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Ten Mały katechizm Woli Bożej 
jest pomocą dla tych, którzy pragną poznać  

przesłanie duchowe Sługi Bożej Luizy Piccarrety,  
Małej Córeczki Woli Bożej w jej życiu i w jej pismach,  
pogłębić podstawowe nauki Wiary oraz otrzymać  

duchowy przewodnik w życiu. 
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PIERWSZE PYTANIA  

NA TEMAT BOŻEGO DARU 
 

 KIM MY JESTEŚMY? 

Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, abyśmy zostali nazwani 
dziećmi Bożymi – i nimi jesteśmy! Świat nie zna nas, ponieważ nie poznał 
Jego. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym 
będziemy. Wiemy, że gdy się okaże, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go 
takim, jakim jest (1 J 3, 1-3). 
 

 CO JAN CHCIAŁ POWIEDZIEĆ PRZEZ TE SŁOWA?  
Chciał powiedzieć, że Wola Boża jako życie wewnętrzne Jezusa miała być 

jeszcze objawiona i że celem Jej objawienia (objawienia, czym jest życie w Woli 
Bożej) jest to, aby się stała naszym życiem za przykładem i doktryną duchową Sługi 
Bożej Luizy Piccarrety, przez którą to nasz Pan zapragnął objawić Ją w naszych 
czasach. 
 

 CO ZATEM OZNACZA „ŻYĆ W WOLI BOŻEJ”? 
Żyć w Woli Bożej oznacza posiadać tę samą Wolę Boga jako własne życie w myśl 

tego, co ukazują nam pisma Luizy Piccarrety. Było to życie Jezusa, naszego Pana, i 
Maryi, Jego i naszej Matki.  
 

 KIM JEST LUIZA PICCARRETA? 
Sługa Boża Luiza Piccarreta, Mała 

Córeczka Woli Bożej, jest istotą, którą 
Jezus wybrał, aby dać w niej początek 
spełnienia swego ideału, swego wiecznego 
Dekretu. Jezus pragnie, aby został on 
rozpowszechniony w Kościele i na całym 
świecie. Chce, aby Jego Boża Wola była w 
nas tym, czym jest w Bogu – Jego Życiem, 
Jego Szczęściem i Źródłem wszystkich Jego 
dzieł. 
 

Luiza urodziła się w Corato (Bari, Włochy) 
23 kwietnia 1865 roku. Spędziła tam całe swoje życie i zmarła 4 marca 1947 roku. Aż 
po dziś dzień ludzie pamiętają ją jako „Luizę, zwaną Świętą”. Jej proces 
beatyfikacyjny został otwarty w 1994 roku. Jest wielu świadków życia Luizy (między 
innymi wielu kapłanów, także biskupi, kardynał, a nawet kanonizowany święty – św. 
Hannibal Maria Di Francia, który odwiedzał ją przez 17 lat). Luiza żyła pod nadzorem 
wielu spowiedników, świętych kapłanów wyznaczonych przez władze Kościoła. 
Jednakże głównym jej świadkiem jest ona sama w swoich pismach, w których 
opowiada o swoim życiu i o swojej misji.  
 

 CO NAPISAŁA LUIZA? CZYM SĄ JEJ PISMA? 
Luiza nie była osobą wykształconą, skończyła tylko pierwszą a może drugą klasę 

szkoły podstawowej, ale w imię całkowitego posłuszeństwem swoim spowiednikom 
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musiała notować wszystkie nadzwyczajne przeżycia, których doświadczała. W ten 
sposób napisała 36 grubych zeszytów, czy też tomów w formie dziennika, które 
Jezus – jak sam mówi – najpierw wyrył swoim świetlanym palcem w głębi jej duszy, a 
potem Luiza przelała je na papier. 

Te wspaniałe pisma zatytułowane są przez Jezusa: Królestwo mojej Bożej Woli 
pośród stworzeń – Księga Nieba – Przywołanie stworzenia, aby powróciło do 
porządku, na swoje miejsce i do celu, do jakiego zostało stworzone przez Boga. 

Św. Hannibal Maria Di Francia jako rewizor pism Luizy był pierwszym, który je 
przebadał (zapoznał się z pierwszymi 19 tomami) i wydał nulla osta, a arcybiskup 
opatrzył je swoim imprimatur. 

Luiza napisała również Godziny Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Krążenie duszy w Woli Bożej i Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej. 

Ponadto uzupełniła pierwszy tom Zapiskami wspomnień z dzieciństwa. 
Pozostawiła również wiele modlitw i nowenn, a także wiele listów.  
 

 ALE JAKIE JEST W KILKU SŁOWACH PRZESŁANIE LUIZY? 
Luiza może wypowiedzieć słowa Jezusa: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, 

który Mnie posłał.  Jeśli kto chce pełnić Jego Wolę, pozna, czy nauka ta jest od 
Boga, czy też Ja mówię od siebie samego (J 7, 16-17). A także te, które Jezus 
powiedział do Samarytanki: O, gdybyś znała Dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, 
kto ci mówi: Daj Mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej 
(J 4,10). 
 

Ale czym jest ten Dar Boży? Nie jest nim jakikolwiek dar ani cnota, ani charyzmat, 
nie jest nim nawet duchowa rzecz, ale jest nim dar Jego własnej Bożej Woli, 
wszechmogącej, odwiecznej i świętej. Przestrzeganie przykazań, wykonywanie 
wszystkiego, czego Bóg od nas oczekuje, przyjmowanie ze spokojem tego, co 
dopuszcza lub rozporządza – wszystko to jest konieczne do naszego zbawienia, ale 
to za mało dla Jego Miłości. 
 

Pewna pieśń ludowa mówi: Bóg kiedyś stał się jednym z nas – by nas 
przemienić w siebie. Bóg chce, byśmy się stali tacy jak On, podobni do Niego. Bóg 
pragnie, byśmy żyli z Nim w doskonałej wspólnocie życia, byśmy mogli powiedzieć 
te same słowa, które Jezus powiedział do Ojca: Wszystko bowiem moje jest Twoje, 
a Twoje jest moje (J 17,10). Bóg pragnie, byśmy miłowali, byśmy Go miłowali Jego 
własną Miłością, tak aby nasza wspólna wymiana miłości nie była niesprawiedliwa. 
Wiedząc zatem, że nasze „serce” (nasza wola) samo z siebie nie jest zdolne miłować 

na sposób boski, pragnie obecnie przekazać nam dar swojego własnego 
„Serca”, swoją uwielbioną Wolę, dar „Serca” Trzech Osób Boskich, tak abyśmy 
mogli żyć z Bogiem Jego życiem, brać udział w Jego dziełach oraz miłować tak, jak 
miłują Osoby Boskie. 
 

A teraz Pan mówi do ciebie: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą, ustanowię cię 
światłością dla pogan (Iz 49, 6). 
 

A teraz Pan mówi do ciebie: Synu mój, oddaj Mi twoje serce, ponieważ Ja pragnę 
ofiarować ci moje. 
 

A teraz Pan mówi do ciebie: Pragnę dać ci moją Wolę, aby się stała dla ciebie tym, 
czym jest dla Mnie. 
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A teraz Pan mówi do ciebie: Nie mógłbym dać ci nic większego ponad dar mojej 
Woli, która jest dla Mnie Wszystkim, jest esencją mojej Boskiej Istoty, jest źródłem 
wszystkich moich atrybutów, mojej Miłości, mojego Życia, moich dzieł, wszelkiego 
dobra i szczęścia. 

 

A teraz Pan mówi do ciebie: Jeśli oddasz mi twoją wolę, Ja dam ci moją. To 
dlatego stworzyłem twoją wolę – abyś posiadał swoją małą wolę i mógł Mi ją 
ofiarować, mógł ją wymienić na moją i połączyć z moją. 
 

A teraz Pan mówi do ciebie: Ukazałem ci to moje pragnienie, moje największe 
pragnienie nie dlatego, by jedynie cię o tym poinformować, ale dlatego, by przekazać 
ci dar – Dar nad darami. Jeśli ci Go ukazałem to dlatego, że pragnę ci Go przekazać. 
 

A teraz Pan mówi do ciebie: Jeśli powiesz mi „tak”, potraktuję cię poważnie. Twoja 
mała ludzka wola jest dla Mnie cenna. Pragnę połączyć ją z moją Wolą, utożsamić z 
moją w taki sposób, aby nie było można odróżnić jednej od drugiej. 
 

A teraz Pan mówi do ciebie: Jeśli ze swej strony nie dasz już więcej życia swojej 
własnej woli, a na jej miejsce będziesz nieustannie wzywał moją, wtedy przyjdzie taki 
moment, w którym odczujesz życie tylko mojej Woli i będziesz postępować w sposób 
boski, jak Bóg, jak prawdziwe dziecko Boże, którym jesteś. Będziesz miał do 
dyspozycji moją wszechmoc, moją mądrość i moją odwieczną Miłość. Wtedy 
popatrzę na Jezusa i ujrzę ciebie, popatrzę na ciebie i ujrzę Jezusa. I tak jak patrząc 
z wieczności na uwielbione Człowieczeństwo Jezusa, widziałem ciebie i wszystkie 
inne stworzenia (jako pierwszą widziałem w Nim Jego Mamę), tak patrząc na ciebie, 
zobaczę w tobie wszystko i wszystkich, a nawet samego siebie. 
 

Jeśli mi pozwolisz – Jezus wielokrotnie mówi do Luizy – chcę być w tobie 
jednocześnie Widzem i Aktorem. 

 

Te słowa Jezusa są dokładnie tym, co papież Benedykt XVI powiedział w swojej 
pierwszej encyklice „Deus caritas est” (n. 17): «Tak» naszej woli na Jego Wolę 
łączy rozum, wolę i uczucie w ogarniający wszystko akt miłości. [...] Chcieć tego 
samego i wspólnie to samo odrzucać, to właśnie starożytni uznali za prawdziwą treść 
miłości: stać się podobnym jedno do drugiego, co prowadzi do wspólnoty pragnień i 
myśli. Historia miłości między Bogiem a człowiekiem polega właśnie na fakcie, że ta 
wspólnota woli wzrasta w jedności myśli i uczuć, i w ten sposób nasza wola i Wola 
Boga stają się coraz bardziej zbieżne: Wola Boża przestaje być dla mnie obcą 
wolą, którą narzucają mi z zewnątrz przykazania, ale staje się moją własną 
wolą, która wychodzi z fundamentalnego doświadczenia tego, że w rzeczywistości 
Bóg jest mi bardziej bliski niż ja sam. W konsekwencji wzrasta nasze oddanie Bogu i 
Bóg staje się naszą radością. 
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DUCHOWOŚĆ LUIZY PICCARRETY 
 

01. Jest wielu mistyków znanych z konkretnej „doktryny”, która charakteryzuje 
ich życie duchowe. Na przykład: 

– Miłosierdzie Boże Świętej Faustyny Kowalskiej; 
– mała droga w ufnym oddaniu się Bogu Świętej Teresy z Lisieux; 
– Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego Świętej Małgorzaty lub 

siostry Józefy Menendez; 

 Mistyczne Wcielenie Sługi Bożej Concepción Cabrery;

Orędzia Boga Ojca Matki Eugenii Ravasio ...itd. 

Każda z tych postaci (prawie wszystkie kobiety!) przekazała Kościołowi 
swoje skarby życia duchowego jako owoc objawień lub doświadczeń 
mistycznych zbadanych i potwierdzonych przez Kościół. 

Jaka jest więc w skrócie doktryna duchowa, która charakteryzuje Sługę Bożą 
Luizę Piccarretę? 

 

Jest nią życie w Woli Bożej. Jest nią własna Wola Boga, przez Niego przekazana 
i przyjęta przez stworzenie – człowieka jako dziedzictwo i własne życie. 

 

02. Czy są to może „orędzia” o charyzmatycznym charakterze jak wiele innych 
(prawdziwych czy domniemanych), krążących w naszych czasach? Czy jest to 
doktryna mistyczno-ascetyczna, skoro mówi o różnych cnotach i niezwykłych 
doświadczeniach? Czy ukazuje może jakąś teologiczną wizję? Czy Luiza 
pozostawiła jedynie sprawozdanie ze swojego życia i zbiór myśli? Czy 
przedstawia nam może jakiś szczególny kult...? 

 

Nie są to „orędzia”, bo po prostu nie istniały one w umyśle Luizy. Luiza ukazuje się 
jako mistyczna dusza, która pozostawiła po sobie swoje pisma podobnie jak wielu 
innych starożytnych i współczesnych autorów Kościoła, których osobiste 
doświadczenia duchowe są nam znane, gdyż pozostawili po sobie świadectwa 
swoich bogatych przeżyć ascetyczno-mistycznych. Na przykład wielcy „klasycy”, jak 
Święta Teresa z Avila, Święty Jan od Krzyża lub w ostatnim czasie Święta Teresa z 
Lisieux, Święta Faustyna Kowalska – żeby wymienić choć kilku. Luizę tylko po części 
można rozpatrywać w tych kategoriach, ponieważ jej pisma nie tylko opisują podróż 
życia duchowego, lecz także są obwieszczeniem odwiecznego Projektu, Dekretu 
Boga, który ogłasza spełnienie swojego Królestwa – Królestwa Woli Bożej. 

 

03. Czy Luiza Piccarreta coś napisała? Czy była pisarzem? Dlaczego pisała? Do 
kogo się zwraca? 

 

Luiza napisała wiele tomów, mimo że skończyła tylko pierwszą lub drugą klasę 
szkoły podstawowej, czyli mimo niskiego wykształcenia (jej pisma są pełne błędów w 
pisowni i składni, co może być znakomitym środkiem odstraszającym, aby zrazić 
tych, którzy zbliżają się do jej pism z uprzedzeniem i bez czystej intencji). Jej pisma 
nie są zatem powierzchowną literaturą mistyczną osoby, która pragnie opublikować 
swoje rzekome wizje czy nadprzyrodzone objawienia. Są natomiast bolesnym 
świadectwem życia ukrzyżowanego z miłości, długich lat spędzonych jako ofiara w 
łóżku, na modlitwie, w ciszy, w cieniu i w posłuszeństwie. Tylko posłuszeństwo 
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zdołało ją zmusić do pisania po ogromnej walce, którą musiała stoczyć z samą sobą. 
Pisała tylko i wyłącznie z posłuszeństwa swoim spowiednikom, wyznaczonym przez 
arcybiskupa, czyli z posłuszeństwa Kościołowi, które wiele ją kosztowało – było dla 
Luizy prawdziwym i nieustannym męczeństwem. 

To, co napisała, nie jest wynikiem kultury ani sztuki pisarskiej, nie jest pragnieniem 
przekazania własnych wizji czy też objawień, nie jest fałszywym i niebezpiecznym 
mistycyzmem, ale jest owocem posłuszeństwa (Pani Posłuszeństwa, jak je określa 
Luiza!). Dopiero po wielu latach Luiza pogodziła się z myślą publikacji swoich pism, 
czego dokonali wydelegowani kapłani, w pierwszej kolejności św. Hannibal Maria Di 
Francia, kościelny rewizor jej pism, którym udzielił nihil obstat i dla których otrzymał 
imprimatur arcybiskupa. 

 

04. Co jest istotą jej przesłania?  
      Czy Luiza obwieszcza coś szczególnego? 

 

Przytoczmy słowa Jezusa: W tych burzliwych i pędzących zawrotnie w kierunku zła 
czasach nie mógłbym udzielić większej łaski niż ukazanie, że pragnę przekazać 
wielki Dar Królestwa Najwyższego ‘Fiat’. Ściślej mówiąc, jest to spełnienie Królestwa, 
o które prosimy w modlitwie Ojcze nasz – począwszy od Luizy Wola Boża ma być 
spełniana na ziemi w nowy sposób, w taki, w jaki jest spełniana w Niebie, gdzie jest 
źródłem wszelkiego dobra i szczęścia, gdzie jest Życiem Boga i Jego dzieci. Nasz 
Pan rozpoczyna zatem swoje nadzwyczajne Orędzie tymi oto słowami: Przychodzę, 
aby pozostać z wami, aby żyć razem z wami i żyć tylko jedną Wolą, tylko jedną 
Miłością. 

 

05. Co więc dokładnie jest nowością w jej pismach? Co zostało do tej pory 
napisane na temat Woli Bożej przez innych autorów kościelnych, a gdzie się 
rozpoczyna nowy dar Luizy? 

 

Odpowiada Pan: Córko moja, nie chcą zrozumieć. Żyć w mojej Woli to królować, 
czynić moją Wolę to spełniać moje polecenia. Pierwsze oznacza posiadać, drugie 
otrzymywać polecania i je wykonywać. Żyć w mojej Woli to uczynić z mojej Woli 
swoją własną, dysponować Nią. Czynić moją Wolę to brać Ją pod uwagę jako Wolę 
Bożą, nie swoją własną i nie móc Nią swobodnie dysponować. Żyć w mojej Woli to 
żyć tylko jedną Wolą, którą jest Wola Boga. [...] Żyć w mojej Woli to żyć jako syn, a 
spełniać moją Wolę to żyć jako sługa.  W pierwszym przypadku to, co jest Ojca, jest i 
syna. [...] A oto Dar, który chcę przekazać w tych smutnych czasach – niech nie 
tylko wypełniają moją Wolę, lecz także Ją posiadają. Czyż nie jestem Panem, 
który daje to, co chce, kiedy chce i komu chce? [...] Nie dziw się, że nie rozumieją, 
gdyż aby zrozumieć powinni być zdolni do największego poświęcenia, to znaczy 
wyrzeczenia się własnej woli, nawet w rzeczach świętych. [...] (18.09.1924). 

 

06. Luiza często używa terminów Wola Boża, Pragnienie1 Boże. Czy mają to 
samo znaczenie? Czy słowa Pragnienie Boże i Pragnienia Boże oznaczają to 
samo? Gdzie się w tym wszystkim znajduje Miłość? 

 

WOLA BOŻA, którą Jezus w Ewangelii nazywa Wolą Ojca, jest najintymniejszą, 
najistotniejszą i najbardziej witalną rzeczywistością Boga: Och, wszystko się zawiera 

 
1 Słowo Pragnienie (z włoskiego „Volere”) zostało tutaj użyte, aby ukazać różnicę między włoskim 

słowem „Volontà” a słowem „Volere”. W języku polskim oba te słowa oznaczają „Wolę”. Przyp. tłum. 
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w mojej Woli. Jeśli dusza Ją przyjmuje, przyjmuje całą esencję mojego Bytu i 
zawiera w sobie wszystko (02.03.1916). Wola Boża nie jest żadnym „przymiotem” 
Boga ani czymś od Boga na wzór tego, czym wola ludzka jest w człowieku. Wola 
Boża jest natomiast tym, kim Bóg jest. Biorąc przykład maszyny, w której pierwsze 
koło porusza cały mechanizm, można powiedzieć, że wola jest tym, co daje życie 
wszystkiemu, co jest w Bogu i w nas. 

Przez Wolę Bożą zwykle rozumiemy rzeczy, których Bóg od nas oczekuje, rzeczy 
chciane przez Boga (tzn. widzimy Ją jako dopełnienie). Dla Boga natomiast Wola 
Boża jest podmiotem, sam Bóg pragnie tego. Możemy więc powiedzieć, że Wola jest 
rzeczownikiem (termin, który wyraża pewną rzecz), podczas gdy wszystkie atrybuty 
boskie – miłość, wszechmoc, dobroć, wieczność, niezmienność, bezmiar, świętość, 
sprawiedliwość, miłosierdzie, wszechwiedza, mądrość itd. – są jego przymiotnikami: 
„Wola Boża jest wszechmocna, dobra, święta, nieskończona, wieczna, mądra, 
miłosierna, niezmienna...”. 

PRAGNIENIE BOŻE to Wola Boga w ruchu. Słowo to pochodzi od czasownika i 
wskazuje na to, co czyni. Natomiast pragnienia określają rzeczy chciane lub ustalone 
przez Boga. 

Różnica między wolą a pragnieniem (choć w rzeczywistości są zbieżne) jest taka 
sama jak między sercem a biciem serca, lub między silnikiem a ruchem silnika, lub 
między źródłem a rzeką. 

Stosując tę samą analogię, można powiedzieć, że efektem bicia serca jest życie, a 
pracy silnika może być przykładowo podróżowanie. W przypadku pragnienia 
efektem, który wywołuje, jest Miłość. A jeśli w Bogu źródłem jest Jego Wola, rzeką 
Pragnienie Boże, to wodą tej rzeki jest Miłość. W ten sposób Jezus równie dobrze 
może powiedzieć, że Miłość jest synem Woli Bożej, ponieważ jest Jej przejawem i 
przekazem. 

Wola Boża jest ponad tym wszystkim, co Ona czyni i ponad tym wszystkim, co Bóg 
chce czy nie chce lub co dopuszcza. Jest źródłem i najwyższą przyczyną tego 
wszystkiego, kim Bóg jest, niepojętego Życia Trójcy Przenajświętszej i Ich Dzieł 
odwiecznej Miłości. Jest jak intymny „silnik” Boga, jak „pierwsze koło”, które porusza 
wszystkim, daje życie wszystkiemu, kim Bóg jest, i wszystkim Jego dziełom. Wola 
Boża jest jak Serce Trzech Osób Boskich. 

 

07. Luiza ciągle mówi o Jezusie, jest Nim oczarowana! Czasami przywołuje (a w 
rzeczywistości to Jezus przywołuje) Boską Osobę Ojca, ale bardzo rzadko 
wspomina o Duchu Świętym. Dlaczego? 

 

Mówi z pewnością o Duchu Świętym, mimo że wspomina o nim sporadycznie. 
Przykładowo poświęca Mu długi i piękny rozdział w 18 tomie (11.05.1925). W 
rozdziale tym opisuje jęki Ducha Świętego w sakramentach. To, że wspomina o nim 
sporadycznie, można jednak wytłumaczyć w następujący sposób: tak jak Osoba Ojca 
odzwierciedla Wolę Bożą Trójcy Przenajświętszej, tak Osoba Ducha Świętego 
odzwierciedla Pragnienie Boże i w tej właśnie postaci Duch Święty nieustannie 
przemawia. Ponadto Duch Święty jako Osoba, która, że tak powiem, tworzy więź 
wzajemnej miłości i jedności między Ojcem i Synem, jest również więzią między 
Oblubieńcem i Oblubienicą, a w naszym przypadku między Jezusem i Luizą. Krótko 
mówiąc, wspomina o Nim sporadycznie, podczas gdy mówi o Nim nieustannie, 
ponieważ Duch Święty jest dialogiem miłości. To On ten dialog tworzy. To właśnie On 
jest mową Jezusa. 

 

http://synonim.net/synonim/przyk%C5%82adowo
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08. Dochodzimy do zasadniczej kwestii – czym jest owo życie w Woli Bożej? 
Czy nie jest może spełnianiem Woli Boga, którą znają i spełniają wszyscy 
święci? 

 

To oczywiste, że mamy do czynienia z czymś nowym. Jezus, na przykład, mówi do 
Luizy: Sami święci jednoczą się ze Mną i świętują, i z niecierpliwością oczekują, aby 
ich siostra zastąpiła ich własne czyny, święte w porządku ludzkim, ale nie w 
porządku boskim. Błagają Mnie, abym jak najszybciej wprowadził stworzenie do 
tego boskiego środowiska... (13.02.1919). 

W innym miejscu Luiza mówi: Czy to możliwe, że Jezus pozwolił, aby upłynęło tak 
wiele wieków bez poznania owych cudów Woli Bożej, i że spośród tak wielu świętych 
nie wybrał ani jednego, który dałby początek tej w pełni boskiej świętości? Byli 
przecież apostołowie i było wielu innych wielkich świętych, którzy zadziwili cały 
świat... (03.12.1921). 

