy; on nie otrzyma za nie adnej nagrody.

4. Czy  nie widzisz, e inaczej by  nie mo e? Albowiem nawrócenie, u wi cenie lub
zbawienie duszy jest dzie em nadprzyrodzonym. Jak e mo na sam  natur  zrobi  rzecz nad-
naturaln ? Nadprzyrodzono  jest owocem, a aska – owocem modlitwy. Im wi cej
przy ymy modlitw, tym wi cej dokonamy dzie  nadprzyrodzonych.

5. Bóg da czynów tam, gdzie s  one mo liwe, tak jak chce znaków widzialnych dla
zes ania aski sakramentalnej. Ale tak jak wszystkie wody oceanu nie zdo aj  same przez si
oczy ci  duszy dziecka, podobnie wszystkie czyny zewn trzne nie mog  nawróci  ani

wi ci  jednego cz owieka.
owa sakramentalne musz  towarzyszy  polaniu wod  czo a niemowl cia; modlitwa

aposto a musi si czy  z prac  jego zewn trzn .
Modlitwa mo e nawet zupe nie zast pi  dzia alno  zewn trzn  tam, gdzie ta jest

niemo liwa, podobnie jak chrzest pragnienia mo e zast pi  chrzest wody tam, gdzie ten nie
jest mo liwy.

6. Czy  Bóg nie jest wszechmocny? Czy  nie rozporz dza mnóstwem sposobów, aby do
dusz doprowadzi ask  zbawienia? Mo e da  cudown  skuteczno  najprostszemu
powiedzeniu. Mo e w s owie pos yszanym lub przeczytanym, a czasem le zrozumianym, w
nieszcz ciu nag ym, w najzwyczajniejszym zdarzeniu pozwoli  nam znale  nauk , która
obja nia, wzrusza i nawraca. Mo e pos ugiwa  si  nawet nieprzyjació mi swymi dla
wykonania mi osiernych swych zamiarów. Prorok Ba aam wys any zosta , a eby Izraelitów
przekl , a zamiast przekle stw wyg osi  b ogos awie stwa.

Apostolstwu nie tyle brakuje czynów, ile apostolskiej modlitwy.
7. Czy zrozumia  t  nauk ?
Je eli tak, to powiedz, czy usi ujesz aposto owa  wi cej modlitw  ni  zewn trznymi

czynami? Czy pami tasz modli  si  co dzie  w celach apostolskich?
Kiedy chcesz jak  dusz  zdoby , namy lasz si  nad tym, co masz zrobi  i co powiedzie

– i s usznie; ale czy si  przyk adasz jeszcze bardziej do modlitwy? I czy si  spodziewasz
powodzenia wi cej od Boga, do którego si  modlisz ni  od w asnej zr czno ci i mocy
przekonywania?

8. Módl si , módl si  i ucz si  mno  modlitwy za nawrócenie i u wi cenie dusz.
Do ka dej modlitwy i do ka dej Komunii w. dodaj intencj  apostolsk .
Zamieniaj w modlitwy czyny i cierpienia swoje, ofiaruj c je Bogu przez moje r ce na

poszczególne cele wedle moich intencji.
A do tego dodaj ofiar  wszystkich Mszy w., które si  odprawiaj  w ci gu dnia na ca ym

wiecie.
9. Módl si  za rodziców i wszystkich ci drogich.
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Módl si  za Ko ció w., za Ojca w., za biskupów, kap anów i za wszystkich misjonarzy i
aposto ów.

Módl si  w szczególno ci za tych, którzy tak jak ty skupili si  pod moim sztandarem, aby
przy pieszy  nadej cie królestwa Jezusowego przez nastanie królestwa mojego.

Módl si  za tych, którym stara  si  uczyni  dobrze, aby dobro to by o trwa e.
Módl si  za tych, którym powiniene  by  dobrze czyni , aby modlitwa twoja naprawi a to

niedbalstwo.
Módl si  za tych, których spotkasz w ci gu dnia, aby  uczyni  im tyle dobrego, ile

uczyni  by o ci przeznaczone.
10. Módl si  przed czynem, a eby Bóg askawy zes  nam zupe ne powodzenie. Módl

si , kiedy przypuszczasz, e przedsi wzi cie b dzie trudne, a eby modlitwa wspomaga a
twoj  bezsilno . Módl si , kiedy ci si  ono atwe wydaje, z obawy aby , opieraj c si  na

asnej naturalnej zr czno ci, nie wyda adnego nadprzyrodzonego owocu.
Módl si , wykonuj c czyn, a eby Bóg dzia  dalej przez ciebie.
Módl si  po spe nieniu czynu, eby Bogu podzi kowa  w razie powodzenia, albo eby

zamierzone dobro osi gni te zosta o nawet wtedy, kiedy si  zdaje, e ci si  nie uda o; wiedz
bowiem, e im wi cej ci  Bóg do modlitwy przynagla, tym wi cej chce ci zes
powodzenia.

Módl si  i nie przestawaj si  modli , a dokonasz cudów przeze mnie i dla mnie.

Zbawcze cierpienie

Maryja:
.
1. Synu mój, s uchaj i pojmij, co ci powiem. Chc  ci obja ni  nauk , która jest tym

trudniejsza do zrozumienia, e ci si  wydaje, i  znasz j  od dawna: nauka zbawienia przez
krzy .

Ci wszyscy, którzy si  zajmuj  apostolstwem chrze cija skim, wiedz , e w odkupieniu
dusz najg ówniejsz  rol  gra cierpienie, e Jezus przez m  swoj  i mier wiat wybawi ;
e musia am zosta  Matk  Bolesn , aby by wspó odkupicielk ,  i  e  wszyscy  wielcy

aposto owie musieli znosi  wielkie utrapienia.
Lecz gdy cierpienie ich samych nawiedza, nie pami taj  ju  o jego znaczeniu, dziwi  si  i

trac  odwag . Dla nich, tak jak dla ydów, krzy  sta  si  przedmiotem zgorszenia. Czy  nie
udziliby si  my c, e mo na uczestniczy  w zbawczym pos annictwie Chrystusa, nie
bior c udzia u w zbawczej Jego m ce?