Miłości moja i Życie moje, nie mogę się jeszcze przekonać. Jak to możliwe, że nie 
było żadnego świętego, który by nieustannie spełniał Twoją Przenajświętszą Wolę i 
żył w sposób, o którym teraz mówisz, w Twojej Woli? A Jezus: [...] Oczywiście, że 
byli święci, którzy nieustannie spełniali moją Wolę, lecz czerpali z Niej w takim 
stopniu, w jakim Ją poznali. Wiedzieli, że spełnianie mojej Woli było największym 
aktem, takim, który oddawał Mi największą cześć i który prowadził do świętości i z 
tym też zamiarem Ją spełniali i to z Niej czerpali, ponieważ bez mojej Woli nie ma 
żadnej świętości – żadne dobro ani żadna świętość, mała czy duża, nie może bez 
Niej zaistnieć. (06.11.1922) 

 

Córko moja, w mojej Odwiecznej Woli znajdziesz wszystkie czyny, zarówno moje, 
jak i mojej Mamy. Czyny te, jakby wewnątrz płaszcza, przeplatały wszystkie czyny 
wszystkich stworzeń, od pierwszego do ostatniego stworzenia, które miało zaistnieć. 
Płaszcz ten utworzony był jakby z dwóch części. Pierwsza unosiła się do Nieba, aby 
mocą Woli Bożej oddać mojemu Ojcu wszystko, co stworzenia były Mu winne – 
miłość, chwałę, zadośćuczynienie i wynagrodzenie. Druga pozostawała jako obrona i 
pomoc dla stworzeń. Nikt inny nie wszedł w moją Bożą Wolę, aby czynić to, co 
czyniło moje Człowieczeństwo. Moi święci spełniali moją Wolę, ale nigdy nie 
wkroczyli do Jej wnętrza, aby czynić to, co czyni moja Wola, i aby w mgnieniu oka 
podjąć wszystkie czyny (od pierwszego do ostatniego człowieka), stając się ich 
aktorem, widzem i tym, który przebóstwia. Stworzenie, które spełnia moją Wolę, nie 
jest w stanie czynić tego wszystkiego, co moja Odwieczna Wola zawiera, a raczej 
moja Wola zstępuje do niego tylko w ograniczonym stopniu, w takim w jakim 
może Ją w sobie pomieścić. Tylko ten, kto wnika do Jej wnętrza, może się 
powiększać i jak światło słoneczne rozchodzić w wiecznych lotach mojej Woli. Może 
odnajdywać czyny moje i mojej Mamy i dodawać do nich swoje. Spójrz w głąb mojej 
Woli. Czy są tam może czyny innych stworzeń pomnożone w moich i sięgające aż do 
ostatniego czynu, który ma się dokonać na tej ziemi? Spójrz dobrze. Nie znajdziesz 
ani jednego. Oznacza to, że nikt tam nie wkroczył. Otwarcie drzwi mojej 
Odwiecznej Woli przeznaczone było dla mojej małej córeczki, po to, aby mogła 
połączyć swoje czyny z moimi i z czynami mojej Mamy i uczynić potrójnymi wszystkie 
nasze czyny przed obliczem Najwyższego Majestatu i dla dobra stworzeń. A teraz, 
gdy drzwi są otwarte, mogą tam wkroczyć także pozostali, pod warunkiem że 
się otworzą na tak wielkie dobro. (24.01.1923) 
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09. Luiza często mówi o Królestwie Bożym, które ma się spełnić i które ma 
nadejść. Modli się, żeby Wola Boża przybyła królować. Co to oznacza? 
 

Z tego, co Jezus mówi do Luizy, wynika w sposób oczywisty, że: 
1. Królestwo Boże jest wypełnieniem Jego Woli. 
2. Wola Ojca ustanowiła swoje Królestwo w Przenajświętszym Człowieczeństwie 

Jezusa, dając Mu wszystkie swoje atrybuty i prawa boskie. 
3. Wszystko, co Jezus posiada w swoim godnym uwielbienia Człowieczeństwie, 

pragnie przekazać swojemu Ciału Mistycznemu. Słowa jako w Niebie, tak i na ziemi 
są w Jezusie i Maryi doskonałą rzeczywistością: jak w Ojcu, tak też jest i w Synu. 
Dlatego też tak długo, jak Jezus i Maryja żyli na ziemi, Królestwo Boże istniało na 
ziemi. W nas natomiast musi być Ono gorącym pragnieniem i nieustannym 
błaganiem, ponieważ jest Obietnicą Bożą. Święty Augustyn mówi: Bądź Wola Twoja: 
w Kościele, jak i w naszym Panu Jezusie Chrystusie; w Oblubienicy, która została 
przez Niego poślubiona, jak i w Oblubieńcu, który wypełnił Wolę Ojca. 

4. Ta Boża Obietnica Królestwa ma się jeszcze spełnić na ziemi, tak jak się już 
spełnia w Niebie. Oznacza to dwie rzeczy: 

– nie tylko po śmierci mamy dostąpić Królestwa Bożego, lecz także w czasie 
historycznym mamy go jeszcze oczekiwać. Świat z pewnością nie może się 
zakończyć, dopóki się w pełni nie objawi (jest to przywrócenie porządku Stworzenia 
sprzed grzechu pierworodnego). 

– Królestwo Boże jeszcze nie nadeszło, ponieważ nie należy Go mylić ze 
Zbawieniem czy z Kościołem. 

5. Owo Królestwo, o które Kościół nieustannie prosi w modlitwie Ojcze nasz (bądź 
Wola Twoja, jako w Niebie, tak i tutaj na ziemi), w stosunku do Odkupienia i Kościoła 
jest jak Owoc w stosunku do drzewa: Owoc ten jest już w istocie obecny w drzewie 
od samego początku, od swego zasiania. Drzewo zostało zasiane, jest pielęgnowane 
i rośnie, wydaje liście i kwiaty, ale celem tego wszystkiego jest wydanie owoców. 
Podobnie jest z Odkupieniem, z sakramentami, z Kościołem oraz ze wszystkimi 
dziełami Ducha Świętego – celem tego wszystkiego jest chwalebny okres Królestwa 
Woli Bożej. 

 

10. Innym charakterystycznym słowem (po łacinie!) dla Luizy jest słowo „Fiat”. 
Ze słowem tym, wypisanym na klatce piersiowej, została triumfalnie 
przewieziona na cmentarz. Ale co ono dla niej oznacza? 

 

Luiza każdy swój tekst zaczyna od łacińskiego słowa Fiat, i to nie przez przypadek. 
Tym słowem (niech się stanie!) Bóg dał początek wszystkim swoim Dziełom: 

1) Stworzeniu (Fiat lux!2, Rdz 1,3), 
2) Wcieleniu Słowa (Fiat mihi secundum Verbum tuum3, Łk 1,38),  
3) Zbawieniu (…non mea voluntas, sed Tua fiat4, Łk 22,42),  
4) Wezwaniu do nadejścia Królestwa Bożego (Fiat Voluntas tua, sicut in Coelo 

et in terra5, Mt 6,10).  
Słowo to podsumowuje w sobie wszystko, co powiedziała i przeżyła Luiza, jak 

również wyraża wszystko, co czyni Bóg. Co więcej, wyraża Życie samego Boga, Jego 

 
2 Niechaj się stanie światłość! 
3 Niech mi się stanie według Twego słowa! 
4 ...nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! 
5 Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi 
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wieczny i całkowity Akt, wyraża Jego nieskończenie Świętą Wolę. Kiedy Jezus mówi 
Luizie o trzecim Fiat, ma na myśli spełnienie modlitwy Ojcze nasz. 

 

11. Luiza często podkreśla, że prośba w modlitwie Ojcze nasz: Bądź Wola 
Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi, ma się spełnić. Wyraża ją po części w 
języku łacińskim prawie jak pojęcie „techniczne”: ...niech się spełni Fiat 
Voluntas tua, jako w niebie, tak i na ziemi. Co to oznacza? 

 

Wypełnianie Woli Bożej nie jest niczym nowym. Nowością jest to, że Bóg 
zaprasza nas do życia w swojej Woli, tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty żyją ową 
Odwieczną Wolą. Nowością jest Wola Boża działająca w stworzeniu i stworzenie 
działające w Niej na boski sposób. 

Nowością jest ta Łaska nad łaskimi, ten Dar nad darami: żebyśmy nie tylko 
spełniali to, czego Bóg od nas oczekuje, lecz także żyli życiem Jego Woli, i tym 
samym żyli i królowali wraz z Nią i w Niej. 

Nowością jest ciągła wymiana woli ludzkiej i Bożej, ponieważ dusza w obawie 
przed swoją prosi o zastąpienie jej we wszystkim i w każdym momencie Wolą Boga, 
która przepełnia duszę radością, miłością i nieskończonymi dobrami i przywraca jej 
podobieństwo Boże utracone przez grzech. Przywraca także cel, do jakiego 
człowiek został stworzony przez Boga: aby żyć jak dziecko Boże i dzielić wszystkie 
Jego dobra. 

Nowością jest to, że Jezus przez Dar swojej Woli dla stworzenia kształtuje w nim 
swoje Życie i swoją rzeczywistą obecność. W ten sposób stworzenie to służy Mu za 
Człowieczeństwo. Oczywiście odbywa się to nie przez pewien rodzaj zjednoczenia 
hipostatycznego (dwie natury w jednej osobie), ale przez zjednoczenie dwóch woli 
– woli ludzkiej i Woli Bożej, połączonych jednym tylko Pragnieniem (jedną 
Wolą), którym niewątpliwie jest Pragnienie Boże. Stworzenie to staje się wtedy 
triumfem Jezusa, staje się „drugim Jezusem”, nie z natury, ale przez dar łaski według 
słów św. Jana: ...ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie 
(1 J 4,17). 

 

12. Luiza całe swoje życie przeżyła w łóżku, znosząc najdziwniejsze i 
najbardziej tajemnicze cierpienia (o których opowiada w bardzo skrupulatny i 
wzruszający sposób). Wydaje się więc dość logiczne, że często krąży myślami 
wokół Męki ukochanego Pana z niezwykłym i głębokim zrozumieniem oraz z 
intensywnym i wzruszającym udziałem... Jaki więc związek ma to niesamowite 
cierpienie Jezusa i Luizy z wizją życia w Woli Bożej i z wizją Królestwa Woli 
Bożej? 

 

Moglibyśmy oczekiwać po prostu postawy poddania się, posłuszeństwa aż do 
śmierci – i to śmierci krzyżowej, oddania się Woli Bożej – że tak powiem – uległego 
Fiat, albo bezwarunkowego podporządkowania się, biernego Fiat wobec Boga... 
Natomiast jej duchowość wstaje jak zorza i przyćmiewa wszystko wokół. Jej 
duchowość, która nie tylko jest przeznaczona dla niej samej, lecz także ma być 
ofiarowana wszystkim (o czym w pewnym momencie się przekonuje), jest „wejściem”, 
czy też „wtapianiem się w Wolę Boga”, jest zastąpieniem we wszystkim własnej woli 
Wolą Bożą i uczynieniem Jej własną. Ów Fiat nie jest więc już dłużej jej wolą, ale 
wszechmogącym i wiecznym FIAT samego Boga. Ów FIAT staje się jej własnym. Nie 
jest wcale bierną odpowiedzią, ale aktywnym i świadomym udziałem, i to coraz 
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bardziej świadomym udziałem we wszystkim, co czyni ów FIAT, czyli Wola Boża we 
wszystkich swoich dziełach, w odwiecznym Akcie swojego Życia... 

Luiza została zaproszona, aby działać tak, jak działa Jezus w swojej Woli: Będąc w 
mojej Woli, przyjdź, aby czynić to, co Ja czynię (25.07.1917). Pragnę Cię razem ze 
Mną w mojej Woli i dlatego chcę twojego ciągłego czynu. (28.12.1917) W ten sposób 
wszystko, co odczuwa i czyni Luiza, jest Życiem Jezusa, które On w niej powtarza 
(25.12.1918). Wszystko to nie jest jednak przeznaczone wyłącznie dla Luizy. Jezus 
oczekuje, aby stworzenia rozpoczęły życie w Jego Woli i w Jego Woli powtórzyły 
wszystko, co On uczynił (29.01.1919). 

 

13. Wydaje się, jakby w Luizie były dwie różne osoby, jakby dwie różne 
duchowości, dwa wymiary, dwa światy, dwie rzeczywistości, tak wielkie, że 
nam umykają... 

 

Jedna z nich wydaje się bardziej w naszym zasięgu, wydaje się łatwiejsza do 
zrozumienia – ta, która mówi o posłuszeństwie, o krzyżu... Ale jest też ta druga, która 
dotyczy życia w Woli Bożej. Są to dwa powołania czy też misje Luizy – pierwsza, w 
której jest ofiarą wraz z Jezusem w dziele Zbawienia, i druga, którą Jezus 
przedstawia jej później, a w której jest depozytariuszem prawd Woli Bożej, 
prekursorem nowego pokolenia, tak bardzo wyczekiwanego przez Jezusa. 
Pokolenie to będzie mieć wszystko wspólne z Jezusem, będzie posiadać Wolę Bożą 
jako własne życie... Pod koniec 12 tomu Jezus mówi Luizie, że do tej pory pełniła ona 
ten sam urząd, który pełniło na ziemi Jego Przenajświętsze Człowieczeństwo, ale od 
tej chwili będzie pełniła urząd Woli Bożej w Jego Człowieczeństwie (17.03.1921). 

 

I tak jak duchowość Luizy można wyjaśnić tylko przez jej doktrynę (Wola 
Boża, Życie Boga i Życie przeznaczone dla dzieci Bożych), tak też można ją wyjaśnić 
przez jej podwójny urząd – ten, w którym jest ofiarą i ten drugi, w którym daje 
początek życiu w Woli Bożej i w którym jest depozytariuszem prawd Woli Bożej, 
objawionych za jej pośrednictwem. 

 

Do tej pory trzymałem cię przy sobie, aby złagodzić moją Sprawiedliwość i 
zapobiec wylaniu surowszych kar na ziemię. Teraz […] pragnę, abyś razem ze Mną 
w mojej Woli zajęła się przygotowaniem ery mojej Woli. Kiedy głębiej wejdziesz na 
drogę mojej Woli, powstanie tęcza pokoju, która utworzy ogniwo łączące Wolę Bożą i 
wolę ludzką. Z ogniwa tego moja Wola rozpocznie swoje Życie na ziemi i 
zapoczątkuje spełnienie modlitwy mojej i całego Kościoła: przyjdź Królestwo Twoje, 
bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi (02.03.1921). 

 

14. Czy to oznacza, że duchowość Luizy z jednej strony zanurza się w dziele 
Zbawienia, a z drugiej w realizacji Królestwa Bożego, Królestwa Woli Bożej? 
 

W rzeczywistości istnieją dwa pisma Luizy, które przedstawiają te dwa Boże Dzieła 
i odpowiadają także dwóm etapom jej życia: pierwszemu, w którym Jezus sprawił, że 
stała się jakby Jego drugim Człowieczeństwem, i drugiemu, w którym ma postępować 
jak Jezus w Woli Ojca. Tymi pismami są odpowiednio: Godziny Męki Pańskiej i 
Krążenie duszy w Woli Bożej, inaczej Pobożna pielgrzymka duszy. 

 Godziny Męki Pańskiej nie są narracją czy zwykłym rozważaniem Męki Jezusa, 
opisanej przez wielu innych autorów kościelnych. Są natomiast modlitwą na wzór 
gimnastyki lub szkoły życia, modlitwą, w której jednoczymy się z Jezusem, żeby 
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nauczyć się czynić wraz z Nim i tak jak On tego, co On czynił w swoim wnętrzu, aby 
nas odkupić. 

 Krążenie duszy – jak mówi Luiza – jest praktycznym i skutecznym sposobem, 
aby krążyć w Przenajświętszej Woli Boga i prosić o nadejście na ziemię Królestwa 
Bożego FIAT. 

Jest nieustanną modlitwą, w której dusza jednoczy się z Wolą Bożą we wszystkich 
Jej dziełach (Stworzenia, Odkupienia i Uświęcenia), aby w imieniu wszystkich wielbić 
Ją, błogosławić, dziękować Jej i Ją miłować oraz w imieniu wszystkich i we wszystkim 
prosić o nadejście Królestwa Bożego. 

 

15. Czy Luiza osobiście pełni w tym wszystkim specjalną rolę czy misję? 
Poniższa odpowiedź nie zamierza uprzedzić opinii Kościoła Świętego, ale 
analizuje tylko to, co wynika z lektury jej pism. 
 

Sam Jezus wyjaśnił jej, że jako Jego drugie Człowieczeństwo sprawowała ona 
Jego własne urzędy – urząd Odkupiciela i urząd Króla: Moja ukochana, do tej pory 
zajmowałaś przy Mnie urząd, który pełniło na ziemi moje Człowieczeństwo. Teraz 
pragnę zmienić ci urząd, dając ci inny, szlachetniejszy i większy: chcę ci powierzyć 
urząd, który pełniła moja Wola w moim Człowieczeństwie. Spójrz, jak jest wyższy i 
wznioślejszy. Moje Człowieczeństwo miało swój początek, moja Wola jest wieczna. 
Moje Człowieczeństwo jest ograniczone i skończone, moja Wola nie ma granic ani 
limitów, jest niezmierzona. Nie mógłbym ci dać szlachetniejszego i znakomitszego 
zadania (17.03.1921). 

 

Córko moja, nie martw się. Czyż nie pamiętasz, że pełnisz dwa urzędy? 
Pierwszym jest urząd ofiary, a drugim, jeszcze większym, jest życie w mojej Woli, po 
to, abyś Mi mogła oddać pełną chwałę całego Stworzenia (20 września 1922). 

 

Dlatego też Jezus powiedział do niej: Twoja misja jest wielka, ponieważ nie 
mówimy tu jedynie o świętości osobistej, ale o ogarnięciu wszystkiego i wszystkich i o 
przygotowaniu Królestwa mojej Woli dla ludzkich pokoleń (22.08.1926). 

 

Święty Hannibal M. Di Francia napisał o niej: Nasz Pan, który z wieku na wiek 
pomnaża coraz bardziej cuda swojej Miłości, wydaje się, że z tej właśnie dziewicy 
(którą On nazywa najmniejszą na ziemi i która nie ma żadnego wykształcenia) chce 
uczynić narzędzie misji tak wzniosłej, jaka nie może być porównywalna z żadną inną, 
innymi słowy, misji triumfu Woli Bożej we wszechświecie, zgodnie z tym, co jest 
powiedziane w modlitwie Ojcze nasz: Fiat Voluntas tua, sicut in coelo et in terra6. 

 

16. Kto się wdraża w pisma Luizy, szybko może się poczuć niemal 
„zagubionym”, jakby w bezkresnym lesie. Czy można uzyskać jakieś 
wskazówki, porady albo zalecenia dla lepszej orientacji? 
 

Należy przede wszystkim uświadomić sobie, że w przypadku Luizy nie można 
oddzielić jej duchowości od jej doktryny, gdyż ani jedno, ani drugie nie należą do niej, 
ale do Jezusa i dopiero w dalszej kolejności stają się jej własnością. Luiza napisała 
tylko to, co przeżyła. Jej życie wewnętrzne jest dokładnie Życiem Woli Bożej. 

Ograniczając się więc do rozważania pojedynczych i licznych cnót, które z niej 
promieniują, zapominamy, że są one jak liście lub kwiaty rośliny, którą jest Wola 
Boża. Jej owocem jest Królestwo Boże. 

 
6 Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi. 
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Kwestią, która powinna nas najbardziej interesować, jest to, w jaki sposób ta 
„Roślina” została zasiana. Jak należy ją pielęgnować? W jaki sposób dojrzała w 
Luizie? Pragniemy to poznać, gdyż chcemy to w nas powtórzyć. 

Czytając jej pisma, błędem byłoby rozważanie każdego zagadnienia osobno, 
wyrywając je z całego kontekstu, gdyż w ten sposób mogłoby to zniekształcić niemal 
każde zagadnienie. Harmonijna współzależność i spójna całość tworzą jedno 
przesłanie. 

Przesłaniem, które przekazują nam te pisma, nie jest jakikolwiek „temat” pośród 
wielu innych, ale jest nim najbardziej powszechny Temat, jaki może zaistnieć. Temat 
ten dotyczący objawienia i głoszenia Woli Bożej jest „Tematem ponad tematami”, 
tematem, który w tych pismach osiąga szczyt swojego przejawu i przekazu danego 
człowiekowi przez Boga. Triumf Królestwa Bożego to przyjęcie przez człowieka tego 
objawienia i przekazu. Temat Woli Bożej zawiera w sobie wszystkie inne możliwe 
wątki. 

Plan Boży (w pismach Luizy) można powiedzieć, że zawiera pewien schemat: 
punkt wyjścia, którym jest Przyczyna i Źródło całego Planu (Wola Boża w Bogu), 
centrum Planu, którym jest doskonała Realizacja Planu (Słowo Wcielone) oraz 
punkt kulminacyjny – Rezultat, który ma być osiągnięty (Królestwo Boże). Nie 
można znaleźć niczego innego, co nie byłoby obecne w jednym z tych trzech 
punktów. 

 

17. Z jakim nastawieniem powinniśmy podchodzić do pism Luizy, czyli do jej 
duchowości? 

 

Przede wszystkim, tak jak do prawidłowej interpretacji tego, co napisała Luiza (jak 
Pan to przekazał), potrzebna jest znajomość kontekstu i „danej sytuacji”, w której to 
napisała itp., tak też niezbędny jest „dobry wzrok” czytelnika: światłem ciała jest oko... 
(Mt 6,22-23). 

 

W przypadku pism Luizy nasuwa się podstawowe i zasadnicze pytanie: z jakim 
nastawieniem powinniśmy podchodzić do jej pism? Czy z nastawieniem 
racjonalisty, który sądzi, że może wszystko wyjaśnić za pomocą psychologii? 
Uważam, że po pierwszym kontakcie z tymi pismami należy „posłuchać serca”: Dziś, 
jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych... 

 

Pytaniem, które powinniśmy sobie postawić, jest: „Kto wypowiada te słowa – Luiza 
czy nasz Pan? Czy mogą one pochodzić od niej, czy raczej pochodzą od Pana? Czy 
istnieje coś, co mogłoby ukazać, że nie jest możliwe, aby pochodziły od Pana?” 

 

Aby uzyskać wiarygodny klucz do rozeznania w tej kwestii, Jezus daje nam tę oto 
„palącą” wskazówkę: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie 
posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego Wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy 
też Ja mówię od siebie samego... (J 7,16-17). 

 

Innymi słowy, zanim się zagłębimy w lekturze pism, musimy wyjaśnić, co 
następuje, aby nie utrudnić prawidłowego zrozumienia ich treści: „Czy zagadnienia, o 
których mówi Luiza, a które Jezus jej przekazuje (oraz nam za jej pośrednictwem), są 
jej rzeczywistością subiektywną czy są rzeczywistością obiektywną? Czy 
akceptujemy tę drugą jako możliwą? Czy jesteśmy gotowi uznać ją ze wszystkimi 
tego konsekwencjami?” 
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Jezus mówi do Luizy: Ja objawiam się zarówno pokornym, jak i prostym, ponieważ 
natychmiast dają wiarę moim łaskom i otaczają je wielkim szacunkiem, mimo że są 
nieobeznani i ubodzy. Ale dla tych drugich, których widzisz, nie jestem bardzo 
łaskawy, ponieważ pierwszym krokiem, który przybliża do Mnie duszę, jest 
wiara. Ci więc drudzy, mimo swojej wiedzy i oczytania, a nawet świętości, nigdy nie 
doświadczają promienia światła niebieskiego, ale kroczą drogą przyrodzoną i nigdy 
nie dotykają, nawet nieznacznie, tego, co nadprzyrodzone (19.05.1899). 