2. Ty patrz prosto w krzy , który ci  czeka.
dziesz musia  sobie zadawa  ci kie ofiary. B dziesz musia  pracowa , po wi ca  si ,

trudzi  i wyczerpywa  w s bie dusz. Nie tylko przez kilka godzin lub kilka dni, ale dopóty,
dopóki b  dusze do ratowania; nie tylko w chwilach zapa u i powodzenia, ale mimo
przeciwno ci i zniech cenia.

Niejednokrotnie b dziesz musia  obci  si  dobrowolnym po wi ceniem, b dziesz
musia  siebie ofiarowywa  za dusze, które chcia by  zbawi , a im bardziej ja owe i
trudniejsze wydawa  ci si  b  wysi ki twoje, tym wi cej umartwie  i pokuty b dziesz
musia  sobie nak ada .
3. Czy gotów jeste  przyj  ten krzy ? By  mo e.
Ale spójrz, oto inny krzy  znacznie trudniejszy do zniesienia, bo go nie nak adasz sam sobie,
i taki dziwny.
Intencje twoje b  niezrozumiane, zamiary wy miane, dzia alno  zganiona. Ci, którzy
powinni ci pomóc, oboj tni b  na twoj  prac  albo spróbuj  zniszczy  to, co  si  stara
zbudowa . Ci, którzy ci  powinni zach ca , zapr  si  ciebie i po  tam  rozwojowi twych
przedsi wzi  apostolskich. Ró ne trudno ci robi  ci b  i z rado ci  og osz , e dawno ju
przepowiadali twoje niepowodzenie.
Z weselem niesiesz krzy , który sam sobie wybra ; godzisz si  nawet z krzy em, który ci
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nak ada choroba lub ubóstwo, ale nie jeste  wolny od niebezpiecze stwa zbuntowania si
wobec krzy a zgotowanego ci przez ciemnot , g upot  lub z liwo  ludzk .
A jednak ten w nie krzy  najwi cej cnoty zbawczej zawiera.
4. Patrz na Jezusa. Czy sam sobie zada  cierpienie, którym ci  zbawi ? Czy  nie by o to
cierpienie w nie przygotowane Mu przez ciemnot , g upot  i z  ludzi, tych ludzi, którzy
z urz du i zawodu powinni Mu byli pomaga  w dziele odkupienia swego narodu?
5. Nie dziw si , je eli z y duch przyk ada si  do zniszczenia twoich przedsi wzi . Na mnie
napada, napadaj c moich nierzy. Zachowaj pe  ufno  i odwag . Tym wi ksza b dzie
jego pora ka: star am g ow  jego i zawsze ciera  j  b .
6. Zwa  jednak, e cierpienie nie jest zbawcze samo z siebie, jest nim tylko w czno ci z
Jezusem.
Z cierpieniem twoim jest tak, jak z twoj  osob : sam z siebie jeste  tylko biednym
grzesznikiem. Z czony z Jezusem masz udzia  w naturze Boskiej. Podobnie samo cierpienie
jest ja owe i dopiero z czone z cierpieniem Jezusa uczestniczy w Boskiej jego skuteczno ci.

7. Kiedy cierpienie ci  nawiedza w twej pracy apostolskiej, przytul si  do mnie bli ej.
Razem wejdziemy na Kalwari . Tam, pod krzy em Zbawiciela pojmiesz niesko czon
warto  cierpienia, które wprawia o ci  w zamieszanie i przygniata o swym ci arem.

Nawet cierpienie, zgotowane ci przez g upot  lub z  ludzk , s odkie ci si  stanie.
Zobaczysz w nim ju  nie ludzi, którzy ci je zadaj , ale Jezusa i Matk  swoj , którzy ci
zapraszaj  do udzia u w swym zbawczym pos annictwie, jak te  i dusze, które ci ono
ratowa  pozwala.

8. W surow  nauk  wtajemniczam ci , dziecko moje, ale jest to nauka wiary, mi ci i
zwyci stwa.

Czy bym za wiele spodziewa a si  po tobie, my c, e potrafisz j  poj ?

Wierny:

O Matko, znasz moj  s abo  i obaw  przed cierpieniem, ale znasz tak e moje pragnienie
kochania Ci  i pomagania Ci w twoim zadaniu.

Wspomo esz mnie, kiedy cierpienie na mnie spadnie, a wtedy potrafi  cierpie , ile
zechcesz, dlatego e tak chcesz, i bez wzgl du na to, ile mnie to kosztowa  b dzie.

oszenie nauki yciem

Maryja:

1. Synu mój, do po redniego, cho  przedziwnie skutecznego apostolstwa modlitwy i
cierpienia musisz do czy  bezpo rednie dzia anie duszy na dusz .

My lisz o apostolstwie ywego s owa. To rzecz wa na. Ale jest jeszcze inne apostolstwo,
które tamto musi poprzedzi , towarzyszy  mu i i  za nim: mam na my li apostolstwo ycia.

2. Wkrótce si  przekonasz, e wobec niektórych dusz s owa, nawet najwymowniejsze,
pozostaj  bez odd wi ku.

ywe s owo tylko wtedy bywa owocne, kiedy dusza przygotowana jest na jego przyj cie.
Ale jak mo e by  owocne, je eli padnie na twardy grunt albo mi dzy kolce i ciernie?

Przyk ad twego ycia przysposobi dusz  do przyj cia s owa, które im g osisz.
Cz sto jeden ruch, spojrzenie, u miech, jeden uczynek, wi cej zrobi dobrego ani eli ca e

ugie kazanie.
3. Wzbud  w swojej osobie szacunek dla religii, któr  wyznajesz. Oka  si  zawsze godny

tej wielko ci chrze cija skiej, jak  piastujesz w sobie, i tego poczucia obecno ci Boga w
sobie, jakiej jeste wiadom. Niech przy tobie, niby w s siedztwie przybytku wi tego,
ludzie czuj  co  tajemniczego, co zamieszkuje ten przybytek.

ród ogólnego zepsucia niechaj cnota twoja b dzie wolna od wszelkich podejrze .
 uczciwy i nieskazitelny w rodowisku szalbierzy i wyzyskiwaczy.
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 prawy i szczery mimo panuj cej niemal powszechnie atmosfery ob udy i k amstwa.
 sumienny i wierny swoim obowi zkom w otoczeniu niedbalców i leniuchów.

Oby ci, którzy twojej wiary nie podzielaj , ci nawet, którzy j  zwalczaj , byli zmuszeni
ho d jej z , oddaj c ho d twojemu post powaniu, które z niej wyp ywa.

4. Okazuj si  taki, jaki jeste , bez ostentacji, ale i bez fa szywego wstydu.
Czego mia by  si  wstydzi ? Czy tego, e posiadasz prawd , kiedy inni tylko b dy

znaj ? Czy tego, e masz poczucie godno ci w asnej, kiedy inni daj  si  ujarzmi
upadlaj cym nami tno ciom? Czy tego, e jeste  uczniem Chrystusa i nierzem Jego
Matki?

Czy by  si  l ka , e nie oceni  ciebie ludzie odmiennych przekona , którzy inaczej
post puj  ni  ty? Czy by  nie widzia  nigdy, e ludzie, nawet najbardziej przewrotni, ceni
tych w nie, którzy maj  odwag  broni  swoje osobiste przekonania i yj  zgodnie z nimi?

 chrze cijaninem bez trwogi i skazy: twoje post powanie b dzie nauk  nieustann .
5. Wiele ju  sprawisz, je eli ludzie s dzi  b  nauk  Chrystusow  wedle ycia twego.

Uczy  krok jeszcze i spraw, by j  ukochali.
Zajmij si  pilnie innymi; oddawaj im wszelkie mo liwe przys ugi, wys uchuj ich skarg,

przyno  im ulg  w ich biedzie, opatruj ich rany, pomagaj im w pracy, b  us ny i
uprzejmy dla wszystkich, którzy si  do ciebie zbli aj , b  wszystkim dla wszystkich, a
uzyskasz ich wszystkich dla Chrystusa.

Zaznawszy szcz cia dzi ki tobie, oni z czasem pokochaj  nauk , przez której g oszenie
sta  si ród em ich szcz cia.

Poj wszy lepiej, co jest mi , lepiej pojm  tak e Boga, cho by Imienia Jego nie znali.
Albowiem Bóg nie jest imieniem; Bóg jest mi ci . Otwieraj c serca mi ci, otwieraj  je
Bogu.

6. Na to, a eby by  wszystkim dla wszystkich, nie trzeba patrze  na zalety czy wady,
cnoty lub na ogi, z e albo dobre uczynki ludzi. Trzeba w nich widzie  cen  krwi Jezusowej i
moj  bole  ogromn . Kochaj ich mi ci  Zbawiciela i Jego Matki, a potrafisz pozyska  ich
dla mi ci a przez mi  zjedna  dla Boga.

owo zbawienia

Maryja:

1. Synu mój, naucz si  mówi  po apostolsku, aby  móg  woko o siebie rozsiewa  ducha
Chrystusowego.

Nie mów: „Nie mam sposobno ci do tego”. Sposobno  istnieje, trzeba j  tylko odkry , a
o ile nie istnieje, trzeba j  wynale .

Dzieci wiat ci, czy mam ci  po nauk  posy  do dzieci ciemno ci? One umiej
znale  wsz dzie sposobno  do rozsiewania swoich nauk przewrotnych czy to w poufnej
rozmowie, czy na ulicy, w warsztacie, czy w podró y, czy wreszcie podczas swoich
rozrywek. Co one zrobi  mog  dla tracenia dusz, ty nie móg by  uczyni  dla ich zbawienia?

Uwa aj, je eli ci si  zdaje, e jeste  bezsilny, to znaczy, e brak ci nie sposobno ci, ale
wi tego ognia apostolskiego.

Zapal go na nowo na Kalwarii, a znajdziesz sposobno  szerzy  p omie  nauki
Chrystusowej.

2. Nie potrzeba g osi  kaza , a eby mówi  po apostolsku.
Mów w ka dym wypadku wed ug swoich chrze cija skich przekona : my l my lami

Chrystusa o osobach, o rzeczach, wydarzeniach i miej odwag  wyra  my li g no.
Rzadko prowad  spory, nie upokarzaj nigdy. Przedstawiaj swoje my li po prostu.
Prawda sama z siebie jest ujmuj ca, bo ona wyzwa a. Sama z siebie jest zdobywcza, bo

blask jej przyci ga.
Nie potrzebujesz g osi  d ugich przemów: krótkie obja nienie, rada poufna, jedna uwaga,

czasem zwyk y wykrzyknik wystarczy  mog  do o wiecenia duszy prawej.
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3. Pami taj, e wywody twoje mniej przekonywaj  ni  twoja osoba.
Mów prosto, ale odwa nie, wszak posiadasz nieomyln  prawd .
Niechaj s uchacze czuj , e jeste  g boko przekonany o tym, co do nich mówisz: atwo

ci uwierz , je li b dziesz stosowa  czyny do s ów swoich.
Niech widz , e szukasz nie zwyci stwa, lecz jedynie ich dobra.
Pog biaj w sobie ci gle nauk  Chrystusa, a eby móc j  lepiej wprowadzi  w ycie i

pe niejsze wiadectwo o niej dawa .
Sta  si  bieg y w zawodzie swoim. Skoro b dziesz wykszta cony w rzemio le swoim lub

w sztuce swojej, ludzie przypuszcza  b , e jeste  równie wykszta cony w nauce, któr
wyznajesz.