 

18. Czy można nakreślić jakąś metodę lub praktyczny plan, aby przystąpić do 
lektury jej pism? 

 

To jest jak ze wspinaniem się na górę, nie można jej zdobyć, przeskakując tu i tam. 
Podstawą niezbędną do lektury jej pism jest dostateczna znajomość Ewangelii i 
generalnie Pisma Świętego. Należy iść w kolejności: zacząć od lektury pierwszego 
tomu, od którego Luiza rozpoczęła swoje pisanie, przyjmując wszystkie nauki i 
pozostawiając Luizie jej osobiste rzeczy (doświadczenia mistyczne, cierpienia, 
posłannictwo ofiary...). Bardzo przydatna jest jednocześnie lektura 11 tomu, rozdział 
po rozdziale, ponieważ daje dużo światła oraz rozpala entuzjazm i miłość do Woli 
Bożej. Wraz z lekturą tych dwóch tomów warto też rozpocząć czytanie Godzin Męki 
Pańskiej, ćwicząc się w miłości i poznaniu naszego Pana. Resztę należy czytać 
„powoli, powoli”, tak aby ogień płonął, mając dobrą strawę i aby nie był to słomiany 
ogień. 

Znalazłeś miód – tyle zjedz, ile trzeba, byś się objadłszy nie zwrócił (Prz 
25,16). 

 

19. Zostawmy teraz Luizę i zastanówmy się, jak my możemy duchowość Luizy 
uczynić naszą? To oczywiste, że jej powołanie jako „ofiara” jest przeznaczone 
wyłącznie dla niej i dla niektórych dusz do tego powołanych przez Pana (ale 
zanim się wystraszymy, zastanówmy się, czy dobrze zrozumieliśmy, co w 
istocie oznacza być „ofiarą”). Oczywiste jest, że jej misja zapoczątkowania 
Królestwa Woli Bożej tutaj na ziemi jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Ale jak my 
możemy zastosować w praktyce to, co czytamy? 
 

Pierwsi apostołowie poszli za Jezusem, który odwróciwszy się, rzekł do nich: 
Czego szukacie. Oni powiedzieli do Niego: Nauczycielu, gdzie mieszkasz. 
Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Innymi słowy, zacznijmy czytać ze 
świadomością tego, że Jezus powiedział: Dlatego słuchajcie Mnie, proszę was, moje 
dzieci, czytajcie uważnie te słowa, które umieszczam przed waszymi oczami, a 
odczujecie potrzebę życia moją Wolą. Będę przy was, gdy będziecie czytać, poruszę 
wasz umysł i wasze serce, abyście mogli zrozumieć, czym jest dar mojego Bożego 
Fiat, oraz mogli go zapragnąć. 
 

Wiedza jest niezbędna, gdyż kochamy w zależności od stopnia posiadanej 
wiedzy. Kiedy wiedza ta zaczyna przenikać nie tylko umysł, ale i serce, wtedy 
zaczynasz widzieć wszystko w innym świetle, zmieniasz swoje upodobania i 
pragnienia, zaczynasz się modlić w „inny” sposób, wchodzisz w inny rodzaj relacji z 
Trzema Osobami Boskimi oraz z Matką Niebieską. Zmienia się twoje życie, a ty się 
nie martwisz o to, jak sam masz je zmienić, ponieważ twoim jedynym upodobaniem 
staje się Jezus i Jego własne upodobanie... 

 

http://synonim.net/synonim/pos%C5%82annictwo
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20. Łatwo jest powiedzieć żyję w Woli Bożej, ale w praktyce często sprowadza 
się to do życia zgodnie z Wolą Bożą. Na czym to tak naprawdę polega? 
 

Można zrozumieć rzeczywistość życia w Woli Bożej i jej nieskończony zasięg i 
namacalnie dostrzec, jak różna jest od pełnienia tylko Woli Boga czy życia „zgodnie z 
Wolą Bożą” tylko w takim stopniu, w jakim Wola Boża stanie się życiem, którym 
żyjemy. 

 

Jezus mówi: Tak bardzo pragnę, aby stworzenia przyjęły moją Wolę, ma to dla 
Mnie największe znaczenie, najbardziej Mi leży na sercu. Wszystkie inne rzeczy nie 
interesują Mnie jednakowo, nawet te najbardziej święte. I kiedy widzę, jak dusza żyje 
moją Wolą, czuję się zwycięski, ponieważ w tym zawiera się największe dobro, jakie 
może zaistnieć w Niebie i na ziemi (23.03.1910). 

 

Chcę cię zawsze w mojej Woli... Chcę poczuć twoje serce bijące w moim Sercu, 
bijące tą samą miłością i z tym samym bólem. Chcę poczuć twoją wolę w mojej 
Woli, wolę, która mnożąc się we wszystkich, dałaby Mi w jednym akcie 
zadośćuczynienie za wszystkich i miłość za wszystkich. Chcę poczuć moją Wolę w 
twojej woli, aby uczynić moim twoje ubogie człowieczeństwo i wynieść je przed 
Majestat Ojca jako stała ofiara. (04.07.1917) 

 

Oto dlaczego tak często mówię ci o życiu w mojej Woli, którego aż po dziś dzień 
nikomu nie ukazałem. Znano najwyżej cień mojej Woli, łaskę i słodycz, jaką niesie 
spełnianie Jej. Natomiast wniknięcie do Jej wnętrza, ogarnięcie Jej bezmiaru, 
pomnożenie się ze Mną i przeniknięcie wszystkiego – nawet przebywając na 
ziemi i w Niebie, i w sercach – to nie jest jeszcze znane, tak iż dla wielu wyda się to 
dziwne. Kto jednak nie otworzy swojego umysłu na światło prawdy, nic nie zrozumie. 
(29.01.1919) 

 

Chcę, aby stworzenie weszło w moją Wolę i na sposób boski pocałowało moje 
czyny, zastępując wszystko, tak jak Ja to uczyniłem. Niech zatem przyjdzie, niech 
przyjdzie. Wyglądam go i pragnę tak bardzo, że zaczynam świętować, gdy widzę, jak 
wkracza w to boskie środowisko i pomnażając się wraz ze Mną, pomnaża się we 
wszystkich, miłuje i wynagradza za wszystkich i za każdego, oraz zastępuje 
wszystkich i każdego na sposób boski. Nie rozpoznaję w nim już więcej ludzkich 
cech, ale jedynie swoje własne. Moja Miłość się wznosi i pomnaża, 
zadośćuczynienia się mnożą w nieskończoność, a zastępowania stają się 
boskie... (13.02.1919) 

 

Luiza uczy nas, na czym właściwie polega zadanie życia w Woli Bożej: 
...gdy się modliłam, zamierzałam wejść w Wolę Bożą i w Niej, uczyniwszy moim 

wszystko, co w Niej istnieje, albowiem nic przed Nią nie może umknąć 
(przeszłość, teraźniejszość i przyszłość), i zrobiwszy sobie koronę ze 
wszystkich, w imieniu wszystkich zanosiłam przed Majestat Boży mój pokłon, 
moją miłość i zadośćuczynienie itd. (05.01.1921) 

 

Czy uważasz to za nieistotne, że moja Wola, święta, ogromna oraz wieczna, zniża 
się do stworzenia i łącząc się z wolą stworzenia, rozprasza ją we Mnie i sprawia, 
że Ja staję się Życiem wszystkich czynów stworzenia, nawet tych 
najmniejszych? Tak więc jego bicie serca, słowo, myśl, ruch, oddech stają się 
biciem serca, słowem, myślą, ruchem, oddechem Boga żyjącego w stworzeniu. 
Ukrywa ono w sobie Niebo i ziemię i tylko pozornie widać w nim stworzenie. Większej 
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łaski i wspanialszego cudu oraz świętości bardziej heroicznej nie mógłbym ci dać niż 
ta, którą jest mój FIAT. (06.06.1921) 

 

Jest to głos, który rozchodzi się echem wszędzie i mówi: Miłość, chwała i 
uwielbienie dla mojego Stwórcy! Kto zatem żyje w mojej Woli jest echem mojego 
głosu, jest tym, który powtarza moje Życie, jest doskonałą chwałą mojego 
Stworzenia. (28.03.1922) 

 

To, czym jest życie w Woli Bożej, Jezus wyjaśnił podczas Ostatniej Wieczerzy w 
swojej modlitwie do Ojca: Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje (J 
17,10). 

Istotnie, abyśmy mogli żyć w Woli Bożej, Jezus musi najpierw rzeczywiście posiąść 
wszystko, co do nas należy (kim jesteśmy, co posiadamy i co robimy). Musi być nie 
tylko widzem, lecz także Bohaterem wszystkiego, co w nas jest, naszego życia 
(Przybądź Wolo Boża, aby myśleć w moim umyśle... itd.), tak aby można było 
powiedzieć: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20). Ale 
potem konieczne jest, aby stworzenie rzeczywiście posiadło to wszystko, kim Jezus 
jest, wszystko, co do Niego należy, Jego Życie, czyniąc wszystko, co On czyni, wraz 
z Nim i tak jak On. W przeciwnym razie nie można powiedzieć, że jest to życie w Woli 
Bożej. 

 

Krótko mówiąc, żyć w Woli Bożej to zespolić się w jedno (przez łaskę) z Jezusem i 
uczynić naszym wszystko, co do Niego należy, aby ofiarować to wszystkim 
stworzeniom i zastąpić czyny każdego stworzenia boskimi czynami Jezusa, a więc w 
boski sposób odwdzięczyć się Jezusowi w imieniu każdego stworzenia. Albo wraz z 
Jezusem dać stworzeniom całą Miłość Ojca, a Ojcu oddać pełny hołd, który Mu się 
należy ze strony wszystkich stworzeń (uwielbienie, chwałę, cześć, dziękczynienie, 
zadośćuczynienie oraz miłość w sposób powszechny). 

 

A teraz jedno pytanie, 
na które każdy może sobie odpowiedzieć, kierując się własnym sumieniem: 
jeśli ktoś się natknie na pisma Luizy, ale nie będzie ich czytał, bo nie chce, 

to dlatego, że przypuszcza, że są w nich błędy, 
czy raczej dlatego, że się obawia, że ich tam nie ma? 
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OCZY DUSZY: WIARA 
 

 Potrzeba Wiary 
Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi 

uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. (Hbr 11,6) 
Większość wiedzy o nas samych i o otaczającym nas świecie nie zdobyliśmy przez 

osobiste doświadczenia. Wiedza ta została nam przekazana przez innych ludzi, 
którym uwierzyliśmy, przez naszych rodziców, nauczycieli, przez książki, telewizję, 
prasę... A Bóg, który osobiście mógłby uczyć nas prawd o sobie i o nas samych, 
chciał dokonać tego za pomocą Objawienia, które przekazał innym osobom w historii 
dziejów i które dotarło do nas za pośrednictwem Kościoła: ludzkich świadków, 
posiadających wszelkie gwarancje wiarygodności i wierności, dostępne do wszelkiej 
uczciwej i racjonalnej analizy. 

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych 
rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali 
świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, 
iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. (Hbr 11,1-3) 

 
 Treść Wiary 
Jeśli dziecko nie otrzymałoby godnego wiary świadectwa innych (zwykle swoich 

rodziców), nie wiedziałoby nic o sobie: nie znałoby swojego imienia, swojej rodziny i 
pochodzenia. Bez Objawienia Bożego nie wiedzielibyśmy, kim jesteśmy, komu 
zawdzięczamy nasz byt i nasze życie, jakie jest nasze prawdziwe pochodzenie i 
źródło wszystkiego, co widzimy, jaka jest nasza Ojczyzna i nasze przeznaczenie, co 
powinniśmy czynić i co nas czeka po tym życiu... Żadne z najistotniejszych pytań 
człowieka nie miałoby odpowiedzi. 

 
 „Przymnóż nam wiary” 
Przymnóż nam wiary – tak właśnie apostołowie mówili do Pana. Kto z nas jest w 

stanie dać pozytywną odpowiedź na pytanie Pana: Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Oby św. Piotr mógł nam 
powiedzieć: Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie 
ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i kamieniem 
upadku, i skałą zgorszenia (1 P 2, 7-8). Umiłowani! Czas bowiem, aby sąd się 
rozpoczął od domu Bożego (1 P 4,17). Nadchodzi czas próby i pokusy dla 
wszystkich: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący 
krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! (1 P 5,8-9). 

  
 Czym jest wiara? 
Z pewnością słowa „wiara” i „wierzyć” są jednymi z najliczniejszych słów w Piśmie 

Świętym. 
Jako ciekawostka podam, że w Nowym Testamencie występują odpowiednio 242 i 

243 razy. 
Mówiąc prościej, prawdziwa Wiara to pozwolić się chwycić za rękę Bogu, jak czyni 

to dziecko, i dać się Mu prowadzić. To zatem ufać Mu, ufać Jego Dobroci, Jego 
Wszechmocy, Jego Mądrości oraz Jego Miłości. Prawdziwa Wiara to oddawać cześć 
Bogu, poznawać Go, wielbić i wychwalać. Prawdziwa Wiara to należeć i chcieć w 
pełni do Niego należeć, to znać Go i czuć całkowicie swoim, to WSPÓLNOTA ŻYCIA 

333      
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z Bogiem, to zatem posiadać dostęp do Jego nieskończonej Mądrości, dzielić Jego 
Wszechmoc i doświadczać Jego Miłości. Prawdziwa Wiara jest tym, co mówi św. 
Piotr: Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, 
przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały (1 Pt 1,8). 

Prawdziwa Wiara zatem to pierwsza rzecz, która jest niezbędna, aby się 
przypodobać Bogu i móc do Niego przystąpić (Hbr 11,6), to pierwsze i ostatnie 
błogosławieństwo Ewangelii, zawierające w sobie wszystkie pozostałe, które można 
wyjaśnić tylko za pomocą Wiary: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła... 
powiedziała Elżbieta do Maryi (Łk 1,45); Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 
powiedział Jezus do apostoła Tomasza (J 20,29). 

 
 Warunki, których wymaga Wiara 
Dlaczego mówi się „prawdziwa” Wiara? Ponieważ nie ma nikogo, kto by w coś nie 

wierzył. A kiedy nie wierzy się w Boga, to wierzy się w brednie. Światło jest darem 
Boga, nawet oczy są Jego darem, ale otwarcie czy zamknięcie oczu zależy od nas. 
Innymi słowy, Wiara jest darem łaski, inicjatywą Jego Miłości, ale przyjęcie jej zależy 
od dobrej woli człowieka. Trzeba działać w dobrej wierze, aby móc przyjąć łaskę 
Wiary. Bo trzeba uwierzyć sercem, by zostać usprawiedliwionym (by Bóg nas 
usprawiedliwił), a wyznać natomiast ustami, aby być zbawionym (Rz 10,10). 

 
 Wiara i zaufanie 
Wiara wprowadza nas w prawdziwe poznanie Boga i sprawia, że ono w nas 

wzrasta, stając się coraz żywszym doświadczeniem. Dlatego też musimy ją wyrażać 
nie tylko w słowach (Credo), lecz także w czynach (w życiu), w dziełach wiary. To tak 
jak ten, kto wchodzi do pokoju i włącza światło, naciskając mały przycisk. Czyni to 
odruchowo, w prosty i naturalny sposób, bez jakiegokolwiek wahania czy problemu. 
Tak też prawdziwa Wiara powinna być dla nas czymś naturalnym. Wtedy zanika 
wszelka wątpliwość, wszelki strach czy niemoc, wszelkie ograniczenie... Powyższe 
słowa nie istnieją w słowniku Boga, dlatego nie powinny też istnieć w słowniku Jego 
dzieci. 

Tak więc tylko prawdziwa i żywa Wiara, rozpraszając wszelkie wątpliwości, daje 
nam bezpieczeństwo. Przezwyciężając wszelki strach, przynosi nam prawdziwy 
pokój. Pokonując wszelką niemoc, pozwala nam uzyskać wszystko: I otrzymacie 
wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie (Mt 21,22). 

Ale należy dodać, że kiedy wiara wzrasta i staje się mniej dziecinna i dojrzalsza, 
nie prosi o cokolwiek, ale coraz bardziej dostosowuje się do Woli Boga według słów 
Jezusa: Starajcie się naprzód o Królestwo i o Jego sprawiedliwość (czyli Świętość), a 
to wszystko będzie wam dodane (Mt 6,33). Dlatego też, jeśli prosimy o coś Boga z 
„wiarą”, że to otrzymamy, to już jest wiara. Jeśli natomiast jesteśmy pewni, że da nam 
nie to, o co prosimy, ale to, co najlepsze według Jego Woli, to ta wiara jest znacznie 
większa i piękniejsza. Albowiem stać się jak dziecko, pozwalając się prowadzić za 
rękę Bogu z ufnością, wierząc w Jego Mądrość i Jego tajemniczą Opatrzność – tym 
jest prawdziwa dojrzałość. 

 
 Kiedy Wiara jest żywa, wzrasta i nas przemienia 
Jako podmiot, czyli osoba, która wierzy, Wiara jest otwarciem drzwi umysłu na 

Boga (wierzyć), aby wniknęło w nas Jego Światło. Wola zaś jest ręką, która te drzwi 
otwiera, ale tylko od wewnątrz. 
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Jako dopełnienie, czyli to, w co wierzymy, Wiara jest nam dana w zalążku przy 
chrzcie świętym jako cenne nasienie do uprawy, tak aby mogło wzrosnąć do swej 
pełni i wydać błogosławiony Owoc. Wiara zatem to «BÓG JAKO PRAWDA BĘDĄCY 
NASZĄ WŁASNOŚCIĄ»7. 

Ale nasza wiara i dar Wiary wzrastają przez szereg łask „aktualnych”, których Bóg 
nam udziela, oraz wskutek naszej pozytywnej odpowiedzi na te łaski, których 
dostępujemy dzięki modlitwie, przez lekturę duchową (w szczególności Słowa 
Bożego), sakramenty, które przyjmujemy, a także przez wiele codziennych sytuacji, w 
których się znajdujemy... Czasami są to sytuacje wyjątkowe, tajemniczo zrządzone 
przez Boga, a nawet „ekstremalne”, właśnie w celu zapewnienia nam szybkich 
postępów w wierze. 

 
Pomyślmy, na przykład, o człowieku, który na Piątej Alei w Nowym Jorku spaceruje 

po linie rozciągniętej pomiędzy dwoma drapaczami chmur, dwieście metrów nad 
ziemią... Ulica wypełnia się ludźmi. Są dziennikarze, reporterzy telewizyjni, strażacy, 
jest pogotowie ratunkowe, policja... Gromkie oklaski, entuzjazm, stawianie zakładów. 
W pewnym momencie akrobata schodzi z liny (załóżmy, że nie zostaje aresztowany), 
podpisuje autografy, ściska dłonie. Ktoś stawia zakład, że akrobata jest w stanie 
ponownie przejechać po linie także na rowerze. Do najbardziej podekscytowanego ze 
swoich fanów artysta mówi: Czy wierzysz, że jestem w stanie przejść po linie, 
prowadząc taczkę? Fan odpowiada: Z pewnością, jestem tego pewien, bo jesteś 
bardzo sprawny! – O ile chcesz się założyć? – Nawet o tysiąc dolarów – W porządku, 
wskakuj więc na taczkę! 

 
Albo wyobraźmy sobie, że poniższa historia mogłaby się nam przydarzyć. Pewnej 

niedzieli, w czasie Mszy Świętej, w pewnym kościele 300 osób ze zdumieniem ujrzało 
kilku mężczyzn w kapturach wchodzących do środka, przyodzianych na czarno od 
stóp do głów i uzbrojonych w broń maszynową. Jeden z nich, który wydawał się 
szefem, chwycił za mikrofon i powiedział: Niech pozostaną na swych miejscach tylko 
ci, którzy są gotowi przyjąć kulkę za Chrystusa. Reszta ma natychmiast wyjść! 

Błyskawicznie uciekli ci z chóru, znikł także i diakon oraz ministranci. Większa 
część wiernych wyszła, tłocząc się w drzwiach i uciekając w pośpiechu. Z 300 osób 
pozostało zaledwie około dwunastu, skulonych w kłębek tu i ówdzie. Człowiek, który 
przemawiał, zdjął kaptur, spojrzał na księdza, który wydawał się bardziej martwy niż 
żywy, i powiedział: W porządku, pozbyłem się tych wszystkich hipokrytów. Teraz 
możesz rozpocząć Mszę Świętą. Życzę ci miłego dnia! Uzbrojeni mężczyźni odwrócili 
się i wyszli. 

Czy to wydarzyło się naprawdę? Nie wiem, ale bądźcie pewni, że równie dobrze 
może się wydarzyć wkrótce także i tutaj, pośród nas. 

Jezus podobnie postąpił z Piotrem, zapraszając go do siebie na spacer po wodzie, 
ale Piotr się uląkł i zaczął tonąć. Jezus go uratował, ale zwrócił się do niego z 
wyrzutem: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? (Mt 14,28-31). 

Podobnie postąpił także z Pawłem, który powiedział: Nie chciałbym bowiem, 
bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji; jak do ostateczności i 
ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z 
życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie 

 
7 Bóg jako Prawda należy do tych, którzy mają wiarę. Jezus jest Prawdą, Drogą i Życiem. W ten sam 
sposób Wiara oznacza posiadać Boga jako Prawdę, Nadzieja oznacza posiadać Go jako Drogę (aż 
dotrzemy do naszego Celu, czyli Nieba), a Miłość posiadać Go jako Życie. 
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samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wybawił nas od tak wielkiego 
niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Tak, mamy nadzieję w Nim, że nadal 
będzie nas wybawiał (2 Kor 1,8-10). 

 
Podobnie postąpił z siostrami Łazarza, kiedy Go poprosiły, aby uzdrowił ich brata. 

W nagrodę za ich wiarę pozwolił, aby sytuacja się pogorszyła, tak iż Łazarz zmarł. 
Także i w tym przypadku Marta, mimo że wyznała swoją wiarę intelektualną (Tak, 
Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat), 
niemal się zawahała, ale Jezus natychmiast powiedział do niej: Czyż nie 
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? (J 11). 

Ale dlaczego Pan wymaga tak wielkiej wiary w siebie? Jak na przykład, kiedy 
Jezus udał się do domu przełożonego synagogi, imieniem Jair, aby uzdrowić jego 
umierającą córeczkę. W pewnej chwili przyszli ludzie i donieśli: Twoja córka umarła, 
czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus rzekł do niego: Nie bój się, wierz 
tylko! (Mk 5,35-36). To tak, jakby chciał powiedzieć: Jeśli teraz zwątpisz, jeśli nie 
udzielisz mi wsparcia swoją wiarą, wstrzymasz moją interwencję. W ten sposób 
zamiast uzdrowienia uzyskał zmartwychwstanie! Wydaje się, że Pan lubi tę grę – 
„stracisz albo podwoisz?”. Domaga się jednak wiary prostej i niezachwianej, aby 
uzasadnić swoją Bożą interwencję. Im większa łaska, której chce udzielić, tym 
większej wiary wymaga od stworzenia. 

Ale abyśmy mogli żyć wiarą, jako że jest największym skarbem, Bóg zazwyczaj 
lubi otaczać nasze życie na pozór banalnymi, zwykłymi i nieistotnymi rzeczami 
(podczas gdy wiara sprawia, że w Jego oczach stają się one wyjątkowe i bardzo 
ważne – wszystkie stają się okazją do komunii z Bogiem). Czasami dopuszcza nawet 
pewne utrapienia, nieumyślne błędy, a niekiedy nawet i grzechy, które upokarzając 
duszę, właściwie chronią ją przed samą sobą i przed złodziejem, jakim jest miłość 
własna, a jednocześnie pobudzają do większej aktywności na rzecz Pana. I właśnie 
dlatego Pan powiedział do św. Pawła: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w 
słabości się doskonali (2 Kor 12,9). 

 
 Wiara teologalna a wiara ludzka 
Wiara oznacza przyjmować świadectwo Jezusa, Słowo Boże, które nie może się 

mylić i nas zmylić. Nie oznacza przyjmować tego, co nasze zmysły postrzegają i co 
nasz umysł jest zdolny wymyśleć. 

 
Owa wiara jest żywą więzią z Bogiem, prawdziwą wspólnotą życia z Bogiem, która 

rozpoczyna się od poznania (za pomocą wiary) prawdy o Bogu. Z tej wiedzy zaś rodzi 
się pewność, że to, co wiem, przeznaczone jest dla mnie (tym jest nadzieja), i tak 
staje się moim, moją własnością (a tym jest miłość). 

 
Mówimy tutaj o Wierze teologalnej albo nadprzyrodzonej, tej, która wprowadza nas 

we wspólnotę życia z Bogiem. Ale jest też inna wiara, ludzka, kiedy wierzymy w ludzi 
i w ich przekazy oraz kiedy jesteśmy zachęcani, aby wierzyć w to, co ewentualnie 
dotyczy naszej postawy religijnej i naszej relacji z Bogiem. Na przykład wiara w 
określone objawienia „prywatne”, objawienia Maryjne itp. Prawdą jest, że nie są one 
częścią Credo, ale służą między innymi, aby zmierzyć wartość naszej Wiary 
nadprzyrodzonej, ponieważ Miłość... współweseli się z prawdą.  Wszystko 
znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (1 
Kor 13,6-7). Dlatego św. Paweł mówi: Ducha nie gaście, proroctwa nie 
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lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! (1 Tes 5,19-21). 
Objawienia prywatne pomagają nam rozeznawać, czy coś jest zgodne czy niezgodne 
z objawieniem publicznym, które jest normą naszej Wiary. 

 
 Wiara według naszego Pana w pismach Luizy Piccarrety 
…Jezus powiedział mi dokładnie te słowa: Wiara to Bóg. Te dwa słowa zawierały 

w sobie ogromne światło, którego nie da się wyrazić, ale postaram się je opisać tak, 
jak potrafię. W słowie „wiara” rozumiałam, że wiarą jest sam Bóg. I tak jak pokarm 
materialny daje życie ciału, żeby nie umarło, tak wiara daje życie duszy. Bez wiary 
dusza jest martwa. Wiara ożywia, wiara uświęca, wiara uduchawia człowieka i 
sprawia, że jego oczy zwracają się ku Najwyższej Istocie, tak iż nie przyswaja 
niczego z rzeczy tego świata, a jeśli je przyswaja, to przyswaja je w Bogu. 
(28.02.1899) 

 
Jezus, pełen dobroci, zwrócił się do spowiednika i powiedział do niego: Pragnę, 

aby wiara zalała cię wszędzie jak owe łodzie, które są otoczone wodami morza. A 
ponieważ Wiara to Ja sam, jeśli będziesz zalany Mną, czyli Tym, który wszystko 
posiada, może i swobodnie daje osobom pokładającym w Nim ufność, nie będziesz 
się martwił o to, co ma być, kiedy ma być i jak masz to zrobić. Ja sam wedle twoich 
potrzeb przyjdę ci z pomocą. 

Następnie dodał: Jeśli będziesz się ćwiczył w wierze, jakby w niej pływając, w 
nagrodę wleję w twoje serce trzy rozkosze duchowe. Pierwsza: będziesz z 
jasnością przenikał rzeczy Boże, a w czynieniu rzeczy świętych poczujesz się zalany 
taką radością i takim szczęściem, że będziesz jakby nimi przesiąknięty – i to jest 
namaszczenie moją łaską. Druga: poczujesz znudzenie rzeczami ziemskimi i radość 
w sercu z rzeczy niebieskich. Trzecią jest całkowite oderwanie od wszystkiego. 
Poczujesz niechęć do tych rzeczy, do których wcześniej miałeś zamiłowanie – to już 
od pewnego czasu wlewam w twoje serce, a ty już tego doświadczasz. Twoje serce 
zalane więc będzie radością, którą przeżywają obnażone dusze, mające serca tak 
zalane moją Miłością, że rzeczy zewnętrzne, które je otaczają, nie robią na nich 
żadnego wrażenia. (25.06.1899) 

 
Córka moja, kto karmi się wiarą, nabywa boskie Życie, a nabywając boskie Życie, 

niszczy życie ludzkie, czyli niszczy w sobie zarodki, które wytworzył grzech 
pierworodny, i odzyskuje doskonałą naturę, taką, jaka wyszła spod moich rąk, 
podobną do Mnie, i tym sposobem przewyższa godnością samą naturę anielską. 
(02.03.1902) 

 
Córka moja, wszystkie rzeczy posiadają swoje źródło w wierze. Kto jest mocny w 

wierze, ten jest mocny w cierpieniu. Wiara znajduje Boga wszędzie, dostrzega Go w 
każdym działaniu, dotyka w każdym ruchu, a każda pojawiająca się nowa okoliczność 
to nowe objawienie Boże, które stworzenie otrzymuje. Bądź więc mocna w wierze, bo 
jeśli w każdym stanie i w każdej sytuacji będziesz w niej mocna, wiara doda ci 
męstwa i sprawi, że na zawsze pozostaniesz zjednoczona z Bogiem. (20.03.1904) 

 
 Córko, wiara pozwala poznać Boga, ale zaufanie pozwala Go odnaleźć. Tak 

więc wiara bez zaufania to wiara bezowocna. I mimo że wiara posiada ogromne 
bogactwa, dzięki którym dusza może się wzbogacić, bez zaufania pozostaje uboga i 
pozbawiona wszystkiego. (29.07.1904) 
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 Jednym słowem, Wiara to skuteczna droga, aby się zjednoczyć z Bogiem, z Jego 

Wolą, to opierając się na Jego Słowie, przyjąć Jego Dar i uczynić go własnym 
życiem. Dar ten jest tak wielki i cenny, że kiedy naprawdę się go posiada, nie 
potrzebne są żadne nadzwyczajne i zmysłowe doświadczenia ani cuda na jego 
potwierdzenie, ponieważ zamiast dać światło (większe znaczenie), mogłyby rzucić 
cień, a zamiast dać wiarygodność, mogłyby mu ją odebrać. 
 
Luiza pisze:  

Potem pomyślałem sobie: W tej Świętej Woli nie widać żadnych cudów ani 
niezwykłych rzeczy, których stworzenia są tak bardzo łakome, że przemierzyłyby pół 
świata, aby zdobyć choćby jedną z nich. Wszystko natomiast toczy się między duszą 
a Bogiem. I jeśli stworzenia otrzymują dobra, to nie wiedzą, skąd one pochodzą... 
Doprawdy dusze te są jak słońce, które choć daje życie wszystkim, to nikt nie zwraca 
na nie uwagi. 

I kiedy o tym myślałam, powrócił mój Jezus (wyglądając okazale) i dodał: Jakie 
cuda, jakie cuda? Czyż czynienie mojej Woli nie jest może największym z cudów? 
Moja Wola jest wieczna, jest cudem wiecznym, nigdy się nie kończy. To cud każdej 
chwili, w której wola ludzka stale się łączy z Wolą Bożą. Wskrzeszanie zmarłych, 
przywracanie wzroku ślepym i tym podobne nie są wieczne, kończą się. W 
porównaniu więc z wielkim i trwałym cudem życia w mojej Woli można je nazwać 
drobnymi i przemijającymi cudami. Nie zwracaj uwagi na te cuda. Ja wiem, kiedy są 
one korzystne i potrzebne. (12.11.1921) 

 
Dlatego też Woli Bożej doświadcza się z czystą WIARĄ. 
Po owocach poznamy, z czasem, że nie była złudzeniem. 
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ZAWIERZENIE I KONSEKRACJA 
 

 ZAWIERZENIE jest „aktem przekazania” kogoś lub czegoś danej osobie, 
oddaniem tego w jej ręce, tak aby mogła rozporządzać tym w dowolny sposób i 
czynić z tym, co zechce. Jest równoznaczne z „ofiarowaniem”, ale dodaje do tego, jak 
wskazuje samo słowo, motyw zaufania. Zawierzenie jest tym, co wyraża motto 
papieża Jana Pawła II (a wcześniej także motto Jezusa): Totus Tuus (Cały Twój, o 
Maryjo). Jest tym aktem, którego dokonał Jezus w agonii na krzyżu, powierzając nas 
jako dzieci swojej Matce. 

  
 KONSEKRACJA (poświęcenie) oznacza „uczynić sakralnym” coś, co przynależy 

lub odnosi się do Boga. W następstwie to coś nie jest już przeznaczone do celów 
świeckich (profanum) czy obcych Bogu. W tym sensie słowo „konsekrować” jest 
równoznaczne ze słowem „poświęcać” i ze słowem „uświęcać”. Konsekracja oznacza 
również „przeistoczenie”. Najwyższym przykładem Konsekracji jest ta, która dokonuje 
się podczas Mszy Świętej: chleb i wino ofiarowane wcześniej Bogu są przez Niego 
konsekrowane, czyli przekształcone w swej istocie („przeistoczone”, jak mówi 
Kościół) w Ciało, Krew, Duszę i Boskość Jezusa Chrystusa. Nie są już chlebem ani 
winem, choć zachowują „swoją przypadłość (akcydens)”, czyli cechy przypadłościowe 
(kształt, kolor, wygląd zewnętrzny i skład chemiczny), ale stają się Jezusem 
Chrystusem, obecnym w pełni swej Istoty i całym swym Życiem, aby dać nam siebie i 
przekształcić nas w siebie w takim stopniu, w jakim Mu na to pozwolimy. 

 
 CZEGO? 
Nas samych: A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali 

ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej 
służby Bożej (Rz 12,1). Wszystkiego, kim jesteśmy, co mamy i co robimy, a przede 
wszystkim jedynej rzeczy, która od nas zależy i której możemy odmówić Bogu – a to 
byłoby największym dla nas nieszczęściem – naszej woli, którą zwykle nazywamy 
sercem. Jezus wskazuje na to, mówiąc: Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego 
pochodzą złe myśli... Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym 
(Mk 7,21). 

 
 KOMU? 
Oczywiście Bogu. Tak jak uczynił to sam Jezus i jak uczyniła to Maryja. Od 

pierwszej chwili swojego życia Maryja poświęciła całą siebie Woli Bożej, aby 
wybłagać przyjście Mesjasza. Poświęciła siebie Bogu, ofiarowała w pełni swoją 
osobę i swoje życie Miłości Bożej, Bożemu Planowi, a w swoim czasie Bóg „poświęcił 
siebie” Maryi. W rzeczywistości Jezus poświęcił siebie Maryi od momentu 
Wcielenia, a pod koniec swego życia odnowił swoje poświęcenie Woli Ojca. Modląc 
się za swych uczniów, powiedział: Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 
Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja 
poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie (J 17,17-
19). 

Bóg chciał więc przyjść do nas i się nam oddać przez Maryję. Chciał, aby Jego 
Wcielenie, a nawet Odkupienie, odbyło się za zgodą i przy życzliwej współpracy 
Maryi, Jego Matki. W ten sam sposób chce, abyśmy my przyszli do Niego i oddali się 
Mu przez Maryję, ponieważ Maryja ma za zadanie zjednoczyć Boga i człowieka: 
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sprawić, aby Bóg stał się Człowiekiem, a każdy człowiek stał się dzięki łasce jak 
Jezus, jak Bóg. Tak więc jest to poświęcenie się Bogu jak Maryja, przez Maryję, z 
Maryją i w Niepokalanym Sercu Maryi. 

  
 W JAKIM CELU? 
Aby być przez Nią i jak Ona przedstawionym i ofiarowanym Bogu, Woli Boga, aby 

przez Nią, z Nią i w Jej Niepokalanym Sercu być przekształconym i przeobrażonym w 
drugiego Jezusa, „na obraz i podobieństwo” Jezusa. Wówczas Miłość Ojca będzie w 
pełni zaspokojona i doskonale uwielbiona: będzie to wypełnienie Jego Woli. W ten 
sposób nadejdzie w końcu Jego Królestwo. 

 
 W JAKI SPOSÓB? 
Za pomocą wielu pięknych słów i wyrażeń? Za pomocą obszernej modlitwy o 

bogatej zawartości teologicznej? Za pomocą kilku szczerych słów?... Wszystko to 
może być przydatne i wartościowe, ale istotne jest, aby to czynić z umysłem (w takim 
stopniu, w jakim rozumiemy) i z sercem (w takim stopniu, w jakim chcemy i 
pragniemy). 

Ile razy? Raz w życiu? Raz w roku? (nie zaszkodzi) Raz w miesiącu? Codziennie? 
Co godzinę? W każdej minucie czy sekundzie? Tak!... Z każdym oddechem? Przy 
każdym uderzeniu serca? W każdym spojrzeniu, myśli, słowie, czynie, sytuacji itd.? 
Tak, tak, tak! Nie jest to zwykły akt pobożności czy formalna czynność. Jest to 
życie, aby żyć, jest to przymierze z Bogiem przez Maryję, jest to cel do 
zdobycia. Poświęcenie (konsekracja) będzie spełnione i w pełni zrealizowane tylko w 
momencie naszego wejścia do Nieba. Jest praktycznie odpowiedzią, której musimy 
udzielić jak św. Jan na testament miłości Jezusa ukrzyżowanego: Oto Matka twoja. I 
od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie, czyli do swego życia (J 19,27). 

 

 
 

 

Od zawsze było jasne, że katolicyzm nie może istnieć bez pobożności maryjnej,  
że bycie katolikiem oznacza bycie maryjnym, że miłość do Matki prowadzi do 

odnalezienia Pana w Matce i przez Matkę. 
(Benedykt XVI do przedstawicieli „Kongregacji Maryjnej” z Ratyzbony, 29 maja 2011 r.) 

 
 

 
 

 

O Maryjo, Matko Jezusa i Matko moja, 
powierzam Ci i poświęcam swoje życie, jak uczynił to Twój Syn Jezus. 

Powierzam się Twojej roli jako Matki i Twojej władzy jako Królowej, 
Twojej mądrości i miłości, którymi napełnił Cię Bóg, 

oraz całkowicie odrzucam grzech i tego, kto do niego nakłania. 
Powierzam Ci swoje istnienie, swoją osobę i swoje życie, 

a zwłaszcza swoją wolę, 
abyś ją chroniła w swoim Matczynym Sercu i ofiarowała Panu 

wraz z ofiarą, którą Ty uczyniłaś z siebie i ze swojej woli. 
W zamian naucz mnie tak jak Ty wypełniać Wolę Boga i żyć w Woli Bożej. Amen 
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Niepokalana Królowo, moja Niebieska Matko, przychodzę na Twoje matczyne 
kolana, aby się wtulić w Twoje ramiona jako Twoja ukochana córka i aby Cię prosić z 
najgorętszym westchnieniem – w tym miesiącu poświęconym Tobie – o największą z 
łask: ażebyś mi dozwoliła żyć w królestwie Woli Bożej.  

Święta Mamo, Ty, która jesteś Królową tego królestwa, pozwól mi w Nim żyć jako 
Twoja córka, aby ono już więcej nie było bezludne, ale zamieszkałe przez Twoje 
dzieci.  

Dlatego też, wszechwładna Królowo, ja powierzam się Tobie, abyś kierowała 
moimi krokami po królestwie Woli Bożej. A trzymając mnie mocno za rękę, 
pokierujesz całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w Woli Bożej.  

Będziesz moją Mamą i Tobie jako mojej Mamie zawierzam moją wolę, abyś mi ją 
wymieniła na Wolę Bożą, a wtedy będę pewna, że już nie opuszczę królestwa Woli 
Bożej. Proszę Cię więc, oświeć mnie, abym mogła zrozumieć, czym jest Wola Boga.  

(Z książki Luizy Piccarrety Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej) 

 
 

 POŚWIĘCENIE SIĘ WOLI BOŻEJ 
Są ludzie przekonani, że „żyją w Woli Bożej”, ponieważ „dokonali aktu poświęcenia 

się” Woli Bożej, czyli przeczytali lub odmówili określoną modlitwę. Czy to wystarczy? 
Musimy jednak to wyjaśnić. 

Wszyscy jako stworzenia znajdujemy się w Woli Bożej, gdyż poza Nią nic nie może 
istnieć ani nie może być wymyślone przez Boga. Istotne zaś jest nasze pragnienie 
przebywania w Niej, aby posiąść w nas Jezusa. Mówimy tu o pragnieniu 
przebywania w Niej nie tylko naszym istnieniem, lecz także naszym życiem. Oznacza 
to nieustannie wzywanie Jej, aby stała się naszym życiem we wszystkim, co nam 
przynosi lub o co nas poprosi. 

 
Odprawiałam swoją zwyczajową adorację do Jezusa, mojej ukrzyżowanej Dobroci, 

mówiąc Mu: Wnikam w Twoją Wolę, a raczej, podaj mi rękę i Ty sam umieść mnie w 
bezmiarze Twojej Woli, abym nie mogła uczynić niczego, co by nie było efektem 
Twojej Przenajświętszej Woli. Gdy to mówiłam, pomyślałam sobie: Jak to? Wola 
Boża jest wszędzie, już w Niej przebywam, a mówię: wnikam w Twoją Wolę? 

Ale gdy o tym myślałam, mój słodki Jezus, poruszając się w moim wnętrzu, 
powiedział do mnie: Córko moja, jednakże jest wielka różnica między tym, kto się 
modli czy działa, ponieważ moja Wola go otacza i ponieważ zgodnie ze swoją 
naturą znajduje się Ona wszędzie, a tym, kto z własnej woli, posiadając wiedzę 
o tym, co czyni, wkracza w boskie środowisko mojej Woli, aby działać i się 
modlić. (21.06.1923) 

 
Świętość życia w mojej Woli nie posiada dróg ani drzwi, ani kluczy, ani 

pomieszczeń. Zalewa wszystko, jest jak powietrze, którym się oddycha, którym 
wszyscy muszą i mogą oddychać. Jeśli tylko dusza tego zapragnie i odłoży na 
bok swoją ludzką wolę, Wola Boża pozwoli jej sobą oddychać i da jej życie, efekty 
oraz wartość życia moją Wolą. A jeśli Jej nie znają, jak mogą chcieć i pragnąć 
życia tak świętego? Jest ono największą chwałą, jaką stworzenie może Mi 
przynieść. (16.07.1922) 
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In Voluntate Dei! Deo gratias! 
O godna uwielbienia i boska Wolo, stoję tutaj wobec ogromu Twego światła i 

proszę Twoją nieskończoną dobroć o otwarcie mi drzwi i wpuszczenie mnie do 
niego, abym mógł ukształtować moje życie całkowicie w Tobie, Boża Wolo. 
Dlatego chyląc się przed Twoim światłem, ja, najmniejszy ze wszystkich 
stworzeń, przybywam, o czcigodna Wolo, w małej grupie synów i córek Twojego 
Najwyższego Fiat. 

Upadając na twarz w swojej nicości, błagam Twoje światło, aby mnie zalało 
oraz przyćmiło wszystko, co do Ciebie nie należy, tak abym mógł oglądać jedynie 
Ciebie, pojmować tylko Ciebie i żyć tylko w Tobie, Wolo Boża.  

Wola Boża będzie moim życiem, ośrodkiem mojego rozumu, zachwytem 
mojego serca i całej mojej istoty. Chcę, aby ludzka wola nie ożyła w moim sercu 
już nigdy więcej. Wyrzucę ją z niego i utworzę nowy raj pokoju, szczęścia i 
miłości. Z Nią będę zawsze szczęśliwy. Będę miał niezrównaną siłę i osiągnę 
świętość, która wszystko uświęca i wszystko kieruje ku Bogu. 

Upadając tu na twarz, błagam o pomoc Trójcę Przenajświętszą i proszę, aby 
mi pozwoliła żyć w sanktuarium Woli Bożej, a dzięki temu zostanie we mnie 
przywrócony pierwotny porządek stworzenia, taki jaki był, gdy stworzenie zostało 
powołane do życia. 

Niebieska Mamo, wszechwładna Królowo Bożego Fiat, weź mnie za rękę i 
zamknij w świetle Woli Bożej. Będziesz moim przewodnikiem i czułą Matką, 
nauczysz mnie, jak mam żyć i utrzymywać się w porządku i w obrębie Woli Bożej. 
Niebieska Władczyni, Twojemu Sercu powierzam całą moją istotę. Ty będziesz 
udzielała mi lekcji o Woli Bożej, a ja będę je uważnie wysłuchiwał. Okryjesz mnie 
swoim płaszczem, a wąż piekielny nie będzie miał odwagi wkroczyć do tego 
świętego raju, aby mnie kusić i staczać w labirynt ludzkiej woli. 

Serce mojego najwyższego Dobra, Jezu, Ty dasz mi swoje płomienie, aby 
mnie spaliły, pochłonęły i posiliły oraz ukształtowały we mnie życie Najwyższej 
Woli. 

Święty Józefie, ty będziesz moim opiekunem, stróżem mojego serca, a w 
swoich rękach będziesz trzymał klucze mojej woli. Będziesz zazdrośnie strzegł 
mojego serca i nigdy więcej już mi go nie zwrócisz, abym był pewien, że już nigdy 
nie opuszczę Woli Boga. 

Mój Aniele Stróżu, strzeż mnie, chroń mnie i pomagaj mi we wszystkim, aby 
rozkwitał mój raj na ziemi i stał się dla świata wezwaniem do Woli Bożej.  

Niebiański Dworze, przyjdź mi z pomocą, a ja będę żył zawsze w Woli Bożej. 
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„Kim Ty jesteś, Panie, a kim ja?” 
 

 Czy prawda i pokora oznaczają to samo? 
Córko moja, tylko mali pozwalają sobą kierować w dowolny sposób, nie ci, którzy 

są mali według rozumu ludzkiego, ale ci, którzy są mali, a jednocześnie przepełnieni 
rozumem Bożym. Tylko Ja mogę powiedzieć, że jestem pokorny, gdyż w człowieku 
to, co nazywa się pokorą, należy raczej nazwać poznaniem samego siebie, a kto 
nie zna siebie, ten błądzi w fałszu [...]. 

Tylko moje Człowieczeństwo było pełne obelg i upokorzeń, tak iż się przelewały na 
zewnątrz. I właśnie dlatego Niebo i ziemia drżą w obliczu moich cnót, a dusze, które 
Mnie kochają, posługują się moim Człowieczeństwem jak drabiną, aby się wspiąć i 
zebrać choć kilka kropelek moich cnót. 

Powiedz Mi, gdzie w obliczu mojej pokory znajduje się twoja? Tylko Ja mogę się 
szczycić posiadaniem prawdziwej pokory. Moja Boskość zjednoczona z moim 
Człowieczeństwem mogła dokonywać cudów na każdym kroku, w każdym słowie czy 
dziele. Ja natomiast dobrowolnie się pomniejszałem w obrębie mojego 
Człowieczeństwa, ukazywałem się jako jeden z najuboższych, a nawet mylony byłem 
z samymi grzesznikami. Mogłem dokonać dzieła Odkupienia w bardzo krótkim 
czasie, nawet za pomocą jednego słowa, ale chciałem przez wiele lat, w wielu 
trudach i znojach przyjąć na siebie nędzę człowieka. Chciałem podejmować wiele 
różnych czynności, aby całkowicie odnowić i ubóstwić człowieka. Chciałem 
podejmować nawet te najmniejsze czynności, ponieważ wykonane przeze Mnie, 
przez Tego, który był Bogiem i Człowiekiem, otrzymywały nowy blask i znamię dzieł 
Bożych. Moja Boskość, ukryta w moim Człowieczeństwie, chciała się zniżyć tak 
bardzo, podporządkować się biegowi działań ludzkich, podczas gdy w jednym akcie 
woli mógłbym stworzyć nieskończone światy... Moje Człowieczeństwo chciało poczuć 
nędze i słabości innych, jak gdyby były Jego własnymi. W obliczu Bożej 
sprawiedliwości chciało się poczuć pokrytym wszystkimi grzechami ludzi, za które 
musiało odpokutować ceną niesłychanych cierpień oraz przelaniem całej swojej krwi. 
W ten sposób oddawałem się ciągłym aktom głębokiej i heroicznej pokory. 