4. Dopiero przez d ug  wpraw  nabiera si  umiej tno ci w g oszeniu s owa
apostolskiego.

Przed ka  rozmow  pro  mnie, ebym ci  natchn a, co masz powiedzie .
Po sko czonej rozmowie zbadaj wobec mnie, czy ci si  uda o uczyni  kogo lepszym lub

szcz liwszym, i rozpatrz, jak by  innym razem móg  osi gn  wi ksze powodzenie.
Im atwiej dasz si  mnie prowadzi  w tej nauce, tym szybsze

i doskonalsze b  twe post py. Dla mnie i przeze mnie masz zosta  aposto em.

Si a w jedno ci

Maryja:

1. Synu mój, nie pozostawaj w odosobnieniu.
cz si  z tymi, którzy maj  te same d enia apostolskie co ty.

Zachowuj c w g bi swej duszy wi ty ogie  apostolski, zadusisz go.
Mówi c z innymi o wspólnych waszych my lach i pragnieniach, rozpalisz je bardziej i w

nich, i w sobie.
Zjednoczenie nie tylko zapali wasz  wspóln  gorliwo ; ono jej da jeszcze niezrównan

si .
Pracuj c z drugimi, b dziesz ju  nie dwakro  silniejszy, lecz dziesi kro . A kiedy

sformujecie zwarty oddzia , staniecie si  niezwyci eni.
2. Gdzie znajdziesz towarzyszy broni, o ywionych tymi samymi zamiarami co ty?
Poszukaj a znajdziesz.
Mo e s  wko o ciebie, gotowi przyj  ci  w swoje szeregi: wtedy po cz si  z nimi.
Je eli mo esz si  zaci gn  do jednej z moich kongregacji, uczy  to bez wahania. Te

wszystkie, które poj y, e nie s  jedynie stowarzyszeniami religijnymi, ale milicj  Niewiasty
maj cej zetrze  g ow  w a, odnosi y w przesz ci wietne zwyci stwa. I jeszcze
wietniejsze je czekaj  w przysz ci, w miar  jak coraz lepiej u wiadamia  sobie b  moje

i swoje pos annictwo.
Mo e s  w twoim otoczeniu same odosobnione istoty. Wybierz spomi dzy nich te, które

potrafi  ci  zrozumie .
Cz sto w tym samym rodowisku jest kilka dusz maj cych jednakowe d enia, ale ka da

z nich my li, e te d enia s  jej tylko w ciwe. Kiedy po wielu miesi cach, a mo e po
latach, przypadkowa rozmowa wyjawi wspólno  ich d , zdziwi  si  bardzo, i  tak d ugo
mia y si  za obce sobie, kiedy w rzeczywisto ci by y siostrami.

Spróbuj omówi  z innymi spraw , która ci le y na sercu, a zobaczysz, jakie echo tym
wywo asz.

3. Mo e nie zaraz znajdziesz dusze, które by potrafi y dzieli  z tob  idea y. Najlepsi twoi
wspó pracownicy nie zawsze odpowiedz  ci pierwsi i z najwi kszym zapa em. Wola,
szlachetno , zdrowy s d, zdolno  po wi cenia si  wi cej s  warte od nag ej gorliwo ci.

Nie mów e „w tym rodowisku nie sposób osi gn  cokolwiek. Ca e moje otoczenie
pogr one jest w oboj tno ci”. Zdarzaj  si  jednak jednostki szlachetne, yj ce w ukryciu,
dusze z zadatkami ofiarno ci. Twoj  jest rzecz  da  im pozna  siebie. Z rado ci  odczuj
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one budz ce si  w nich pragnienie doskona ci i oddania si  wielkiej sprawie.
4. Czasem ci ludzie w nie, którzy g osz  zasady skrajnie twoim przeciwne,

najsposobniejsi b  kiedy  do wspó apostolstwa z tob . Czy  prze ladowca Szawe  nie
zosta  najwi kszym aposto em Chrystusa? Mniej zwracaj uwagi na s owa i ruchy ludzi, a
wi cej na usposobienie wewn trzne, które je wywo uje.

Szczera, szlachetna, pe na zapa u dusza cz owieka niewierz cego zdatniejsza jest do
podejmowania wespó  z tob  trudów apostolskich ni  chrze cijanin gnu ny i wyzbyty ducha
ofiary.
5. Mo e si  zdarzy , e d ugo b dziesz musia  szuka  towarzysza, kszta towa  go z trudem,
znosi  wiele zawodów, zanim go wreszcie dobierzesz. Nie upadaj na duchu. Chrystus ma
swoich wybranych we wszystkich rodowiskach; szukaj, a  znajdziesz.
6. Z pocz tku stanowi  b dziecie szczup y hufiec. Mniejsza o to, skoro jeste cie zgodni. Nie
przewaga liczebna b dzie zwyci ska, tylko gotowa na wszystko, czynna, dobrze zorganizo-
wana i karna mniejszo .
Katolicy wszystkich krajów dzi ki nauce nieomylnej i przedziwnie owocnej, dzi ki dalej
niezrównanej mocy po wi cenia, cnotom i piastowaniu najwy szego idea u, dzi ki wreszcie
wszechmocnej pomocy Bo ej, mieliby wi cej ni  potrzeba do osi gni cia zwyci stwa,
byleby si  umieli zjednoczy . Ale tego w nie nie umiej  i dlatego prawie wsz dzie zostali
zwyci eni.
Nieprzyjaciele mego Syna ró ni  si  mi dzy sob  we wszystkich punktach nauki, ale za to