O córko, oto ogromna różnica między moją pokorą i pokorą stworzeń, a także 
między pokorą wszystkich moich świętych. Ich pokora w obliczu mojej jest zaledwie 
cieniem, ponieważ stworzenie, tak czy owak, jest stworzeniem i nie wie, tak jak Ja to 
wiem, jak wielki jest ciężar grzechu. Nawet jeśli są bohaterskie dusze, które idąc za 
moim przykładem, ofiarowały się znosić cierpienie za innych, to ich cierpienie nie jest 
jednak odmienne od cierpienia innych stworzeń, nie jest dla nich czymś nowym, 
ponieważ są one stworzone z tej samej gliny. W dodatku na samą myśl, że cierpienia 
te są przyczyną nowych nabytków i uwielbieniem Boga, czują się wielce 
zaszczycone. 

Poza tym stworzenie jest zawężone do kręgu, w którym Bóg je umieścił, i nie może 
wyjść poza granice, którymi zostało przez Boga otoczone. Och, gdyby tylko było w 
ich mocy czynienie i niszczenie, czego jeszcze by nie uczynili! Każdy sięgnąłby 
gwiazd! A moje przebóstwione Człowieczeństwo nie miało żadnych ograniczeń, ale 
dobrowolnie się zawężało w sobie. Tym właśnie było przeplatanie wszystkich moich 
dzieł heroiczną pokorą. Brak pokory był przyczyną wszelkiego zła, które zalewa 
ziemię, a Ja ćwicząc się w tej cnocie, musiałem ściągnąć od sprawiedliwości Bożej 
wszelkie dobra... (12.01.1900) 
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 Co jest punktem wyjścia do dialogu z Bogiem? 
Światło Prawdy. W relacji z Bogiem należy rozmawiać tym samym językiem: 

prawdą. 
Córko moja, wszystkie rzeczy biorą swój początek z nicości. Gdyby ten tak 

uporządkowany wszechświat, który podziwiasz, był przed stworzeniem wypełniony 
innymi rzeczami, nie mógłbym użyć swojej twórczej dłoni, aby go stworzyć po 
mistrzowsku i uczynić tak wspaniałym i bogato zdobionym. Co najwyżej, mógłbym 
zniszczyć wszystko, co mogłoby w nim istnieć, a następnie stworzyć go ponownie 
według moich upodobań. Ale pozostajemy zawsze przy tym samym: wszystkie moje 
dzieła biorą swój początek z nicości. Kiedy wmieszane są inne rzeczy, nie mogę 
zstąpić do duszy i w niej działać, gdyż to nie jest godne mojego Majestatu. Ale kiedy 
dusza redukuje się do zera, wznosi się do Mnie i podejmuje swój byt w moim, wtedy 
działam jak Bóg, którym jestem, a dusza odnajduje swój prawdziwy odpoczynek. 
Otóż wszystkie cnoty biorą swój początek z pokory i z zatracenia samego siebie. 
(20.05.1900) 

Podstawą życia duchowego jest poznanie siebie, własnej nicości oraz poznanie 
Boga: Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, 
tak jakbyś nie otrzymał (1 Kor 4,7). 
 

Dlatego Jezus mówi do Luizy: Największą przysługą, jaką mogę wyświadczyć 
duszy, jest dać jej poznać samą siebie. Poznanie siebie i poznanie Boga idą w 
parze. W takim stopniu, w jakim poznasz siebie, w takim też stopniu poznasz Boga. 
Dusza, która poznała siebie, widzi, że sama z siebie nie może uczynić nic dobrego i 
dlatego przemienia cień swojego bytu w Boga, i w Bogu wykonuje wszystkie swoje 
czynności. Dusza jest w Bogu i przy Nim kroczy, nie patrząc na nic, nie bacząc na 
nic, ani nic nie mówiąc, jednym słowem, jest jak martwa, ponieważ znając do głębi 
swoją nicość, nie ma odwagi nic uczynić z samej siebie, ale ślepo podąża za 
impulsem działania Słowa. (02.06.1899) 

 
Kiedy Jezus ukazuje się duszy, pozwala jej poznać samą siebie i jej nicość. 

Napełnia ją wtedy samym sobą: Kiedy to Ja się ukazuję duszy, wszystkie jej władze 
wewnętrzne unicestwiają się i poznają swoją nicość, a Ja, widząc duszę 
upokorzoną, daję jej w obfitości, jakby wielkimi strumieniami moją Miłość, tak aby 
zalać ją w całości i wzmocnić w czynieniu dobra. Wręcz przeciwnie dzieje się w 
przypadku diabła. (27.08.1899) 

I do św. Katarzyny ze Sieny powiedział: Ja jestem Tym, który jest. Ty jesteś tą, 
która nie jest. Dlatego powiedział: Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto 
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie 
możecie uczynić (J 15,5). 

 
Owa wiedza i poczucie pogardy dla samego siebie są godne pochwały i korzystne, 

jeśli idą w parze z poznaniem Jezusa i z wiarą w Niego, ponieważ stają się wtedy 
ufnością i odwagą (26.05.1899, 05.02.1900): Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia (Flp 4,13). 

A skoro do ujrzenia naszego oblicza potrzebujemy lustra, to do poznania prawdy o 
nas samych musimy spojrzeć w „lustro”, którym jest Chrystus: 

Córko moja, pragnę od ciebie, abyś nie poznawała siebie już więcej w sobie, ale 
poznawała siebie tylko we Mnie. Tak więc nie będziesz już więcej pamiętała o 
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sobie ani poznawała siebie, ale będziesz pamiętała o Mnie. A kiedy nie będziesz 
znała siebie, poznasz Mnie jedynie. W takim stopniu, w jakim zapomnisz o sobie i 
zniszczysz siebie, w takim też stopniu pogłębisz wiedzę o Mnie i poznasz siebie 
wyłącznie we Mnie. A kiedy to uczynisz, nie będziesz już więcej myślała twoim 
umysłem, ale moim. Nie będziesz patrzyła twoimi oczami, rozmawiała twoimi ustami, 
a twoje serce nie będzie pulsować twoim sercem, nie będziesz pracowała twoimi 
rękami ani chodziła twoimi nogami, ale wszystko to uczynisz moimi oczami, moimi 
ustami, moim sercem, moimi rękami i moimi nogami, ponieważ aby poznać siebie 
wyłącznie w Bogu, dusza musi się udać do swego źródła i powrócić do swego 
początku – do Boga, od którego wyszła, oraz dostosować całą siebie do swego 
Stwórcy. A wszystko, co mniema o sobie i co nie jest zgodne z jej początkiem, musi 
zniszczyć i zredukować do zera. Tylko w ten sposób, obnażona i wyniszczona, może 
powrócić do swego źródła i poznać siebie tylko w Bogu, i działać zgodnie z celem, do 
jakiego została stworzona. Właśnie dlatego, aby dostosować całą siebie do Mnie, 
dusza powinna stać się nierozłączna ze Mną. (27.06.1900) 

 
Rozmyślanie o sobie jest zawsze wadą. Do myśli o sobie należy natychmiast 

dołączyć myśl o Jezusie: Im bardziej dusza się upokarza i poznaje samą siebie, tym 
bardziej przybliża się do prawdy, a znajdując się w prawdzie, stara się wbić na drogę 
cnoty, od której czuje się bardzo daleka. Kiedy widzi, że się znajduje na drodze cnoty, 
natychmiast uświadamia sobie, jak wiele pozostało jej jeszcze do zrobienia, ponieważ 
cnoty nie mają końca, są tak samo nieskończone jak Ja. Tak więc dusza znajdując 
się w prawdzie, zawsze stara się doskonalić, ale nigdy nie poczuje się doskonałą. A 
to jest jej potrzebne i sprawi, że będzie stale nad sobą pracować, starając się 
doskonalić jeszcze bardziej bez marnowania czasu na bezczynność. Ja zaś, 
zadowolony z tej pracy, będę ją przerabiać po trochu, wymalowując w niej swoje 
podobieństwo. (01.01.1900) 

 
Córko moja, wsparciem prawdziwej świętości jest poznanie siebie [...], ponieważ 

poznanie siebie niszczy własne „ja”, a dusza w całości opiera się na wiedzy, 
którą nabywa o Bogu, tak iż jej czyny stają się czynami samego Boga i nic więcej 
nie pozostaje jej z własnego bytu. Kiedy wnętrze nasyca się i zajmuje wyłącznie 
Bogiem i wszystkim, co do Niego należy, Bóg w pełni udziela siebie duszy. A kiedy 
wnętrze raz zajmuje się Bogiem, a raz innymi rzeczami, Bóg udziela się duszy tylko 
po części. (23.03.1902) 

 
Kiedy dusza dogłębnie poznała samą siebie, wtedy pochwały czy pogardy innych 

nie mają na nią żadnego wpływu (23.04.1899). A ponieważ widzi rzeczy tego świata, 
tak jak widzi je Bóg, więc jest bardzo ostrożna, aby nie dopuścić ich do siebie: 

Córko moja, znajomość samej siebie opróżnia duszę z siebie i napełnia ją 
Bogiem. Co więcej, w duszy jest wiele schowków i wszystko, co można zobaczyć na 
świecie, zajmuje miejsce w tych schowkach – jedna rzecz więcej, druga mniej, w 
zależności od poglądu, który sobie wyrabia na ich temat. Dusza, która zna siebie i 
jest przepełniona Bogiem, uznając siebie za nic, a nawet za kruche, zgniłe i cuchnące 
naczynie, jest bardzo ostrożna, aby nie dopuścić do swego wnętrza innej obrzydliwej 
zgnilizny, jaką są rzeczy na świecie. Byłby szaleńcem ten, kto mając ropiejącą ranę, 
zebrałby jeszcze więcej ropy, aby dołożyć do swojej rany. Poznanie samego siebie 
niesie więc za sobą poznanie rzeczy tego świata, to, że wszystko jest marnością i 
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ulotnością, że rzeczy tego świata są tylko pozornymi dobrami, fałszem i niestałością 
stworzeń. Dlatego widząc, czym są rzeczy same w sobie, dusza jest ostrożna, aby 
nie dopuścić ich do siebie. Wtedy wszystkie te schowki zostają wypełnione cnotami 
Bożymi. (12.10.1905) 

 
 Poznanie Pana staje się poznaniem Jego Miłości 
...Jezus pojawił się otoczony światłem i patrząc na mnie – jakby przenikając mnie 

ze wszystkich stron, tak iż poczułam się unicestwiona – powiedział do mnie: Kim ty 
jesteś, a kim jestem Ja? 

Słowa te przeniknęły mną aż do szpiku kości i ujrzałam nieskończoną odległość, 
jaka istnieje między Nieskończonym a skończonym, między Wszystkim a 
niczym. Co więcej, ujrzałam także niegodziwość tej nicości i jak była ona pobrudzona 
błotem. Przypominała mi rybę, która pływa w wodach. I tak właśnie moja dusza 
pływała w zgniliźnie, wśród robaków i wielu innych rzeczy, zdolnych tylko wywołać 
przerażenie swym widokiem. O Boże, co za obrzydliwy widok! 

Moja dusza chciała uciec na widok Boga po trzykroć świętego, ale On związał 
mnie za pomocą kolejnych dwóch słów: Jaka jest moja Miłość do ciebie? A jak ty 
Mi się odwdzięczasz? 

Przy pierwszych słowach chciałam uciec, przerażona Jego Obecnością, natomiast 
przy drugim pytaniu: jaka jest moja Miłość do ciebie? zostałam ze wszystkich stron 
pochłonięta i związana Jego Miłością. Moje istnienie było więc następstwem Jego 
Miłości i gdyby ta Miłość została przerwana, przestałabym istnieć. Tak więc wydawało 
mi się, że bicie serca, rozum, a nawet oddech były powieleniem Jego Miłości. 
Pływałam w Nim i nawet gdybym chciała uciec, byłoby to – jak mi się wydawało –
niemożliwe, ponieważ Jego Miłość otaczała mnie wszędzie... (28.10.1899) 
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W JAKI SPOSÓB NALEŻY PRZYJMOWAĆ  
TEN DAR WOLI BOŻEJ? 

 
 Jeśli chcemy, aby Wola Boża była w nas źródłem życia: 
1) musimy dość dobrze wiedzieć, czego chcemy i czym Ona jest; 
2) musimy usunąć przeszkodę, którą jest nasza własna wola ludzka. 
Jak to powiedział Jan Chrzciciel: On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. 

W każdym momencie możemy przywołać Wolę Bożą, aby w nas „żyła” i na nowo „się 
odrodziła”, ale tylko w takim stopniu, w jakim pozwolimy „umrzeć” naszej woli ludzkiej. 

Przyjęcie tego Daru nie jest magiczną formułką czy jakąś modlitwą do odmówienia, 
ale – powtarzamy – trzeba wiedzieć, czym on jest, trzeba go pragnąć i usunąć 
jedyną przeszkodę, jaką jest dawanie życia naszej własnej woli – czynienie tego, 
czego my chcemy, gdy jest to sprzeczne z Wolą Boga. 

Wszystko, co Bóg nam daje (powietrze, słońce, oddech, wzrok itd.), jest za darmo. 
Jedyną rzeczą, która ma cenę, jest Dar Jego Woli – ceną jest nasza wola. 

Jeśli żyjemy w stanie łaski uświęcającej i pragniemy tego najwyższego Daru, który 
Bóg bardziej niż my sami pragnie nam przekazać, to gwarantowane jest, że go 
otrzymamy. Pewnym znakiem jest to, że kiedy Bóg informuje nas o swoim Darze, to 
dlatego, że pragnie nam go przekazać. 

Jednakże nie wystarczy, aby Bóg nam go przekazał, konieczne jest przyjęcie go. 
 
 Nie można być jednocześnie żywym i martwym: być w grzechu i być 

zjednoczonym z Wolą Bożą. Nasze wady i ograniczenia, nasza nędza nie są same w 
sobie przeszkodą. Gdyby Bóg miał czekać, żeby ujrzeć nas bez wad, aby nam 
przekazać ten Dar jako życie, nigdy by nam go nie przekazał. Inną kwestią jest 
grzech, zwłaszcza jeśli jest to grzech ciężki. Ale do popełnienia grzechu konieczna 
jest dostateczna świadomość i intencja. „Odczuwać” to nie to samo, co „chcieć” – 
odczucie od nas nie zależy, wola natomiast tak. 

Pan mówi: Synu mój, jeśli szanujesz moje Prawa (a te już znasz), możesz czynić, 
co zechcesz, ale wzywaj Mnie, abym czynił to razem z tobą. Albowiem jaką ma to 
wartość, jeśli jest czynione przez ciebie? Czynione zaś przeze Mnie za twoim 
pośrednictwem posiada nieskończoną wartość. 

Kiedy zrozumiemy, że Darem, który Pan pragnie nam przekazać, jest Jego Wola 
(powiedzmy „bicie Jego Serca”), tak by stała się naszym życiem, i jeśli Jej pragniemy 
oraz Ją przyjmujemy, wówczas nie będzie w naszym życiu czynu ani chwili, które nie 
byłyby ożywione mocą tejże Woli Trójcy Przenajświętszej! Wieczny Akt Boga stanie 
się obecny i żywy w naszym małym ludzkim czynie. 

A ponieważ Wola Boża jest życiem, musi wzrastać: Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz Niebieski (Mt 5,48). Wola Boża wzrasta w nas w takim 
stopniu, w jakim Ją znamy (tak więc bez lektury pism Luizy jest to niemożliwe) i w 
jakim Prawdy te stają się krwią naszej krwi i życiem naszego życia. Wzrasta w takim 
stopniu, w jakim Jej pragniemy, czyli w jakim Jej pożądamy we wszystkim i w 
każdym momencie. 

 Niezbędną podstawą tego wszystkiego jest rosnące przekonanie o tym, kim jest 
On, a kim jesteśmy my. On jest „Tym, który jest”, my natomiast jesteśmy absolutnym 
„zerem”, niczym, które przed Bogiem może i musi mieć tylko dwie rzeczy: pragnienie i 
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gotowość. Musimy się więc całkowicie oddać w ręce Pana, aby mógł czynić w nas 
wszystko. 

Dlatego Jezus wielokrotnie mówi do Luizy: Jeśli mi pozwolisz, chcę być w tobie 
jednocześnie Aktorem i Widzem. 

Żyć w Woli Bożej to pozwolić, aby Jezus żył w nas swoim wewnętrznym Życiem, 
to pozwolić, aby Jego Życie stało się naszym życiem. 

 
 W pismach Luizy Pan uczy nas, że aby Wola Boża mogła okazać się łatwa i 

przyjemna i abyśmy mogli kochać Ją coraz mocniej, trzeba coraz bardziej Ją 
poznawać, wstępując „w krąg” Woli Bożej i zatrzymując się na chwilę, aby 
kontemplować Jej nieskończone zalety i przymioty: i w tych przerwach, które zrobisz, 
będziesz nabywać coraz więcej nowej i niezwykłej wiedzy na temat mojej Świętej 
Woli i będziesz tak do Niej przywiązana, i tak w Niej zakochana, że nie wyjdziesz z 
Niej już nigdy więcej (23.12.1900). 

Dusza musi się tak wpatrywać w Jezusa i tak utkwić w Nim swój wzrok, żeby 
przyciągnąć Go całego do siebie (06.02.1901). Ale aby znaleźć Jezusa, musi się 
zwrócić do Mamy, gdyż to Ona wyjawia tajemnicę szczęścia: Córko moja, przyjdź do 
Mnie, a znajdziesz drogę i Jezusa. Co więcej, chcę ci wyjawić tajemnicę, jak można 
stale przebywać z Jezusem i żyć ciągle, nawet na tej ziemi, w radości i szczęściu. 
Skup się w swoim wnętrzu, tak abyście byli na świecie tylko ty i Jezus, i nikt inny, 
komu masz się podobać, dogadzać i kogo masz miłować. Tylko od Niego samego 
masz się spodziewać odwzajemnienia miłości i bycia usatysfakcjonowaną we 
wszystkim. Jeśli przyjmiesz taką postawę – ty i Jezus, nie będzie już wywierać na 
ciebie żadnego wrażenia to, czy jesteś otoczona pogardami czy pochwałami, obcymi 
czy krewnymi, przyjaciółmi czy wrogami. Tylko Jezus będzie całym twoim szczęściem 
i tylko Jezus wystarczy ci za wszystkich. Córko moja, dopóki wszystko, co istnieje na 
tym świecie, nie zniknie całkowicie z duszy, nie będzie mogła ona znaleźć 
prawdziwego i wiecznego szczęścia (21.08.1901). 

 
 Potrzebne są odwaga, wierność i najwyższa czujność, żeby śledzić to, czego Bóg 

dokonuje w duszy (06.06.1904). Ta nieustanna czujność jest prawdziwym 
męczeństwem, gdyż ten, kto oddał Panu swoją wolę, ciągle musi Mu dawać swobodę 
czynienia tego, czego On chce: Córko moja, jeśli dusza oddała Mi swoją wolę, nie ma 
już więcej prawa czynić tego, co chce, w przeciwnym razie nie byłoby to prawdziwą 
darowizną. Natomiast prawdziwa darowizna to ciągłe poświęcenie własnej woli 
Temu, któremu została oddana. Tym właśnie jest męczeństwo ciągłej czujności, 
które dusza znosi dla Boga (13.09.1904). 
 

 Powinniśmy czynić wszystko z zamiarem uzyskania od Jezusa życia wszystkich 
naszych czynów oraz czynić wszystko w Jego Człowieczeństwie, które jest dla Niego 
jak okrywający Go welon: Moja ukochana córko, zobacz, w jak ścisłej jedności z tobą 
żyję. Taką chcę ciebie – całkowicie ze Mną zjednoczoną i we Mnie wtuloną. I nie 
myśl, że masz to czynić tylko wtedy, gdy cierpisz lub się modlisz. Powinnaś natomiast 
czynić to zawsze, zawsze: kiedy się poruszasz, kiedy oddychasz, kiedy pracujesz, 
kiedy jesz, kiedy śpisz – wszystko, wszystko masz czynić, jak gdybyś czyniła to w 
moim Człowieczeństwie i jak gdyby twoje czyny wychodziły ze Mnie, a ty nie była 
niczym innym jak tylko łupiną. A kiedy łupina twojego dzieła się rozerwie, powinien 
się ukazać owoc dzieła Bożego. I powinnaś to czynić dla dobra całej ludzkości, aby 
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moje Człowieczeństwo jak żywe znalazło się pośród ludzi. Cokolwiek wykonujesz, 
nawet najmniej znaczące czynności, z zamiarem uzyskania ode Mnie życia, twój 
czyn zdobywa zasługi mojego Człowieczeństwa, ponieważ Ja, będąc Bogiem i 
Człowiekiem, wszystko w sobie zawarłem – w swoim oddechu zawarłem oddechy 
wszystkich, w swoim ruchu ruchy wszystkich, w swoich czynach czyny wszystkich, a 
w swoich myślach myśli wszystkich. Tak więc uświęciłem je, przebóstwiłem i za nie 
zadośćuczyniłem. Jeśli we wszystkim, co czynisz, czerpiesz ode Mnie swoje 
działanie, także i ty obejmujesz i zawierasz w sobie wszystkie stworzenia, a twoje 
działanie rozchodzi się dla dobra wszystkich. Dlatego też nawet jeśli inni nie dadzą Mi 
niczego, ty dasz Mi wszystko (28.11.1906). 
 

 Aby przyjąć ten Dar, trzeba się oddać Jezusowi i we wszystkim czynić Jego Wolę 
(20.03.1912). W Woli Bożej dusza musi umrzeć dla wszystkiego jak w zamkniętym 
Miłością grobie, aby się odrodzić do Życia Bożego: 

Córko moja, o co chodzi? Chcesz tracić czas? Chcesz wyjść ze swej nicości? 
Wróć na swoje miejsce, do swej nicości, tak aby Ten, który jest Wszystkim, mógł 
zająć w tobie swoje miejsce. Wiedz jednak, że cała musisz umrzeć w mojej Woli: 
dla cierpienia, dla cnót, dla wszystkiego. Moja Wola musi być grobowcem duszy. I tak 
jak w grobowcu natura ludzka się zużywa, aż zanika całkowicie, i przez to zużycie 
odradza się do nowego i piękniejszego życia, tak dusza pochowana w mojej Woli, 
jakby wewnątrz grobowca, umrze dla cierpienia, dla swych cnót i dóbr duchowych i 
we wszystkim odrodzi się do Życia Bożego. (04.07.1912) 

Jezus ukazuje nam praktyczny i konkretny sposób, jak mamy umrzeć dla samych 
siebie i wyniszczyć nasz byt ludzki w Bycie Bożym: Córko moja, chcę, aby zaszło w 
tobie prawdziwe wyniszczenie, nie urojone, lecz prawdziwe, i to w sposób wykonalny 
i prosty. Załóżmy, że przyjdzie ci do głowy myśl, która nie jest skierowana ku Mnie. 
Musisz ją zniszczyć i zastąpić myślą Bożą, a w ten sposób dokonasz wyniszczenia 
myśli ludzkiej i zdobędziesz życie Myśli Bożej. W ten sam sposób, jeśli oko chce 
patrzeć na coś, co Mi się nie podoba lub się do Mnie nie odnosi, i jeśli dusza się 
umartwia, trawi wtedy oko ludzkie i zdobywa oko Życia Bożego. I tak się dzieje z całą 
resztą twojego bytu. Och, jak bardzo czuję, jak przepływają we Mnie te nowe boskie 
Życia i biorą udział we wszystkich moich dziełach! (21.05.1913). 

Kto naprawdę kocha Jezusa i we wszystkim czyni Jego Wolę, tworzy z Nim jedno 
bicie serca, ale do tego potrzebne jest całkowite obnażenie: To musi być życie 
bardziej Nieba niż ziemi, bardziej Boże niż ludzkie (01.04.1916). 