cz  si  w walce z Ko cio em. Katolicy jednomy lni s  we wszystkich punktach nauki,
ró ni c si  wszak e w obronie Ko cio a.
Szatan widz c, e chrze cijanie zbyt pragn  Bogu s , aby si  dali uwie  pokusom
przeciw wierze i cnocie, podsuwa im ró ne metody pracy apostolskiej, i oto jedni drugich
zwalczaj , zamiast jego zwalcza  wspólnymi si ami.
Czy  nigdy nie widzieli, e na wojnie ta armia zwyci a, w której oficerowie i nierze
zrzekaj  si  zupe nie swych osobistych zapatrywa , wykonuj c wiernie plan ogólny, który
sam w sobie mo e by  niekoniecznie najlepszy? I czy  w podbojach Ko cio a wojskami,
które odnosi y zawsze najwi ksze zwyci stwa, nie by y w nie falangi zakonników, lubem
pos usze stwa zmuszonych do uleg ego poddawania si  kierownictwu swych wodzów?
7. Ty za  pami taj, e mniejsze dobro, ale rzeczywiste jest cenniejsze od dobra wi kszego,
ale nie osi gni tego. Pami taj dalej, e tylko w zjednoczeniu jest si a, a zjednoczenie osi ga
si  przez zaparcie si  siebie, i w ko cu, e wy ej stawia  trzeba zwyci stwo wspólnej
sprawy ni  zwyci stwo w asnych przekona .

Rozwa  t  nauk , wprowad  j  w ycie swoje i g  j .

Ci, którzy glosz  imi  moje

Maryja:

1. Synu mój, Jezus przywiód  ci  do mnie, aby  nie tylko zosta  moim ukochanym
dzieckiem, ale i moim aposto em. B ogos awi  b dzie wszystkiemu, co przedsi we miesz
pod moim kierunkiem. Pragnie jednak, eby  nie tylko dzia  w moim imieniu, ale eby
równie  imi  moje g osi .

A On za ka dym razem szczególn ask  i moc  obdarza  b dzie aposto owanie twoje.
2. By  aposto em to znaczy przyprowadza  dusze Chrystusowi, a dawa  im Chrystusa, ja

jestem drog , która prowadzi do Chrystusa; ja da am Chrystusa wiatu. Je eli chcesz dusze
Chrystusowi pr dzej przyprowadza , wska  im dok adnie drog , która do niego prowadzi.
Je eli chcesz im Chrystusa da  w ca ej pe ni, uka  im t , której pos annictwem jest dawanie
Chrystusa wiatu.

Pami taj o swym w asnym do wiadczeniu; czy  nie stwierdzi  w sobie, mimo ci ych
niewierno ci asce, dziwnej przemiany, odk d ci Jezus objawi  tajemnic  swej mi ci
dzieci cej? Skoro  znalaz wiat o, nie trzymaj go pod korcem, ale staw je przed lud mi.
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Tajemnica twego ycia wewn trznego b dzie tak e tajemnic  twego ycia apostolskiego. Im
wi cej i im jawniej wprowadza  mnie b dziesz do swojej pracy zewn trznej, tym wi cej
dokonasz w niej post pów.

3. Takie by o pragnienie Jezusa, On móg  si  odda  ludziom bezpo rednio; postanowi
jednak oddawa  im si  tylko przeze mnie. W przepowiedni w raju, w zapowiedziach proro-
ków, wobec swego Poprzednika, pasterzy w Betlejem, trzech króli, Symeona i Anny, w
Kanie Galilejskiej, na Kalwarii, pragn  mnie ludziom objawi , sam si  im objawiaj c.

I nie przestaje dzi  przez Ko ció , Mistyczne Cia o swoje, o ywione Duchem Jego,
naucza  i og asza  mnie jako drog  naturaln  do znalezienia Go, drog , która od Matki
prowadzi do Syna.

Nauczy  ci , jak masz na ladowa  Jego mi  dzieci  ku mnie. Na laduj j  przeto
pilnie.

4. T umaczy am ci ju , e Jezus pragnie, aby szczególnie w dzisiejszych czasach
roszerzy a si  chwa a imienia mego. Pragnie On, aby przez poznanie mnie i nabo stwo ku
mnie, u wi ca y si  i zbawia y dusze. G ówny udzia  w tym wielkim zwyci stwie b  mieli
ci, którzy objawia  mnie b  ludziom.

Staraj si  wi c, eby mnie jak najwi cej poznano. Jezus oczekuje tego po tobie.
5. Ja tak e oczekuj  tego po tobie.
Tyle mam dzieci, które Matki swojej nie znaj , albo znaj  j  bardzo ma o. Twoj  jest

rzecz  im to objawi , abym je mog a tak e u ciska  jako ukochane dziatki. Twoj  jest rzecz
przyprowadzi  je do mnie, abym je mog a ukszta towa , jak ciebie, na podobie stwo Syna
mego Pierworodnego.

6. Jakiego u yjesz sposobu, aby mnie wiat pozna  i pokocha ? Jest jeden nieomylny:
 pe en gor cej mi ci dla mnie i dla dusz, a b dziesz wiedzia , jak Imi  moje g osi .

Najpierw, niechaj wiedz , e uprawiasz szczególne ku mnie nabo stwo. Nie masz si
czego ba , e spostrzeg  na tobie mój ró aniec lub medalik, albo, e ci  zobacz  na
uroczysto ci publicznej, urz dzonej na moj  cze . Je eli jednocze nie oka esz si
chrze cijaninem bez trwogi i skazy, twoje post powanie wymownie g osi  b dzie Imi  moje.

7. Potem, zale nie od okoliczno ci, wtr  jak  uwag , ujawniaj  przekonania twoje i
ods aniaj  do wiadczenia, które dotycz ycia zjednoczenia ze mn .

Czy nie móg by  czasem wzmiankowa  mego imienia w rozmowie poufnej albo w li cie
jakim?

Czy nie móg by  duszom stroskanym wskaza  wizerunku Pocieszycielki strapionych?
Czy nie móg by  poleci  duszom walcz cym o zachowanie lub odzyskanie cnoty, eby

si  udawa y do tej, która sama najczystsza otrzyma a od Syna swego pos annictwo
oczyszczania wszystkich modl cych si  do niej.

Czy nie móg by  wspomnie  wobec dusz, pragn cych poufniejszego obcowania z
Jezusem, jak sam do takiego zbli enia doszed ?

Czy nie móg by  duszom, mi uj cym prac  apostolsk , obja ni , e Bóg mi powierzy
pos annictwo zdobywcze i e wysi ki ich b  uwie czone przedziwnym owocem, skoro
walczy  b  w Imi  moje i pod moj  wodz ?

A je eli kiedy  dane ci b dzie publicznie g osi  o mnie nauki, albo o mnie pisa ,
skorzystaj skwapliwie z tej aski. S owa twoje zanios  poselstwo ufno ci, mi ci i zbawienia
wszystkim duszom dobrej woli, do których dojd , a przez nie mo e i tysi com innych.

„Ci, którzy g osz  imi  moje, b  mieli ywot wieczny” i rozpowszechnia  go b
naokó .

Na s owo twoje zapuszcz  sie

Maryja:

1. Zaczynasz rozumie , w jaki sposób mo esz prowadzi  sw  prac  apostolsk , ale wiesz
jeszcze bardzo ma o, jak wielka ufno  powinna ci  o ywia  w tej pracy. My c o swojej
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abo ci i o trudno ciach powierzonego ci zadania, zapytujesz si  czasem w duchu, co by
móg  w ciwie uczyni . Co mo esz uczyni ? Sam – nic zupe nie. Przeze mnie uczynisz
rzeczy przedziwne.

Czy  Bóg Wszechmog cy nie dlatego, i  wejrza  na nisko  s ebnicy swojej, uczyni  jej
wielkie rzeczy? Czy nie czyta  nigdy, e Bóg wybiera tych, których wiat ma za
szale ców, dla zawstydzenia m drców, a tych, których wiat ma za nic, dla zawstydzenia
silnych.

2. S uchaj i rozmy laj. Pragn  ci  nauczy  dwóch prawd, które mog  wla  w ciebie wiar
niez omn  w powodzenie twego zadania, wiar  zdoln  góry przenosi .

Najpierw staraj si  poj , e twoja praca apostolska jest moj  prac , a twoje sprawy –
moimi sprawami.

Mnie, a nie tobie Bóg poleci  zadanie starcia g owy w a i ustanowienia królestwa Syna
mego na wiecie; ty uczestniczysz tylko w moim pos annictwie. Ja jestem g ównym wodzem
wojska Chrystusa; ty jeste  tylko moim nierzem. Zbawi  masz moje dzieci, a nie twoje.
Czy  matka nie pragnie zbawienia swych dzieci o wiele wi cej ni  ktokolwiek obcy? Czy
wódz naczelny nie pragnie zwyci stwa o wiele wi cej od nierza? Czy  sprawy Jezusa nie

 mi niesko czenie dro sze ni  tobie?
Gdyby  nawet oboj tnie traktowa  swoje powodzenie, zaprawd  ja bym oboj tna by  nie

mog a, albowiem chodzi tu o Jezusa i dzieci moje.
Jestem wszechmocna dzi ki wszechmocy Bo ej i udzielam tej wszechmocy ludziom,

którzy w imi  moje dzia aj .
3. Po drugie – pami taj i do swej pracy apostolskiej stosuj to, co ci ju  t umaczy  Jezus,

mówi c o bezgranicznej ufno ci, jak  powiniene  wk ada  w modlitwy swoje.
Mam intencj  mi ciw  wzgl dem ka dego twego przedsi wzi cia apostolskiego.
A ta intencja doskona ci  przewy sza zawsze wszystko, co sobie mo esz wystawi , bo

ja ci  kocham wi cej, ni  ty kochasz sam siebie, i wi cej kocham Jezusa i dusze wszystkie,
ni  ty kocha  je mo esz.

Moja intencja jest zawsze wykonalna.
I wykona si  niezawodnie, o ile b dziesz dzia  w moim imieniu.
Mo esz mie  zawsze, mimo wszelkich trudno ci, powodzenie wi ksze, ni  si

spodziewa , byleby  dzia  w moim imieniu.
4. Nie wystarczy jednak pracowa  du o, aby mie  te przedziwne wyniki: trzeba

pracowa  w imi  moje.
Aposto owie mozolili si  przez ca  noc, a nic nie u owili. Ale zaledwie Piotr Jezusowi

powiedzia : „Na twoje s owo zapuszcz  sie ”, nast pi  po ów cudowny.
Ile  razy trudzi  si  na pró no! A to dlatego, e zaczynaj c nie powiedzia  mi: „W

imi  twoje!”
Pracowa  w moim imieniu to znaczy pracowa  wed ug moich intencji i ze wiadomo ci

uczestniczenia w moim pos annictwie i mojej wszechmocy.
5. Przez moje r ce ofiaruj Jezusowi swoje modlitwy i cierpienia, a eby si  spe ni y moje

intencje w twojej pracy apostolskiej.
Przed rozpocz ciem czegokolwiek rozpatrz, jakie mog  by  moje intencje, a eby  dzia

jako moje narz dzie.
Zaczynaj z pe  ufno ci , e ci si  powiedzie, bo przez ciebie ja pracuj .
Strze  si , eby twoje pogl dy nie zast pi y moich.
Ile  razy zapewniasz zaczynaj c, e tylko dla mnie pracujesz, a wkrótce dajesz si

prowadzi  w asnym d eniom.
Masz zapewnione powodzenie tylko wtedy, kiedy wytrwasz w zamiarze dzia ania wed ug

moich intencji. Piotr w ród burzy zacz  od uwierzenia Jezusowi, mówi cemu mu, eby do
Niego przyszed , i chodzi  z pocz tku po wodzie, pó niej jednak zwróci  my l na fale i na
samego siebie i zacz  ton .