Obnażenie duszy i przekonanie o własnej nicości pozwalają Jezusowi działać w 
duszy: Córko moja, im bardziej dusza obnaża się z siebie, tym więcej Ja 
przyodziewam ją sobą, a im bardziej jest przekonana, że sama nie może uczynić 
niczego, tym więcej Ja w niej działam i czynię w niej wszystko. Czuję, jak stworzenie 
puszcza w obieg całą moją Miłość, moje modlitwy, moje zadośćuczynienia itp. I aby 
przynieść zaszczyt sobie samemu, staram się wyczuć, co dusza chce uczynić. 
Pragnie miłować? Idę do niej i miłuję razem z nią. Chce się modlić? Modlę się razem 
z nią. Jednym słowem, jej obnażenie i jej miłość, które są moimi, wiążą Mnie i 
zmuszają do czynienia razem z nią tego, czego ona pragnie. Daję więc duszy zasługi 
mojej Miłości, mojej modlitwy i mojego zadośćuczynienia. Ogromnie się raduję, gdy 
czuję, jak dusza powtarza moje Życie, i sprawiam, że efekty mojego działania 
rozchodzą się dla dobra wszystkich, ponieważ nie należą do stworzenia, które jest we 
Mnie ukryte, ale należą do Mnie (14.06.1917). 
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 Jezus mówi: Chcę usłyszeć „tak” od stworzenia i pragnę, aby było jak miękki wosk, 
gotowe na wszystko, co chcę z nim uczynić (06.03.1919). Jednym słowem, taki jest 
warunek życia w Woli Bożej. 

Jednak niewiele jest dusz, które są na to gotowe, ponieważ nawet w samej 
świętości dusze pragną czegoś dla swojego własnego dobra. Natomiast świętość 
życia w mojej Woli nie posiada nic własnego – wszystko należy do Boga. I aby się do 
tego przysposobić (ogołocić się z własnych dóbr), zbyt dużo wysiłku lub 
zobowiązania muszą podjąć dusze i dlatego nie będzie ich wiele. (15.04.1919) Jeśli 
przeczytają te prawdy z niechętnym nastawieniem, nic nie zrozumieją. Zostaną 
zmieszane i oślepione światłem moich prawd... (23.10.1921) 

Aby wejść w Wolę Bożą, wystarczy usunąć jedyną przeszkodę, którą jest wola 
ludzka. Wystarczy tego chcieć i wszystko jest zrobione: Córko moja, aby wejść w 
moją Wolę, nie potrzeba żadnych dróg ani drzwi, ani kluczy, ponieważ moja 
Wola znajduje się wszędzie. Płynie pod stopami, po lewej i po prawej stronie, nad 
głową i wszędzie. Stworzenie musi usunąć jedynie kamyk swojej woli, która choć 
przebywa w mojej Woli, nie dzieli Jej efektów ani z nich nie korzysta. W mojej Woli 
staje się jakby obca, ponieważ kamyk woli stworzenia, jak w wodzie, uniemożliwia jej 
przepływ z jednego miejsca w drugie – kamienie jej na to nie pozwalają. Kiedy dusza 
usuwa kamyk swojej woli, natychmiast zaczyna przepływać we Mnie, a Ja w niej, i 
otrzymuje do swojej dyspozycji wszystkie moje dobra – moc, światło, wsparcie i 
cokolwiek zapragnie. Oto dlaczego nie potrzeba żadnych dróg ani drzwi, ani kluczy – 
wystarczy chcieć i wszystko jest zrobione. Moja Wola bierze na siebie wszystko i 
zobowiązuje się zapewnić duszy to, czego jej brakuje, a także pozwala jej szybować 
w nieskończonych przestrzeniach mojej Woli (16.02.1921). 

A ponieważ nasza Wola wynajduje nieskończone sposoby, byle tylko znaleźć 
duszę, która pozwoli Jej działać, natychmiast rekompensuje sobie straty wszystkich 
pozostałych woli ludzkich. (27.12.1921) 

Po otrzymaniu pierwszych informacji na temat Woli Bożej dusza musi otworzyć 
drzwi i przysposobić się do poznania prawd o Woli Bożej: Właśnie dlatego tak bardzo 
się o ciebie troszczę – chcę, aby nasze wole podążały razem i żyły zawsze w 
największej zgodzie. I aby dusza mogła otworzyć drzwi, musi się przysposobić do 
poznania prawd, które moja Wola zawiera. Pierwsze drzwi to pragnienie życia moją 
Wolą, drugie to chęć poznania Jej, a trzecie to docenienie Jej (25.01.1922). 

 
Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł 

wkroczyć Król chwały! (Psalm 23) 

 Prawdy Woli Bożej są jaśniejsze niż Słońce, ale ten, kto nie jest całkowicie 
opróżniony z własnej woli ludzkiej, nie rozumie ich i nie docenia. 

Luiza: Myślałam sobie: Jezus mówi wiele rzeczy na temat swojej Przenajświętszej 
Woli, ale wydaje się, że nie jest rozumiany. Nawet sami spowiednicy wydają się 
sceptyczni i w obliczu tak ogromnego światła nie są oświeceni ani poruszeni, by 
pokochać tak cudowną Wolę. Gdy o tym myślałam, mój zawsze uwielbiony Jezus 
zarzucił rękę wokół mojej szyi i powiedział do mnie: Córko moja, nie dziw się temu. 
Kto nie jest całkowicie opróżniony z własnej woli, nie może nabyć pewnej wiedzy 
na temat mojej Woli, ponieważ wola ludzka tworzy między moją Wolą a jego chmurę i 
uniemożliwia poznanie wartości i efektów, które moja Wola zawiera. Ale mimo to nie 
mogą powiedzieć, że nie jest światłem (23.06.1922). 
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Świętość życia w mojej Woli nie posiada dróg ani drzwi, ani kluczy, ani 
pomieszczeń. Zalewa wszystko, jest jak powietrze, którym się oddycha, którym 
wszyscy muszą i mogą oddychać. Jeśli tylko dusza tego zapragnie i odłoży na 
bok swoją ludzką wolę, Wola Boża pozwoli jej oddychać sobą i da jej życie, efekty 
oraz wartość życia moją Wolą. A jeśli Jej nie znają, jak mogą chcieć i pragnąć 
życia tak świętego? (16.07.1922) 

 

 Bóg przekazuje swój Dar bez ograniczeń już od pierwszej chwili, ale stworzenie 
przyjmuje go stopniowo. Stworzenie musi się najpierw przygotować, musi poznać go 
dość dobrze, pokochać i go zapragnąć. Musi dostarczyć wystarczających dowodów 
wierności, być gotowym do wszelkiej ofiary, ażeby Wola Boża mogła w nim 
zamieszkać. Tylko wtedy darowizna zostanie całkowicie zrealizowana: 

Chcę usłyszeć „tak” od stworzenia i pragnę, aby było jak miękki wosk, gotowe na 
wszystko, co chcę z nim uczynić. Co więcej, musisz wiedzieć, że zanim ostatecznie 
przywołam je do życia w mojej Woli, wzywam je od czasu do czasu i obnażam 
ze wszystkiego. Sprawiam, że odbywa coś w rodzaju sądu [...]. Ileż to razy nie 
zrobiłem tego z tobą! Są to warunki, aby przygotować duszę do życia w mojej Woli 
(06.03.1919). 

 Oto dlaczego tak wiele łask i przekazów o mojej Woli – to Świętość mojej Woli 
wymaga tego, wymaga, aby zanim Wola Boża zostanie umieszczona w duszy, 
była najpierw znana, kochana i szanowana oraz miała możliwość rozwinięcia w 
duszy wszystkich swoich Cnót i swojej Mocy, oraz była otoczona naszymi własnymi 
łaskami. (14.07.1922) 

 
Właśnie dlatego potrzebne są warunki, aby przygotować duszę, potrzebne jest 

poznanie daru, szacunek do niego i uznanie go, a także miłość do samego daru. 
Zatem poznanie mojej Woli jest jakby zwiastunem daru mojej Woli, zwiastunem daru, 
który pragnę przekazać stworzeniom. Wiedza przygotowuje drogę, jest jak 
umowa, którą pragnę sporządzić, aby przekazać dar, który chcę ofiarować. Im 
więcej wiedzy przekazuję duszy, tym więcej ma motywacji, by pragnąć tego daru i 
ponaglać Boskiego Pisarza, żeby złożył ostatni podpis potwierdzający, że dar do niej 
należy i że jest jej własnością. Tak więc znakiem, że chcę przekazać w tych czasach 
ów dar mojej Woli jest wiedza o Niej. (25.12.1925) 
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POTRZEBA WIEDZY 
 

 Nie możemy pokochać tego, czego nie znamy. 
Kochamy w takim stopniu, w jakim coś znamy 
Świętość mojej Woli pragnie być poznana... Ale jeśli nie jest znana, jak mogą 

pokochać czy zapragnąć życia tak świętego? (16.07.1922) 
Wiedza jest okiem duszy. Dusza, która nie posiada wiedzy, jest jak ślepa na te 

dobra i prawdy. W mojej Woli – mówi Jezus – nie ma dusz ślepych, wręcz przeciwnie, 
każda wiedza daje im szersze pole widzenia. (02.04.1923) 

 
Czemu służy każda nowa wiedza na temat Woli Bożej? 
Za każdym razem, gdy ci mówię o mojej Woli i gdy zdobywasz nowe wiadomości i 

nową wiedzę, twój czyn w mojej Woli ma większą wartość i większe bogactwa 
nabywasz. 

To jest jak z człowiekiem, który posiada pewien klejnot i jest przekonany, że ma on 
wartość jednego grosza. Jego kapitał to zatem jeden grosz. Pewnego dnia pokazuje 
swój klejnot rzeczoznawcy, który go wycenia na pięć tysięcy złotych8. Otóż jego 
kapitał to już nie jeden grosz, lecz pięć tysięcy złotych. Po pewnym czasie ma okazję 
pokazać swój klejnot jeszcze bardziej doświadczonemu rzeczoznawcy, który go 
zapewnia, że klejnot ma wartość stu tysięcy złotych. Rzeczoznawca jest chętny go 
kupić, jeśli ten zechce go odsprzedać. Teraz jego kapitał wynosi sto tysięcy złotych. 
W takim stopniu, w jakim zna wartość swojego klejnotu, w takim też stopniu 
wzbogaca się i czuje większą miłość do klejnotu, otacza go większym szacunkiem, 
przechowuje z większą troskliwością, wiedząc, że to cały jego majątek, podczas gdy 
wcześniej uważał go za nic. Klejnot jednak się nie zmienił, jest taki, jaki był. Zmiany 
dokonał ów człowiek dzięki poznaniu wartości, którą posiada klejnot. 

Tak samo jest z moją Wolą, a także z cnotami. W takim stopniu, w jakim dusza 
rozumie Jej wartość i Ją pozna, w takim też stopniu zyskuje nową wartość i nowe 
bogactwa w swoich czynach. Tak więc im lepiej poznasz moją Wolę, tym więcej 
wartości uzyska twój czyn. Och, gdybyś wiedziała, jakie morza łask rozpościeram 
między Mną a tobą za każdym razem, gdy mówię ci o efektach mojej Woli, umarłabyś 
z radości i świętowałabyś, jak gdybyś objęła nowe królestwa swoim panowaniem. 
(25.08.1921) 

 
W miarę jak Jezus pozwala poznać duszy swoją Wolę, poszerza jej możliwości i 

przygotowuje ją do lepszego Jej poznania (02.09.1921). 
Spełniać Wolę Bożą, czyli wiernie wypełniać to, czego Ona pragnie lub 

akceptować to, co dopuszcza, nie jest nowością. Czynili to wszyscy święci wszystkich 
czasów, ponieważ bez Niej nie ma żadnej cnoty ani świętości. Ale każdy może z Niej 
czerpać i nawiązać z Nią relację w takim stopniu, w jakim jest mu dane Ją 
poznać: 

 […] Oczywiście, że byli święci, którzy nieustannie spełniali moją Wolę, lecz 
czerpali z Niej w takim stopniu, w jakim Ją poznali. Wiedzieli, że spełnianie mojej 
Woli było największym aktem, takim, który oddawał Mi największa cześć i który 
prowadził do świętości, i z tym też zamiarem Ją spełniali i to z Niej czerpali, ponieważ 

 
8 Tekst oryginalny w języku włoskim używa waluty w lirach. 
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bez mojej Woli nie ma żadnej świętości – żadne dobro ani żadna świętość, mała czy 
duża, nie może bez Niej zaistnieć. (06.11.1922) 

 
 Prawda jest nieskończona, Objawienie jest kompletne, ale nigdy się nie 

skończy 
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia –powiedział Jezus podczas Ostatniej 

Wieczerzy – ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie (J 16,12). Gdy zaś przyjdzie On, 
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe (J 16,13). 

 
Objawienie, jak uczy nas Kościół, jest tylko Jedno: Ojciec jest Objawiany, Syn 

Jezus Chrystus jest Objawieniem Ojca, a Duch Święty jest Tym, który objawia. 
 
Objawienie jest więc nieskończone i wieczne, nie zostało zakończone ani nigdy 

się nie skończy. Prawdą jest, że Ojciec wypowiedział swoje ostateczne Słowo, kiedy 
posłał swego Syna na świat, ale Syn zmartwychwstał i żyje, i nigdy nie przestanie 
objawiać nam Ojca. 

 
Objawienie zostało nam dane w Piśmie Świętym (kompletne i doskonałe) i w 

Tradycji Świętej, która je wyjaśnia i stopniowo naświetla. Otóż jeśli „Księga” jest 
kompletna i nawet jedna stronica nie można być do niej dodana, to „Światło” 
niezbędne do jej lektury stale rośnie. Co innego jest czytać ją w świetle „gwiazd i 
księżyca”, a co innego w świetle „Słońca” Woli Bożej. To właśnie przynoszą nam 
pisma Luizy, Małej Córeczki Woli Bożej. 

 
Dlatego apostołowie z żywym pragnieniem spoglądali w przyszłość: 
Św. Paweł mówi: Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki 

ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! (Rz 13,12). 
Św. Piotr: Miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy 

objawieniu Jezusa Chrystusa (1 P 1,13). 
A św. Jan: Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie 

okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się okaże, będziemy do Niego 
podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. (1 J 3,2) lub Przez to miłość osiąga w 
nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On 
jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie (1 J 4,17). 

 
A Luizie Jezus mówi: ...zachowałem większe łaski dla tych, którzy o Mnie piszą, 

ponieważ są oni kontynuacją mojego Życia ewangelicznego, rzecznikami mojego 
Słowa. A to, czego nie powiedziałem w mojej Ewangelii, zachowałem, aby 
powiedzieć tym, którzy mają o Mnie napisać. Nie skończyłem wówczas nauczać, 
muszę nieustannie nauczać, tak długo, jak długo będą istnieć pokolenia 
(14.02.1922). 

 
 Bóg pozwala nam poznać swoje prawdy, gdyż jest to Jego inicjatywą, Jego 

darem oraz Jego prawem 
Choć w Ewangelii nasz Pan wyraźnie nawiązał do Woli Ojca, dając do 

zrozumienia, że jest Ona czymś najważniejszym, że jest celem i wytłumaczeniem 
wszystkiego w Jego Życiu, to w owym czasie nie mógł mówić więcej, udzielając 
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dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, 
to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? (J 3,12). Jeśli 
człowiek nie znał mniejszych rzeczy, to jak mógłby poznać te większe? Jeśli jeszcze 
nie umiał chodzić, to jak mógłby się nauczyć latać? 

Nasz Pan najpierw musiał wychować go od nowa, odkupić, dać mu łaskę, uczynić 
go ponownie dzieckiem Bożym i zapewnić mu zbawienie, a dopiero później – w 
czasie ustalonym przez Ojca – miał wyjawić mu jego Dziedzictwo, przywrócić mu dar 
swojej uwielbionej Woli, a wraz z Nią podobieństwo Boże utracone przez Adama, 
zespolić go w jedno ze sobą i nie tylko go zbawić, lecz także przekazać mu swoją 
własną Świętość Bożą i nauczyć go życia w Woli Bożej... 

 
Kiedy zatem Jezus przyszedł na ziemię, bardzo mało mówił o Woli Bożej. 

Zaplanował Jej ujawnienie za pośrednictwem Luizy: To, co powinienem był uczynić w 
owym czasie, nauki, które miałem przekazać wszystkim o mojej Woli, uczyniłem 
teraz, przekazując je tobie. Tak więc ukazanie ich nie jest niczym innym jak tylko 
uzupełnieniem tego, co Ja powinienem był uczynić, kiedy przebywałem na ziemi, jest 
niejako wypełnieniem mojego Przyjścia (02.06.1921). 

 
Tak postanowił Bóg. A Luiza mówi: Jezu, Miłości moja, czy to możliwe, że po tylu 

wiekach życia Kościoła, który wyłonił tak wielu świętych (a wielu z nich zadziwiło 
Niebo i ziemię swymi cnotami i dokonanymi cudami), ci święci nie czynili w pełni Woli 
Bożej, aby stworzyć ów plan Boży, o którym Ty mówisz? Czekałeś właśnie na mnie, 
na tę najbardziej nieudolną, psotną i nieobeznaną, aby to uczynić? Wydaje się to 
wręcz niewiarygodne! A Jezus: Posłuchaj, córko moja, moja Mądrość ma środki i 
sposoby, które człowiek lekceważy. Jest zatem zmuszony do pochylenia czoła i 
oddania Jej czci w niemym milczeniu. To nie on ma Mi narzucać prawa, mówić, kogo 
mam wybrać i jaki jest odpowiedni czas, w którym moja Dobroć ma 
rozporządzać. (06.10.1922) 

 
 Tylko w pismach Luizy Jezus pozwala poznać swoją Wolę 
I mówi: Jak dotąd nikomu Jej nie objawiłem. Przejrzyj tyle książek, ile chcesz, a 

zobaczysz, że w żadnej z nich nie znajdziesz tego, co tobie powiedziałem o mojej 
Woli (12.09.1913). 

Życie w Woli Bożej to świętość jeszcze nieznana, którą dam poznać i która 
umieści ostatni, najpiękniejszy i najbardziej błyszczący ornament pośród wszystkich 
innych świętości (08.04.1918). 

 
Często ci mówię nie tylko o mojej Woli, lecz także o życiu w mojej Woli, bo skoro 

Ją porwałaś, chcę, żebyś poznała Jej zalety i sposób, w jaki należy w Niej żyć, abyś 
mogła prowadzić ze Mną wspólne i nierozłączne życie i abym Ja mógł ujawnić ci 
tajemnice mojej Woli. (25.04.1918) 

 Oto dlaczego tak często ci mówię o życiu w mojej Woli, którego aż po dziś dzień 
nikomu nie ukazałem. Znano najwyżej cień mojej Woli, łaskę i słodycz, jaką niesie 
spełnianie Jej. Natomiast wniknięcie do Jej wnętrza, ogarnięcie Jej bezmiaru, 
pomnożenie się ze Mną i przeniknięcie wszystkiego – nawet przebywając na 
ziemi i w Niebie, i w sercach – to nie jest jeszcze znane, tak iż dla wielu wyda się to 
dziwne. Kto jednak nie otworzy swojego umysłu na światło prawdy, nic nie 
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zrozumie… Miłości moja, jeśli tak wiele jest dobra w tym życiu w Woli Bożej, to 
dlaczego nie ujawniłeś tego wcześniej? (29.01.1919). 

 
Jak bardzo powinnaś Mi dziękować za to, że cię dopuściłem do tajemnic mojej 

Woli! (29.09.1912) ...ciągle mówię ci o mojej Woli, abyś zrozumiała Jej wspaniałe 
efekty. Tego jak dotąd z nikim innym nie uczyniłem... (17.03.1921) 

 
Jezus nakłania Luizę, aby nie pominęła żadnej z Jego prawd, nawet tej 

najmniejszej, ponieważ może być przydatna choćby jednemu z jej braci. Luiza ma 
otworzyć te kanały. (23.10.1921) 

 
 To objawienie zawiera w sobie dowód swej autentyczności 

Tak mówi Jezus: Nauka o mojej Woli jest najczystszą i najpiękniejszą nauką. Nie 
wpływa na Nią żaden cień materii ani interesu, zarówno w porządku 
nadprzyrodzonym, jak i w porządku naturalnym. Jak słońce będzie więc 
najprzenikliwsza i najbardziej płodna oraz najmilej widziana i najbardziej 
przyjmowana. A ponieważ jest światłem, sama da się zrozumieć i sama utoruje 
sobie drogę. Nie będzie budzić wątpliwości ani podejrzeń błędu. A jeśli jakieś słowo 
nie będzie zrozumiałe, to z powodu dużej ilości światła, które przyćmiewając umysł 
ludzki, nie pozwoli im zrozumieć pełnej prawdy, ale nie znajdą żadnego słowa, 
które nie byłoby prawdą. Co najwyżej, nie będą mogli go w pełni zrozumieć. 
(10.02.1924) 

Jedyny Człowiek, który bez obaw o zarzucenie Mu kłamstwa, mógł powiedzieć 
przed światem: kto z was udowodni Mi grzech? (J 8,46), mógł tym samym 
powiedzieć: w tej nauce nie znajdą żadnego słowa, które nie byłoby prawdą. W 
przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z zuchwałą i śmieszną pychą, z 
najbardziej arogancką duszą tego świata, jak mówi sama Luiza. Dokładnie z 
przeciwieństwem tego, czym jest osobowość i życie Luizy. 

 
 Z wiedzy rodzi się szacunek, miłość i możliwość posiadania 
Moja Wola jest cudem nad cudami, jest tajemnicą, aby znaleźć światło, świętość i 

bogactwo. Jest tajemnicą wszelkiego dobra. A ponieważ tajemnica ta nie jest 
dogłębnie poznana, więc nie jest ceniona ani miłowana, jak na to zasługuje! 
(08.03.1914) 

 

Jezus nie może się powstrzymać od okazania, nawet jeśli stopniowo, swojej 
Miłości, od ukazania swoich łask i dóbr. Przekazuje je tym, którzy pełnią Jego Wolę. 
On nie przesadza. (21.03.1914) 

Ach, gdyby wszyscy zrozumieli, jak wielkie jest dobro życia w mojej Woli, 
rywalizowaliby ze sobą! Ale niestety, jakże niewielu to rozumie! Żyją bardziej w sobie 
niż we Mnie! (04.05.1919) 

Kiedy życie w mojej Woli będzie znane, wtedy kochające i bezinteresowne dusze 
wkroczą do mojego FIAT, aby w Nim żyć... (02.03.1921) 

Jezus się raduje, mogąc ukazać swoją Wolę. Każda objawiona prawda jest nową 
więzią jedności, którą tworzy z Luizą i z całą ludzkością. Ukazał wszystko, co uczynił, 
aby ustanowić człowieka spadkobiercą dóbr swojego Człowieczeństwa. Teraz 
pragnie ukazać to, co Jego Boża Wola uczyniła w Jego Człowieczeństwie, gdyż chce 
uczynić nowe pokolenia spadkobiercami wszystkich dóbr Jego Woli. (06.09.1921) 
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Jacy są skąpi dla Mnie! Jak wiele ograniczeń na Mnie nakładają! Jak wiele rzeczy 
nie ujawniają z tego, co Ja mówię i z tego, co o Mnie pojmują!... Każda dodatkowa 
wiedza nabyta o Mnie, to dodatkowa chwała i miłość, które Ja otrzymuję od 
stworzeń. (29.10.1921) 

Świętość mojej Woli nie jest jeszcze znana. Właśnie dlatego są tak zachwyceni, 
ponieważ gdy coś jest już znane, zachwyt znika... Jaką łaską dla ciebie jest to, że 
możesz ją poznać! (12.11.1921) 

Mam jeszcze wiele innych rzeczy, które chcę ci powiedzieć, wiele innych prawd, 
których ty nie znasz. A wszystkie moje prawdy przynoszą radość, jaką każda z nich 
posiada. Ile prawd dusza poznaje, tyle różnorodnej radości otrzymuje. 
(05.01.1922) 

Całym moim pragnieniem jest to, aby twoja wola żyła w mojej i abyś dobrze 
zrozumiała, co oznacza żyć w mojej Woli, w takim stopniu w jakim jest to możliwe 
dla stworzenia. (15.06.1922) 

 

Im bardziej poznajemy Wolę Bożą, tym więcej od Niej otrzymujemy. Niewiele 
wiadomo, a nawet nic, na temat wewnętrznych czynów, których dokonało moje 
Człowieczeństwo w Woli Bożej z miłości do wszystkich... Wiedza niesie ze sobą 
wartość, efekty oraz życie owego dobra... Jeśli pozwalam coś poznać, to dlatego, że 
chcę to przekazać. (19.10.1922) 

 

Widzisz więc, jak konieczne jest, aby poznano moją Wolę we wszystkich Jej 
relacjach, cudach, efektach, wartości oraz to, co Ja w Niej uczyniłem dla stworzeń, a 
także to, co one powinny czynić. Wiedza ta będzie potężnym magnesem, który 
przyciągnie stworzenia i pozwoli im otrzymać dziedzictwo mojej Woli oraz przywołać 
na scenę pokolenie dzieci Światłości, dzieci mojej Woli. (27.10.1922) 

 
Wolę Bożą możemy posiąść w takim stopniu, w jakim Ją znamy i w jakim Ona nam 

się ukazuje. (06.11.1922) 
...pragnę, aby to moją Wolę wszyscy poznali i na Nią wskazywali jako na nowe 

Niebo i sposób na nowe odrodzenie. (05.01.1923) 
 
Kiedy mówię stworzeniu o mojej Woli, aby dać mu Ją poznać, pragnę zaszczepić 

w nim moją Boskość, a zatem drugiego siebie... Gdy mówię mu o mojej Woli, moja 
Miłość wydaje się wylewać poza swoje granice, gdyż chce utworzyć siedzibę mojej 
Woli w sercu stworzenia. (16.02.1923) 

 
Kiedy ujawniam jedną z moich prawd, jeszcze nieznaną, staje się ona nowym 

Stworzeniem, które stwarzam. (01.07.1923) 
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„PANIE, NAUCZ NAS SIĘ MODLIĆ” 
 

(Szkoła modlitwy w Woli Bożej) 
 

Modlitwa jest dla duszy tym, czym oddech jest dla organizmu. Dlatego Pan 
powiedział: módlcie się nieustannie. Prawdziwa modlitwa jest spotkaniem miłości z 
Bogiem, jest spotkaniem naszej woli z Wolą Bożą. 

Spotkanie to, czyli modlitwa, wyraża stosunek i uczucie człowieka do Boga: 
odrzucenie modlitwy lub niechęć do niej to bezbożność, brak modlitwy to praktyczny 
ateizm, niestałość w modlitwie jest znakiem miłości bardzo słabej lub płytkiej. Częste 
rozproszenie uwagi mówi, że dusza zbyt zajęta jest innymi sprawami czy 
upodobaniami lub że jej myśl wciąż krąży zbytnio wokół siebie.  

Modlitwa, która tylko recytuje słowa wyuczone na pamięć, nie porusza serca ani 
własnego życia, tym bardziej nie porusza Serca ani Życia Boga. Jeśli dusza się modli 
wyłącznie w celu uzyskania jakiejś łaski, oznacza to, że nie jest wierząca, ale jest 
„klientem” Boga. Jeśli się modli, aby uspokoić własne sumienie, i mówi: „już 
odmówiłam swoje modlitwy”, to jakby próbowała rozmawiać z kimś przez telefon, 
wykręcając swój własny numer. To stracona szansa... 

Modlitwa może przyjmować wobec Boga postawę dystansu, strachu, próżnej 
formalności (co nie jest prawdziwym poczuciem szacunku) lub może okazywać 
skruchę; wyrażać potrzebę pomocy, zainteresowanie, a nawet radość, wdzięczność, 
podziw, zachwyt, współczucie; dawać zadośćuczynienie; prosić o wstawiennictwo za 
innych oraz wyrażać miłość! I tym jest prawdziwe zjednoczenie woli, zjednoczenie w 
nieskończonym stopniu, a zatem adoracja. 

Modlitwa, jednym słowem, wyraża w jakim stopniu człowiek jest oddalony od Boga 
lub z Nim zżyty, w jakim czuje się sługą lub synem. Jest spotkaniem, które przeradza 
się w życie i które zasila życie, i żywi się z kolei poznaniem Pana, ponieważ modlitwa 
potrzebuje treści. 

 

Aby się modlić w Woli Bożej, należy się karmić lekturą pism o Woli Bożej: 
Przebadaj żywoty tylu świętych, ilu chcesz, albo przejrzyj książki z dziedziny religii: 

w żadnej z nich nie znajdziesz cudów mojej Woli działającej w stworzeniu ani 
stworzenia w Niej działającego. Co najwyżej, znajdziesz poddanie się, zjednoczenie 
woli, ale Wolę Bożą działającą w duszy i duszę w mojej – w nikim nie znajdziesz. 
Oznacza to, że nie nadszedł czas, w którym moja Dobroć miała powołać stworzenie 
do życia w tym wzniosłym stanie. Nawet tego, w jaki sposób uczę cię modlitwy, nie 
znajdziesz w nikim innym. (06.10.1922) 

 

Nie jest to zatem recytacja lub lektura ustalonych modlitw czy wyrażeń Luizy, które 
być może znamy na pamięć, ponieważ ich treść jest dla nas wzorem, ani nie jest to 
kwestia sposobu modlitwy. Jest to natomiast duch nowy (Ez 36, 26-27), nowa 
postawa duszy, która przybiera własne sposoby działania Jezusa Chrystusa oraz 
Jego boskie uczucia. 

A teraz Pan pragnie, abyśmy zamiast „odmawiać modlitwę”, w Nim „stali się 
modlitwą”, modlitwą, która jest miłością, miłością, która wielbi; miłością, która 
wynagradza; miłością, która dzieli się wszystkim ze swoim Ukochanym i oddaje Mu 
cześć i chwałę; miłością, która wstawia się za innych i wyraża wdzięczność; miłością, 
która miłuje Go za wszystkich i we wszystkich Jego dziełach... 

 
 

888   
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Poniższy fragment z 12 tomu jest szczególnie istotny: 
Powiedziałam do mojego ukochanego Jezusa: Nie pogardzaj moimi modlitwami, 

są to Twoje własne słowa, które powtarzam, Twoje własne intencje oraz dusze, 
których pragnę, jak Ty ich pragniesz, Twoją własną Wolą. 

A błogosławiony Jezus powiedział do mnie: Córko moja, kiedy słyszę, jak 
powtarzasz moje własne słowa i moje modlitwy oraz pragniesz tak, jak Ja pragnę, 
czuję się przyciągany do ciebie jakby wieloma magnesami. Kiedy słyszę, jak 
powtarzasz moje słowa, odczuwam wiele różnych radości w swoim Sercu i mogę 
powiedzieć, że jest to dla Mnie świętem. I kiedy się raduję, czuję się osłabiony 
miłością twej duszy i nie mam siły, aby uderzyć w stworzenia. Czuję w tobie te same 
łańcuchy, które Ja nakładałem na Ojca, aby pojednać ludzkość. Ach tak, powtarzaj 
to, co Ja czyniłem, powtarzaj to nieustannie, jeśli chcesz, aby Twój Jezus, przy tylu 
goryczach, zaczerpnął choć trochę radości od stworzeń. (04.06.1918) 

Trzeba dodać, że całe życie Luizy, które kropla po kropli przelała w swoich 
pismach, jest nieustanną modlitwą, ponieważ jest stałym pragnieniem miłowania 
Jezusa. Wydaje się, że w naszych czasach niektórzy odkryli Ducha Świętego, tak 
zwaną modlitwę „spontaniczną”, uwielbienie Pana. Wszyscy święci doświadczali tego 
w swoim życiu, a wśród nich Luiza w sposób szczególny i wyjątkowy. Wystarczy 
przyjrzeć się biciu serca jej duszy podczas nieustannej kontemplacji Godzin Męki 
Pańskiej, kontemplacji, którą stale praktykowała począwszy od Nowenny Bożego 
Narodzenia (odmawiała ją, gdy miała siedemnaście lat). „Godziny” te są jej szkołą 
modlitwy, są jej szkołą życia. 

Aby mówić o modlitwie w Luizie, właściwie należałoby przytoczyć wszystkie jej 
pisma. W szczególności należałoby przebadać dwie książki, które pozwalają 
zrozumieć jej nowy sposób modlitwy: Godziny Męki Pańskiej i Dziewica Maryja w 
Królestwie Woli Bożej. 

 

Przyjrzyjmy się niektórym naukom Jezusa: 
1. Pierwszym warunkiem modlitwy jest cisza wewnętrzna: Ten szum w twojej 

głowie jest przeszkodą, abym dał ci usłyszeć wyraźniej mój głos, abym wlał w ciebie 
moje łaski i abyś całkowicie się we Mnie zakochała. (Tom 1) 

 

2. Drugim jest spokój, nawet kiedy trudno jest się skupić: Źle postąpiłaś, 
będąc tak zaniepokojoną. Czyż nie wiesz, że Ja jestem Duchem pokoju i że pierwszą 
rzeczą, którą ci zalecam, jest to, abyś nigdy nie zakłócała pokoju serca? Jeśli 
podczas modlitwy nie możesz się skupić, nie chcę, abyś myślała o tym lub o tamtym, 
jak jest lub nie jest. Postępując w ten sposób, sama powodujesz rozproszenie uwagi. 
[…] (Tom 1) 

 

3. Niezbędna jest wytrwałość w modlitwie: …zalecam ci modlitwę. Nawet 
gdybyś miała cierpieć śmiertelne męki, masz nigdy nie pomijać tych modlitw, które 
zwykle odmawiasz. Co więcej, im bliżej czujesz się przepaści, tym bardziej będziesz 
wzywała pomocy Tego, który może cię ocalić. (Tom 1) 

 

4. Duch nieustannej modlitwy: Zalecam ci, abyś miała ducha nieustannej 
modlitwy. To ciągłe dążenie duszy do rozmowy ze Mną zarówno sercem, jak i 
umysłem, zarówno słowem, jak i zwykłą intencją, czyni ją tak piękną w moich oczach, 
że nuty jej serca harmonizują z nutami mojego Serca [...]. A co więcej, duch 
nieustannej modlitwy dodaje duszy takiego piękna, że diabeł zostaje uderzony jak 
piorun i sfrustrowany pułapkami, którymi kusi, aby zaszkodzić duszy. (28.07.1902) 
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5. Odwaga, wierność i czujność w podejmowaniu lub śledzeniu działania 
Woli Bożej: …Jezus wyłonił się z mojego wnętrza, najpierw On sam, a potem 
wszystkie trzy Osoby Boskie, ale wszystkie były w głębokim milczeniu. A ja w Ich 
obecności prowadziłam dalej swoją zwyczajową pracę wewnętrzną. Wydawało się, 
że Syn przyłączył się do mnie. Ja zaś nie czyniłam nic innego, jak tylko za Nim 
podążałam. Ale wszystko było ciszą i w tej ciszy nie czyniłam nic innego, jak tylko 
utożsamiałam się z Bogiem, a całe moje wnętrze – uczucia, bicie serca, pragnienia, 
oddechy – stawało się głęboką adoracją Najwyższego Majestatu. Następnie po 
spędzeniu kilku chwil w tym stanie miałam wrażenie, że wszystkie trzy Osoby 
przemawiały, ale przemawiały jednym tylko głosem i powiedziały do mnie: Nasza 
ukochana córko, bądź odważna, zachowaj wierność i najwyższą czujność, śledząc to, 
co Boskość w tobie czyni, ponieważ wszystko, co czynisz, nie jest przez ciebie 
czynione. Ty nie czynisz nic innego, jak tylko udostępniasz swoją duszę jako 
mieszkanie dla Boskości. Przytrafia się tobie jak ubogiej kobiecie posiadającej starą 
chałupę, w której pragnie zamieszkać Król. Kobieta mu ją oddaje i czyni wszystko, 
czego pragnie Król. A skoro Król zamieszkuje w tej małej chałupie, to kryje ona w 
sobie bogactwa, godność, chwałę i wszelkie dobra. Ale do kogo one należą? Do 
Króla. (06.06.1904) 

 

6. Powinniśmy się modlić wspólnie z Jezusem (26.04.1904), a raczej 
„dostosowując się” do Niego, do Jego własnych intencji, do Jego własnej 
Miłości: Córko moja, dziś rano pragnę przystosować cię całą do siebie. Chcę, abyś 
myślała moim własnym umysłem, spoglądała moimi własnymi oczami, słuchała moimi 
własnymi uszami, rozmawiała moim własnym językiem, posługiwała się moimi 
własnymi rękami, chodziła moimi własnymi nogami i miłowała Mnie moimi własnym 
Sercem. Następnie połączył swoje wyżej wymienione zmysły z moimi i widziałam, jak 
nadawał mi swoją własną formę. Co więcej, dawał mi także łaskę, abym mogła ich 
użyć, tak jak On sam ich użył. (12.08.1899) 

 

7. Czemu służy modlitwa, w której „utożsamiamy się” z Jezusem, „wtapiamy 
się” w Niego? Luiza pisze: Kiedy się modliłam, połączyłam mój umysł z umysłem 
Jezusa, moje oczy z oczami Jezusa, i tak z całą resztą, zamierzając czynić to, co 
Jezus czynił swoim umysłem, swoimi oczami, swoimi ustami, swoim Sercem, czyli 
wszystkim. I tak jak się wydawało, że umysł Jezusa, oczy itp. roztaczają się, aby 
przynieść dobro wszystkim, tak wydawało się, że ja również roztaczam się, aby 
przynieść dobro wszystkim, łącząc się i utożsamiając z Jezusem. Pomyślałam sobie: 
Co to za kontemplacja? Co to za modlitwa? Ach, jestem do niczego! Nie potrafię 
nawet nad niczym rozmyślać! 

Ale kiedy o tym myślałam, mój zawsze uwielbiony Jezus powiedział do mnie: 
Córko moja, jak możesz się tym zadręczać? Zamiast się zadręczać, powinnaś się 
raczej radować, ponieważ kiedy innym razem rozmyślałaś i wiele pięknych refleksji 
powstawało w twoim umyśle, ty jedynie czerpałaś ode Mnie niektóre rzeczy i 
korzystałaś z moich przymiotów i z moich cnót. A ponieważ nie pozostało ci nic 
innego, jak tylko się połączyć i utożsamić ze Mną, możesz przyjąć Mnie całego. A 
skoro z samej siebie nie jesteś zdolna do niczego, to ze Mną będziesz zdolna do 
wszystkiego, gdyż pragnienie i chęć dobra tworzy w duszy twierdzę, która pozwala jej 
wzrastać i sprawia, że jest niezachwiana w Życiu Bożym. A w dodatku, jednocząc i 
utożsamiając się ze Mną, dusza łączy się z moim umysłem i w ten sposób wytwarza 
w umysłach stworzeń życie wielu świętych myśli. Kiedy się łączy z moimi oczami, 
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wytwarza w stworzeniach życie wielu świętych spojrzeń. W ten sam sposób, jeśli się 
połączy z moimi ustami, da życie słowom, jeśli się połączy z moim Sercem, z moimi 
pragnieniami, z moimi rękami, z moimi krokami, da życie każdemu biciu serca, da 
życie pragnieniom, czynom, krokom... Będzie to życie święte, ponieważ Ja posiadam 
w sobie Moc Twórczą, a wraz ze Mną dusza tworzy i czyni to, co Ja czynię. 
(12.06.1913) 

 

8. Modlić się tak, jak Jezus się modli, modlitwą powszechną w Jego Woli: 
Córko moja, módl się, ale módl się tak, jak Ja się modlę, czyli rozpłyń się całkowicie 
w mojej Woli, a znajdziesz w Niej Boga i wszystkie stworzenia. Oddasz je Bogu, jak 
gdyby były jednym tylko stworzeniem, ponieważ Wola Boża jest Panią wszystkich. A 
u stóp Boskości złożysz dobre czyny, aby oddać Jej cześć, oraz złe czyny, aby za nie 
zadośćuczynić mocą świętości, potęgi i bezmiaru Woli Bożej, przed którą nic nie 
może umknąć. Takim było życie mojego Człowieczeństwa na ziemi [...]. Otóż 
dlaczego także i ty nie mogłabyś tego uczynić? Dla tego, kto Mnie kocha i jest 
zjednoczony ze Mną, wszystko jest możliwe. Módl się w mojej Woli i przynieś przed 
Majestat Boży w twoich myślach, myśli wszystkich, w twoich oczach, spojrzenia 
wszystkich, w twoich słowach, ruchach, uczuciach i pragnieniach, słowa, ruchy, 
uczucia i pragnienia twoich braci, aby za nich wynagrodzić i wybłagać dla nich 
światło, łaskę i miłość. W mojej Woli znajdziesz się we Mnie i we wszystkich, 
będziesz żyła moim Życiem, będziesz się modliła ze Mną, a Bóg Ojciec będzie 
szczęśliwy i całe Niebo powie: „Kto przywołuje nas z ziemi? Kto pragnie zawrzeć w 
sobie tę Świętą Wolę, obejmując nas wszystkich razem?”. Jakże wiele dobra może 
uzyskać ziemia, kiedy dusza żyjąca w Woli Bożej sprowadza Niebo na ziemię! 
(03.05.1916) 

 

9. Modlitwa w Woli Bożej jest boska, ogromna i powszechna: 
...po przyjęciu Komunii powiedziałam do Jezusa: kocham Cię. A On powiedział do 

mnie: Córko moja, pragniesz Mnie naprawdę miłować? Powiedz: „Jezu, kocham Cię 
Twoją własną Wolą”. A ponieważ moja Wola wypełnia Niebo i ziemię, to twoja miłość 
otoczy Mnie wszędzie, a twoje „kocham Cię” będzie rozbrzmiewało wysoko w 
Niebiosach, a nawet w głębi otchłani. Tak więc, gdy chcesz powiedzieć „wielbię Cię, 
błogosławię Cię, wychwalam Cię, dziękuję Ci”, powiesz to w zjednoczeniu z moją 
Wolą, a wypełnisz Niebo i ziemię adoracją, błogosławieństwem, chwałą i 
dziękczynieniem w mojej Woli. Są to rzeczy proste, łatwe i ogromne. (02.10.1913) 

 

10.  Kto się modli w Woli Bożej, nie potrzebuje przedkładać własnych 
intencji: 

Córko moja, kto się znajduje w mojej Woli i wykonuje swoje czynności, gdyż Ja 
tego pragnę, nie potrzebuje przedkładać swoich własnych intencji. A ponieważ 
znajduje się w mojej Woli, to kiedy działa, modli się i cierpi, Ja sam tym 
rozporządzam, tak jak chcę... Pragnę zadośćuczynienia? Przyjmuję to jako 
zadośćuczynienie. Pragnę miłości? Przyjmuję to jako miłość. A ponieważ jestem 
Panem wszystkiego, mogę robić z tym, co chcę. W przypadku tych, którzy nie 
znajdują się w mojej Woli, dzieje się inaczej: to oni decydują, a Ja dostosowuję się do 
ich woli. (29.09.1912) 

 

11.  Efekty modlitwy w Woli Bożej: Spędziłam ranek, modląc się z Jezusem w 
Jego Woli. Ale cóż za niespodzianka! Podczas modlitwy, choć jedno tylko było słowo, 
Wola Boża rozprzestrzeniała je na wszystkie stworzone rzeczy, tak iż pozostawały 
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nim naznaczone. Wola Boża zanosiła je do Niebios i wszyscy święci otrzymywali nie 
tylko jego znamię, lecz także nową z niego radość. Schodziło w dół do ziemi, a nawet 
do czyśćca i wszyscy korzystali z jego efektów. Ale któż mógłby wyrazić ten sposób 
modlitwy z Jezusem i opisać wszystkie efekty, które owa modlitwa przynosi? Po tej 
wspólnej modlitwie powiedział więc do mnie: 

Córko moja, czy widziałaś, co oznacza modlić się w mojej Woli? Nie ma niczego, 
co mogłoby istnieć poza moją Wolą. Moja Wola krąży we wszystkim i we wszystkich, 
jest życiem, aktorem i widzem wszystkiego. W ten sam sposób czyny dokonane w 
mojej Woli stają się życiem, aktorem i widzem wszystkiego, nawet samej radości, 
błogości i szczęścia świętych. Wszędzie zanoszą światło oraz balsamiczne i 
niebiańskie powietrze, z którego tryskają radość i szczęście. Tak więc nie opuszczaj 
nigdy mojej Woli. Niebo i ziemia cię oczekują, aby otrzymać nową radość i nowy 
blask. (21.04.1922) 

 

12.  Zadośćuczynienie w Woli Bożej, dziękczynienie oraz miłość w imieniu 
wszystkich i we wszystkim są całkowite: Córko moja, rozpłyń się w mojej Woli, 
aby dać Mi całkowite zadośćuczynienie. Moja Miłość odczuwa nieodpartą tego 
potrzebę. Przy tak wielu zniewagach ze strony stworzeń pragnie przynajmniej 
jednego stworzenia, które wstawiając się pomiędzy Mną a nimi, dałoby Mi całkowite 
zadośćuczynienie oraz miłość za wszystkich i uzyskałoby ode Mnie łaski dla 
wszystkich. Możesz to uczynić tylko w mojej Woli, w której znajdziesz Mnie i 
wszystkie stworzenia. Och, z jakim utęsknieniem czekam, aż wejdziesz w moją Wolę, 
gdyż chcę znaleźć w tobie radość i zadośćuczynienie wszystkich! Tylko w mojej Woli 
znajdziesz wszystko w ruchu, ponieważ Ja jestem napędem, aktorem i widzem 
wszystkiego. 

Gdy to mówił, ja rozpływałam się w Jego Woli. Ale któż mógłby wyrazić to, co 
zobaczyłam? Byłam w kontakcie z każdą myślą stworzenia, którego życie pochodziło 
od Boga. I będąc w kontakcie z każdą myślą, ja w Jego Woli mnożyłam się w każdym 
i mocą Świętości Jego Woli wynagradzałam za wszystko, wypowiadałam „dziękuję” w 
imieniu wszystkich i dawałam miłość za wszystkich. W ten sposób pomnażałam się w 
spojrzeniach, w słowach i tak w całej reszcie... Ale któż mógłby wyrazić sposób, w 
jakim się to odbywało? Brak mi słów i być może nawet same języki anielskie byłyby 
tylko pojękiwaniem, więc stawiam kropkę. Spędziłam zatem całą noc z Jezusem w 
Jego Woli. (15.06.1916) 

 

13.  W Woli Bożej dusza czyni Jezusowi to, co wszyscy powinni czynić: Córko 
moja, kto w mojej Woli się do Mnie modli, miłuje Mnie, wynagradza Mi, całuje Mnie i 
wielbi, ten pozwala Mi odczuć, jak gdyby wszyscy się do Mnie modlili, miłowali Mnie 
itp. A ponieważ moja Wola obejmuje wszystko i wszystkich, dusza daje Mi w mojej 
Woli pocałunek, miłość i uwielbienie za wszystkich. Ja zaś, widząc w niej wszystkich, 
daje jej tyle pocałunków i tyle miłości, ile miałbym dać wszystkim. Dusza żyjąca w 
mojej Woli nie jest zadowolona, jeśli nie widzi Mnie w pełni umiłowanego przez 
wszystkich, jeśli nie widzi, jak wszyscy Mnie całują, wielbią i się do Mnie modlą. W 
mojej Woli nie można czynić rzeczy połowicznych, lecz tylko kompletne, a Ja nie 
mogę dać duszy działającej w mojej Woli małych rzeczy, lecz tylko ogromne, takie, 
które mogłyby wystarczyć dla wszystkich. (02.04.1921) 

 

14.  Czemu służy taka modlitwa w Woli Bożej? 
Luiza pisze: Wtapiałam się w świętą Wolę Bożą, aby krążyć w umyśle każdego 

stworzenia i miłością odwzajemnić się mojemu Jezusowi za każdą myśl każdego 
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stworzenia. Ale gdy to czyniłam, przemknęła mi pewna myśl: czemu służy modlenie 
się w ten sposób? Sądzę, że jest to raczej niedorzeczność niż modlitwa! 