Cz sto zaczyna  od cudownego dzia ania, które si  ko czy o kl sk , zapomnia
bowiem, e jeste  moim narz dziem.

6. Nie mo esz co prawda ci gle my le  o mnie, ale mo esz by  kierowany ci gle moim
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duchem. Mo esz doj  do takiego stanu umys u, e gdyby ci  spytano: „W imi  czyje
pracujesz?”, móg by  odpowiedzie : „W imi  Matki mojej”.

Do takiego usposobienia dojdziesz dopiero po wielu trudach. Wznawiaj przynajmniej
intencj  swoj  od czasu do czasu i prostuj j , jak tylko si  spostrze esz, e twoje pogl dy
zast pi y moje.

7. Po dokonaniu czynu, je li ci si  uda , z  dzi ki Bogu.
Je eli ci si  nie uda , zbadaj sam siebie, bo albo nie dzia  w imi  moje i wtedy

niepowodzenie twoje jest rzeczywiste, albo stara  si  stosowa  do moich intencji, na mnie
si  opieraj c, a wtedy powodzenie jest tylko odroczone i nast pi w godzinie przez Boga
wybranej. B dzie ono tym wi ksze, im wi cej kosztowa o ci  wysi ków i wi kszej wymaga o
ufno ci z twojej strony; Chrystus b dzie uwielbiony, Matka twoja uczczona, a dusze
zbawione.

Beze mnie nie mo e ci si  powie ; ze mn  nie mo e ci si  nie uda .

Twój Idea

Maryja:

Synu mój, czy pojmujesz donios  daru, którego ci Jezus udzieli , objawiaj c ci
tajemnic  dzieci cej mi ci swojej dla Matki? Gdy ci  wzywa  do zupe nego oddania si
mnie za swoim przyk adem, widzia  w tym wezwaniu tylko zach  do kochania mnie
troch  wi cej ni  przedtem. Pó niej stopniowo dowiadywa  si , e na laduj c dzieci
Jego mi  ku mnie, stajesz si  pod moim kierunkiem aposto em i wi tym i przeobrazisz
si  w Jezusa, Syna Bo ego, który zosta  moim Synem dla zbawienia wiata!

Wierny:

ogos aw duszo moja Pana i raduj duchu w Bogu, zbawcy Moim.

DODATKI

Akt po wi cenia si  Naj wi tszej Pannie

O Maryjo, Niepokalana Dziewico, wierz , e Syn Bo y Ci  wybra , eby  by a
prawdziw  Matk  Jego.

Wierz , e b c Synem Twoim, kocha  Ci  i kocha ponad wszystkie inne istoty
stworzone, i e spe nia  wzgl dem Ciebie z niesko czon  doskona ci  wszystkie
obowi zki mi ci dzieci cej.

Wierz , e raczy  Ci da  udzia  w zbawczym pos annictwie, e z woli Jego adna dusza
winna czy niewinna nie b dzie u wi cona i zbawiona inaczej, jak za Twoim po rednictwem,
i nie dojdzie do Niego inaczej, jak przez Ciebie.

Wierz , e b c Jego Matk , tak e i moj  Matk  jeste , poczynaj c Go bowiem w
Nazarecie, mnie z Nim pocz ; ofiaruj c Go na Kalwarii, zrodzi  mnie do ycia; maj c z
Nim udzia  w rozdawnictwie ask wszystkich, dalej mnie ywisz i wychowujesz, jakby
drugiego Jezusa.

Wierz , i  On yczy sobie, ebym szed  Jego ladem i stara  si  z ca ych si  by  dla
Ciebie tym, czym On by  i zawsze jest dla Ciebie.

Oto oddaj  si  i po wi cam si  Tobie, eby by  twoim dzieckiem, tak jak Jezus chcia
by  Twoim synem.

Oddaj  Ci cia o moje i dusz  moj , wszystko co mam, czym jestem, wszystko co robi  i
zrobi  mog .

Oddaj  Ci si  bezpowrotnie i bez zastrze , na czas i na wieczno  i zrzekam si  prawa
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cofni cia kiedykolwiek tej ofiary.
Oddaj  Ci si , eby  mog a rozporz dza  mn  wed ug swej woli, wymaga  wszelkiego

po wi cenia, nak ada  wszelkie ofiary, te które przewiduj , i te których przewidzie  nie
mog , te które mi e mi b , i te przed którymi natura moja buntowa  si  b dzie. Niczego
si  nie boj , gdy  wiem, komu si  powierzam.
Chc  za przyk adem Twego Syna kocha  Ci  ze wszystkich si  swoich, chc  Ci  czci ,
kocha , na ladowa , w Tobie pok ada  ufno , z Tob  zawsze by  zjednoczony, odtwarza  z
ca  doskona ci , na jak  zdoby  si  potrafi , wszystkie uczucia Jego mi ci dzieci cej i
pod Twoim kierunkiem sta  si  drugim Jezusem dla Ciebie.
W szczególno ci pragn  Ci pomaga  w Twym opatrzno ciowym pos annictwie. Chc  by
Twoim  aposto em,  Twoim  nierzem  w  walce  z  szatanem.  Chc  w  imi  Twoje  z  nim
walczy  i wydziera  mu dusze dzieci Twoich. Chc  walczy  na chwa  Twego imienia i
stara  si , eby Ci  znano, kochano i s ono Ci, w tym przekonaniu, e objawienie Ciebie
ludziom jest najlepszym sposobem objawiania im Jezusa.
Jestem tylko, jak wiesz, biednym grzesznikiem, pe nym wad, s abszym i chwiejniejszym, ni
to poj  mog . Ale w Tobie ufno  pok adam. Nie we w asnym imieniu b  pracowa .

 wszechmocny, bo Ty jeste  wszechmocna dzi ki wszechmocy Twego Syna, a moja
korzy  jest Twoj  korzy ci  i moja sprawa jest Twoj  spraw . B  walczy  pod Twoimi
rozkazami i Ty uzyskasz dla mnie zwyci stwo.
O Maryjo, Matko Jezusa i Matko moja, na cze  Przenaj wi tszej Trójcy, na chwa  Twoj  i
na zbawienie duszy mojej i innych dusz, przyjmij ofiar , któr  Ci sk adam z ca ego siebie, i
wyjednaj mi ask  pozostania jej wiernym a  do mierci. Amen.

Skrócony akt po wi cenia si

O Maryjo, Matko Jezusa i Matko moja, oddaj  si  zupe nie Tobie, a eby na ladowa  jak
najdoskonalej dzieci  mi  Boskiego Syna Twego i pod Twoimi rozkazami walczy  o
zdoby cie dusz. Amen.

Zbiorowy akt po wi cenia si

Królowo nieba i ziemi, u stóp Twego tronu, gdzie uszanowanie i mi  przyku y serca
nasze, sk adamy Ci ho d podda stwa i chwa y, po wi camy si  czci Twojej, z uniesieniem
obieramy stan, w którym si  tylko pod twoim znakiem dzia a, który obowi zuje do
chwalenia Ci , s enia Ci, g oszenia wielko ci Twojej i stawania w obronie Niepokalanego
Twojego Pocz cia. Oby gorliwo  nasza oko o czci Twojej i spraw chwa y Twojej
wynagrodzi a zamachy herezji, zniewagi niewiary, oboj tno ci, zapomnienia wi kszo ci
ludzi.

Matko Zbawiciela, Szafarko ask wszelakich, rozszerzaj w duszach panowanie religii,
wygnaj b dy, zachowaj i pomna aj wiar  w tym kraju, opiek  sw  otocz niewinno , bro
jej od zasadzek tego wiata, od fa szywych powabów grzechu, i czu a na potrzeby nasze,
yczliwa naszym pragnieniom, upro  nam mi , która o ywia sprawiedliwych, cnoty, które

ich u wi caj , oraz chwa , która ich uwie czy w niebie. Amen*.

*Formu  tego aktu odmawiaj  wspólnie w zjednoczeniu ze wszystkimi chrze cijanami na ca ym wiecie ci,
którzy oddali si  szczególnej s bie Maryi w duchu O. Chaminade. Nale  do nich w sposób szczególny
zakonnicy i zakonnice maria scy. To samo odnosi si  do nast pnej modlitwy.

Modlitwa na godzin  trzeci

O Boski Jezu, przenosimy si  my  na gór  Kalwarii dla przeproszenia Ci  za grzechy
nasze, które s  przyczyn  Twej mierci.
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Dzi kujemy Ci za to,  o nas pomy la  w tej uroczystej chwili i  da  nas za synów
swej w asnej Matce.

wi ta Dziewico, oka  si  Matk  nasz , bior c nas pod szczególn  swoj  opiek .
wi ty Janie, b  naszym patronem i wzorem i wyjednaj nam ask  na ladowania twojej

dzieci cej mi ci do Maryi, Matki naszej. Amen.
Chwa a Ojcu i Synowi i Duchowi wi temu na ka dym miejscu przez Niepokalan

Dziewic  Maryj !

Modlitwa do Pana Jezusa dla uproszenia Dzieci cej
Jego mi ci do Maryi

O dobry Jezu, przez mi , jak  Matk  sw  ukocha , pozwól mi, b agam Ci , kocha
 prawdziwie, tak, jak prawdziwie Ty J  kocha  i jak chcesz, eby J  kochano.

Dodatek od Wydawcy

wi ty Ludwik Maria Grignon de Montfort mówi o skutkach ca kowitego oddania
si : Naj wi tsza Dziewica jako Matka Dobroci i Mi osierdzia nie pozwoli nigdy prze cign
si  w mi ci i szczodrobliwo ci. Kiedy widzi, e kto  oddaje si  Jej ca kowicie, aby J
uczci  i Jej s , ofiaruje si  tak e ca kowicie temu, kto Jej wszystko ofiaruje. Zanurza go
Ona w otch ani swoich ask: przyozdabia go swoimi zas ugami, wspiera swoj  pot ,

wieca swoim wiat em i otacza swoj  mi ci : udziela mu swoich cnót, swojej pokory,
swojej wiary, swojej czysto ci. Pozwa a mu wzi  si  w zastaw, uzupe nia wszystkie jego
niedostatki i braki, i b dzie dla niego wszystkim u Jezusa. Kto si  ca kowicie odda  Maryi,
ten równie  ca kowicie j  posiada.

„Da em wam przyk ad
aby cie Mnie na ladowali”

Zasady ycia dla
dzieci Maryi

Has em ycia twego niech b dzie: „Módl si  i pracuj”.

Wzorem twoim: Naj wi tsza Maryja Panna.

Oblubie cem twoim: Jezus Chrystus.

Posi kiem twoim: Komunia wi ta.

Najmilsza zabawa: Kongregacja Dzieci Maryi.

Najmilsza rozmowa: S owo Bo e i codzienny rachunek sumienia.

Najmilszym miejscem pobytu: Ko ció wi ty.

Najpi kniejsz  ozdob  twoj : wstydliwo , niewinno , czysto  anielska.

Broni  twoj : pokora, zgadzanie si  z wol  Bo , ostro no , skromno  w ubiorze,
pami  na mier , s d, piek o i wieczno .
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Po dan  nagrod  twoj : Niebo.
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