A mój zawsze uwielbiony Jezus, poruszając się w moim wnętrzu, powiedział do 
mnie: Córko moja, chcesz wiedzieć czemu służy i co jest jej efektem? Kiedy 
stworzenie wrzuca mały kamyk swojej woli w ogromne morze mojej Boskości i jeśli 
jego wola pragnie miłować, to wody bezkresnego morza mojej Miłości marszczą się i 
poruszają. A Ja czuję, jak fale mojej Miłości wydzielają niebiański zapach, oraz 
odczuwam przyjemność i radość mojej własnej Miłości pobudzonej przez kamyk woli 
stworzenia. Jeśli wielbi moją Świętość, kamyk ludzkiej woli pobudza morze mojej 
Świętości, a Ja czuję się orzeźwiony najczystszą aurą mojej własnej Świętości. 
Krótko mówiąc, cokolwiek pragnie uczynić wola ludzka w mojej, jak kamyk wpada do 
morza każdego z moich atrybutów. A kiedy je pobudza i nimi porusza, odczuwam, jak 
oddaje Mi wszystko, co do Mnie należy, oddaje Mi cześć, chwałę i miłość, które na 
sposób boski może dać Mi stworzenie [...]. Otóż wnikać w moją Wolę to pobudzać 
moją Istotę, poruszać Nią i mówić do Mnie: Czy widzisz, jaki jesteś dobry, miły, 
kochający, święty, ogromny i potężny? Jesteś wszystkim, a ja pragnę poruszyć całą 
Twoją Istotą, aby Cię miłować i sprawić Ci przyjemność... Czy uważasz to za 
nieistotne? (01.07.1923) 

 

15.  Modlitwa, która poszukuje jedynie Woli Bożej: 
Córko moja, jak bardzo porusza moje Serce modlitwa tego, kto poszukuje jedynie 

mojej Woli! Słyszę echo mojej własnej modlitwy, którą odmawiałem, będąc na ziemi. 
Wszystkie moje modlitwy sprowadzały się do jednego tylko punktu: aby Wola mojego 
Ojca, zarówno wobec Mnie, jak i wobec wszystkich stworzeń, była doskonale 
wypełniona. Największą czcią dla Mnie i dla Ojca Niebieskiego było to, że we 
wszystkim wypełniałem Jego Przenajświętszą Wolę... (22.02.1925) 

 

16. Ten sposób modlitwy jest prawem Bożym i pierwszym obowiązkiem 
stworzenia. 

Luiza mówi: Kiedy się wtapiałam w świętą Wolę Bożą, aby miłością odwzajemnić 
się Bogu za wszystko, co uczynił w dziele Stworzenia z miłości do stworzeń, 
przemknęła mi myśl, że nie było konieczne tak czynić, że ten sposób modlitwy nie był 
miły mojemu Jezusowi, że są to wymysły mojego umysłu. A mój zawsze ukochany 
Jezus, poruszając się w moim wnętrzu, powiedział do mnie: 

 Córko moja, musisz wiedzieć, że ten sposób modlitwy, czyli odwzajemnienie się 
Bogu miłością za wszystkie rzeczy przez Niego stworzone, jest prawem Bożym i 
pierwszym obowiązkiem stworzenia. Świat powstał z miłości do człowieka. Co więcej, 
nasza Miłość była tak wielka, że jeśli byłoby to konieczne, stworzylibyśmy tyle 
niebios, tyle słońc, tyle gwiazd, tyle mórz, ziem, roślin i całą resztę, ile stworzeń miało 
się narodzić na świecie, ażeby każdy mógł otrzymać swoje własne Stworzenie, swój 
własny Wszechświat. I faktycznie, kiedy wszystko zostało stworzone, Adam był 
jedynym widzem całego Stworzenia. Mógł korzystać z wszelkiego dobra, którego 
zapragnął. I jeśli tego nie uczyniliśmy, to dlatego że człowiek tak czy owak mógł 
korzystać ze wszystkiego, jak gdyby wszystko było jego własnością, mimo że także i 
inni z tego korzystali.  

[…] Biorąc więc pod uwagę to wszystko, to znaczy, że do wszystkich rzeczy 
stworzonych Bóg przywiązał swoją Miłość dla każdego stworzenia, obowiązkiem 
stworzenia było zatem okazanie wdzięczności, swego „dziękuję” Temu, który tak 
wiele dla niego uczynił. Ten brak odwzajemnienia się miłością Bogu za wszystko, co 
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uczynił w stworzeniu człowieka, jest pierwszym nadużyciem, które stworzenie 
popełnia wobec Boga. Jest przywłaszczaniem sobie Jego dóbr bez rozpoznania skąd 
one pochodzą i bez uznania Tego, który go tak bardzo pokochał. Tak więc jest to 
pierwszym obowiązkiem stworzenia. A obowiązek ten jest tak niezbędny i ważny, że 
Ta, która przyjęła do serca całą naszą Chwałę, naszą obronę i naszą korzyść, nie 
czyniła nic innego, jak tylko krążyła po wszystkich sferach, od najmniejszej do 
największej rzeczy, przez Boga stworzonej, aby odcisnąć swoje 
odwzajemnienie miłości, chwały i dziękczynienia za wszystkich i w imieniu 
wszystkich ludzkich pokoleń. Ach tak, to moja Niebieska Mama wypełniła niebo i 
ziemię odwzajemnieniem za wszystko, co Bóg uczynił w dziele Stworzenia. Po Niej 
nadeszło moje Człowieczeństwo, które spełniło ten tak święty obowiązek, tak bardzo 
zaniechany przez stworzenie, i sprawiło, że mój Ojciec Niebieski stał się łaskawy 
wobec winnego człowieka. Były to zatem modlitwy moje i mojej nierozłącznej Mamy. 
Nie chcesz więc i ty powtórzyć moich własnych modlitw? Co więcej, to właśnie 
dlatego wezwałem cię do mojej Woli – abyś jednocząc się z Nami, mogła 
naśladować i powtarzać nasze czyny. 

Tak więc w takim stopniu, w jakim mogłam, starałam się krążyć po wszystkich 
rzeczach stworzonych, aby miłością, chwałą i wdzięcznością odwzajemnić się 
mojemu Bogu za wszystko, co uczynił w dziele Stworzenia... (09.08.1925) 

 

17.  Różne sposoby „wtapiania się” w Wolę Bożą. Modlitwa Luizy: 
Wiele razy w swoich pismach mówię: Wtapiałam się w świętą Wolę Bożą i nie 

wyjaśniam więcej... Teraz, zmuszona posłuszeństwem, opowiem, co mi się przytrafia 
w tym wtapianiu się w Wolę Bożą. 

Kiedy się wtapiam w Wolę Bożą, przed moim umysłem ukazuje się ogromna i 
pełna światła pustka, tak iż nie można ustalić jej wysokości ani głębokości, ani granic 
– prawej, lewej, przedniej ani tylnej... Pośrodku tego ogromu, w najwyższym punkcie, 
wydaje mi się, że widzę Boskość albo Trzy Osoby Boskie, które na mnie czekają. 
Odbywa się to zawsze w myślach. I nie wiem, jak się to dzieje, ale wychodzi ze mnie 
mała dziewczynka, i to ja nią jestem, być może jest to moja mała dusza... 
Wzruszające jest widzieć ową małą dziewczynkę całkiem samą, przedzierającą się 
przez tę ogromną pustkę i nieśmiało idącą na palcach. Oczy ma ciągle utkwione w 
miejsce, gdzie spostrzega Trzy Osoby Boskie, gdyż obawia się, że jeśli w tej 
ogromnej pustce spuści wzrok, to nie będzie wiedziała, jak się zakończy jej droga9. 
Cały jej wysiłek skupiony jest na tym spoglądaniu w górę. A będąc odwzajemnioną 
spojrzeniem Najwyższego, zdobywa siłę do drogi... 

Kiedy malutka przybywa przed oblicze Trzech Osób Boskich, zanurza się twarzą w 
tej pustce, aby uwielbić Majestat Boży, ale jedna ręka Osób Boskich unosi małą 
dziewczynkę. Mówią do niej: Córko nasza, mała Córeczko naszej Woli, przyjdź w 
nasze ramiona... Słysząc to, ona staje się wesoła i rozwesela Trzy Osoby Boskie, 
które radując się nią, oczekują wypełnienia zadania, które jej powierzyli. Ona zaś z 
wdziękiem typowym dla dziewczynki mówi: Przychodzę, aby w imieniu wszystkich 
wielbić Was, błogosławić i dziękować Wam. Przychodzę, aby przywiązać do 
Waszego Tronu wszystkie wole ludzkie wszystkich pokoleń, od pierwszego do 
ostatniego człowieka, tak aby wszyscy mogli uznać Waszą Najwyższą Wolę, wielbić 
Ją, miłować i dać Jej życie w swoich duszach. 

 
9 Nie będzie wiedziała, jak się zakończy jej życie czy droga życiowa. 
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Potem dodała: O Najwyższy Majestacie, w tej ogromnej pustce znajduję wszystkie 
stworzenia. Pragnę ująć je wszystkie, żeby umieścić je w Twojej Świętej Woli, tak aby 
wszystkie mogły powrócić do źródła, z którego wyszły, czyli do Twojej Woli. 
Przyszłam zatem w Twoje Ojcowskie ramiona, aby przynieść Ci wszystkie Twoje 
dzieci i moich braci i związać ich wszystkich Twoją Wolą. W imieniu wszystkich i za 
wszystkich pragnę Ci zadośćuczynić, oddać hołd i chwałę, jak gdyby wszyscy spełnili 
Twoją Przenajświętszą Wolę. Ależ proszę, błagam Cię, niech nie będzie już więcej 
rozłamu między Wolą Bożą a ludzką! To mała dziewczynka Cię o to prosi. Wiem, że 
małym nie potrafisz odmówić niczego… 

Ale któż może wyrazić wszystko, co czyniłam i mówiłam? Za długo bym się 
rozwodziła, a w dodatku brak mi słów, by wyrazić to, co wypowiadam przed 
Najwyższym Majestatem. Wydaje mi się, że tutaj, na tym niskim świecie, nie używa 
się takiego języka jak w tej ogromnej pustce. 

Innym razem kiedy się wtapiam w Wolę Bożą i kiedy ta ogromna pustka ukazuje 
się przed moim umysłem, krążę wokół wszystkich rzeczy stworzonych i odciskam na 
nich kocham Cię dla Najwyższego Majestatu, jakbym chciała wypełnić całą 
przestrzeń wieloma kocham Cię, aby odwzajemnić się Najwyższej Miłości za tak 
wielką miłość do stworzeń. Nawet więcej, krążę wokół myśli każdego stworzenia i 
odciskam na nich moje kocham Cię; wokół każdego spojrzenia i składam na nim 
moje kocham Cię; wokół każdych ust i każdego słowa i opieczętowuje je moim 
kocham Cię; wokół każdego bicia serca, dzieła i kroku i pokrywam je moim kocham 
Cię, które kieruję ku mojemu Bogu... Schodzę w dół w głębokie morze, na dno 
oceanu i każde drgnięcie ryby i każdą kroplę wody pragnę wypełnić moim kocham 
Cię. Następnie, po tym jak mała dziewczynka udzieliła się wszędzie, jak gdyby 
zasiewając swoje kocham Cię wszędzie, staje przed Boskim Majestatem i jak gdyby 
chciała zrobić Mu miłą niespodziankę, mówi: 

Mój Stwórco i mój Ojcze, Jezu mój i moja Wieczna Miłości, spójrz na wszystkie 
rzeczy i posłuchaj, jak całe stworzenie mówi Ci, że Cię kocha. Wszędzie jest dla 
Ciebie kocham Cię, Niebo i ziemia są nimi przepełnione. Czy uszczęśliwisz zatem 
Twoją małą dziecinę, przyzwalając na to, aby Twoja Wola zstąpiła pośród stworzeń, 
dała się poznać i zawarła pokój z wolą ludzką? A gdy odzyska swoje należne 
panowanie, swoje honorowe miejsce, żadne stworzenie nie uczyni już nigdy więcej 
swojej własnej woli, ale jedynie Twoją! 

Innym razem kiedy się wtapiam w Wolę Bożą, pragnę ubolewać nad każdą 
zniewagą wyrządzoną mojemu Bogu i wznawiam swoje krążenie wokół tej ogromnej 
pustki, aby odnaleźć cały ból, który mój Jezus przecierpiał za wszystkie grzechy. 
Czynię go swoim własnym i krążę wszędzie. Krążę w najbardziej ukrytych i 
tajemniczych miejscach, w miejscach publicznych oraz we wszystkich złych czynach 
ludzkich, aby ubolewać nad każdą zniewagą.... Czuję, że za każdy grzech 
chciałabym wykrzyknąć w każdym ruchu całego Stworzenia: przebacz, przebacz, 
gromadząc w sobie cały ból wszystkich grzechów. Nie ma zniewagi Boga, nawet tej 
najmniejszej, nad którą bym nie ubolewała i za którą bym nie prosiła o przebaczenie. 
I aby każdy mógł usłyszeć tę moją prośbę o przebaczenie za wszystkie grzechy, 
odciskam ją w dudnieniu grzmotu, żeby ból za znieważenie mego Boga zagrzmiał w 
każdym sercu. Błagam o przebaczenie! w uderzeniu pioruna. Odciskam bolesny żal 
w szmerze wiatru, tak aby krzyczał do wszystkich: żałujcie za grzechy i błagajcie o 
przebaczenie!, a w biciu dzwonów ból i przebaczenie! Jednym słowem, czynię tak 



50 
 

ze wszystkim. Następnie zanoszę mojemu Bogu ból wszystkich i w imieniu 
wszystkich błagam o przebaczenie, i mówię: 

Wielki Boże, pozwól Twej Woli zstąpić na ziemię, tak aby grzech nie pojawił się już 
nigdy więcej! To wola ludzka jest jedyną, która dopuszcza się tak wielu wykroczeń, iż 
wydaje się, że zalewa ziemię grzechami. Twoja Wola zniszczy wszelkie zło. Dlatego 
proszę Cię, wysłuchaj małej Córeczki Twojej Woli, która nie pragnie niczego innego 
jak tylko tego, aby Twoja Wola była znana i kochana i aby królowała w każdym sercu. 
(10.05.1925) 

 

[...] Teraz dodam, że kiedy się wtapiam w Najwyższą Wolę i kiedy ta ogromna 
pustka ukazuje się przed moim umysłem, mała dziewczynka10 wznawia swoje 
krążenie i unosząc się do góry, pragnie się odwzajemnić swojemu Bogu za całą 
miłość, którą obdarzył wszystkie istoty w dziele Stworzenia. Pragnie oddać Mu 
cześć jako Stwórcy wszystkich rzeczy i dlatego krąży wokół gwiazd, a w każdym 
błysku światła odciskam11 moje kocham Cię i chwała mojemu Stwórcy; w każdym 
atomie światła słonecznego, który dociera na dół, moje kocham Cię i chwała; w 
całym sklepieniu niebios, w odległości pomiędzy jednym krokiem a drugim moje 
kocham Cię i chwała...; w śpiewie ptaka, w trzepotaniu jego skrzydeł Miłość i 
chwała mojemu Stwórcy; w źdźble trawy, które kiełkuje z ziemi, w kwiecie, który 
zakwita, w zapachu, który się unosi, Miłość i chwała; wysoko w górach i w głębi 
doliny Miłość i chwała. Krążę wokół każdego ludzkiego serca, jak gdybym chciała 
zamknąć się w środku i wykrzyczeć we wnętrzu każdego serca moje kocham Cię i 
chwała mojemu Stwórcy... 

Następnie zbieram wszystko razem, tak aby wszystko dawało odwzajemnienie 
miłości i świadectwo chwały za wszystko, co Bóg dokonał w dziele Stworzenia, idę 
przed Jego Tron i mówię do Niego: Najwyższy Majestacie i Stwórco wszystkich 
rzeczy, mała dziewczynka przybywa w Twoje ramiona, aby Ci powiedzieć, że całe 
Stworzenie w imieniu wszystkich istot przynosi Ci nie tylko odwzajemnienie miłości, 
lecz także należną Ci chwałę za tak wiele rzeczy przez Ciebie stworzonych z miłości 
do nas. W Twojej Woli, w tej ogromnej pustce, krążyłam wszędzie, tak aby wszystkie 
rzeczy mogły oddać Ci chwałę, miłować Cię i błogosławić. A ponieważ przywróciłam 
więź miłości między Stwórcą a stworzeniem, którą wola ludzka przerwała, a także 
oddałam Ci chwałę, jaką wszyscy są Ci winni, to pozwólcie Woli Twojej zstąpić na 
ziemię, tak aby związała i wzmocniła wszystkie relacje między Stwórcą a 
stworzeniem. W ten sposób wszystko powróci do pierwotnego porządku przez Ciebie 
ustalonego. Pospiesz się zatem, nie zwlekaj dłużej. Czyż nie widzisz, jak zło zalewa 
ziemię? Jedynie Twoja Wola może zatrzymać ten bieg i uratować ziemię, to znaczy 
kiedy Twoja Wola będzie znana i kiedy zapanuje... 

Potem czuję, że moje zadanie nie jest jeszcze w pełni zrealizowane. Schodzę więc 
w dół tej pustki, aby odwzajemnić się mojemu Jezusowi za dzieło Zbawienia. I jak 
gdybym znalazła w ruchu wszystko, co uczynił, pragnę dać Mu moją odpowiedź za 
wszystkie czyny, których powinny były dokonać dla Niego wszystkie stworzenia w 
oczekiwaniu na Niego i w przyjęciu Go na ziemi. Następnie, jak gdybym cała chciała 
się przemienić w miłość do Jezusa, powracam do swojej przyśpiewki i mówię: 
Kocham Cię w chwili, kiedy zstąpiłeś z Nieba, żeby się wcielić, odciskam moje 
kocham Cię w momencie Twojego poczęcia w najczystszym łonie Dziewicy Maryi, 

 
10 Mała dziewczynka to Luiza, dlatego Luiza mówi o sobie, używając trzeciej osoby, a nie pierwszej. 
11 Tamże. 
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kocham Cię w pierwszej kropli Krwi, która powstała w Twoim Człowieczeństwie; 
kocham Cię w pierwszym biciu Twego serca, aby oznaczyć wszystkie Twoje bicia 
serca moim kocham Cię; Kocham Cię w pierwszym Twoim oddechu, kocham Cię w 
pierwszych Twoich boleściach, kocham Cię w pierwszych Twoich łzach, które 
wylałeś w łonie Matki. Chcę odwzajemnić Twoje modlitwy, Twoje zadośćuczynienie i 
Twoją ofiarę moim kocham Cię... Każdą chwilę Twojego życia pragnę opieczętować 
moim kocham Cię: kocham Cię przy Twoich narodzinach; kocham Cię w zimnie, 
które znosiłeś; kocham Cię w każdej kropli mleka, którą ssałeś z piersi Twojej 
Przenajświętszej Mamy. Zamierzam wypełnić moimi kocham Cię pieluchy, którymi 
owijała Cię Twoja Mama; składam moje kocham Cię na ziemi, na której Twoja droga 
Matka ostrożnie położyła Cię w żłobie, a Twoje najczulsze kończyny poczuły 
twardość siana, ale bardziej niż siana, twardość serc... Moje kocham Cię w każdym 
Twoim kwileniu, w każdej Twojej łzie i bólu z dzieciństwa. Pozwalam przepływać 
mojemu kocham Cię w relacji, w komunikowaniu się i w miłości, jaką dzieliłeś ze 
swoją Niepokalaną Matką; kocham Cię w Jej najdroższych pocałunkach, we 
wszystkich słowach, które wypowiedziałeś, w jedzeniu, które spożyłeś, w krokach, 
które uczyniłeś, w wodzie, której się napiłeś. Kocham Cię w pracy, którą wykonałeś 
swoimi rękami; kocham Cię we wszystkich czynach, których dokonałeś w całym 
swoim ukrytym życiu. Opieczętowuje moim kocham Cię każdy Twój wewnętrzny 
czyn i ból, który znosiłeś... Składam moje kocham Cię na drogach, które przebyłeś, 
w powietrzu, które wdychałeś oraz we wszystkich naukach, które wygłosiłeś w swoim 
Życiu publicznym. Moje kocham Cię płynie w sile cudów, których dokonałeś, i w 
sakramentach, które ustanowiłeś... We wszystkim, o mój Jezu, nawet w najgłębszych 
zakamarkach Twojego Serca, odciskam moje kocham Cię za mnie i za wszystkich. 

Twoja Wola ukazuje mi wszystko (zarówno rzeczy przeszłe, jak i przyszłe), a ja nie 
chcę pozostawić niczego, w czym nie byłoby wyciśnięte moje kocham Cię... Twoja 
mała Córeczka Twojej Woli czuje się zobowiązana (skoro niczego innego nie potrafi 
dla Ciebie uczynić) dać Ci przynajmniej małe kocham Cię za wszystko, co uczyniłeś 
dla mnie i dla wszystkich... I dlatego moje kocham Cię podąża za Tobą we 
wszystkich boleściach Twojej Męki, we wszystkich opluciach, pogardach i obelgach, 
które Ci uczyniono. Moje kocham Cię naznacza każdą kroplę Krwi, którą przelałeś, 
każdy cios, który otrzymałeś, każdą ranę, która powstała na Twoim Ciele, każdy 
cierń, który przebił Twoją głowę, gorzki ból ukrzyżowania, słowa, które 
wypowiedziałeś na Krzyżu... Nawet w Twoim ostatnim tchnieniu zamierzam odcisnąć 
moje kocham Cię. Pragnę zamknąć całe Twoje Życie i wszystkie Twoje czyny w 
moim kocham Cię. Pragnę, abyś wszędzie dotykał, widział i czuł moje nieustanne 
kocham Cię. Moje kocham Cię nigdy Cię nie opuści – Twoja własna Wola jest 
życiem mojego kocham Cię. Ale czy wiesz, czego pragnie ta mała dziewczynka? 
Pragnie, aby Wola Boża Twojego Ojca, którą tak bardzo kochałeś i wypełniałeś przez 
całe swoje ziemskie życie, dała się poznać wszystkim stworzeniom, tak aby wszyscy 
Ją pokochali i wypełniali „jako w Niebie, tak i na ziemi”. Mała dziewczynka chciałaby 
przezwyciężyć Cię miłością, ażebyś podarował Twoją Wolę wszystkim stworzeniom... 
Och, spraw radość temu biednemu maleństwu, które nie pragnie niczego innego, jak 
tylko tego, czego Ty pragniesz – aby Twoja Wola była znana i mogła królować na 
całej ziemi. 

[…] Córko moja, do tego, co powiedziałaś o wtapianiu się w moją Wolę, należy 
dodać inny apel, ten o wtapianiu się w porządek łaski, we wszystko, co uczynił i co 
uczyni Uświęciciel, czyli Duch Święty, tym, którzy mają być uświęceni. Co więcej, jeśli 
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dzieło Stworzenia przypisuje się Ojcu, a Zbawienia Synowi (podczas gdy My, Trzy 
Osoby Boskie, jesteśmy zawsze zjednoczeni w działaniu), to Fiat Voluntas Tua 
[Bądź Wola Twoja] przypisze się Duchowi Świętemu. I to właśnie w „Fiat Voluntas 
Tua” Duch Boży przejawi swoje działanie. 

Ty to czynisz, kiedy stajesz przed Najwyższym Majestatem i mówisz: „Przychodzę, 
aby miłością odwzajemnić się za wszystko, co czyni Uświęciciel tym, którzy mają być 
uświęceni. Przychodzę, aby wejść w porządek łaski i tym samym przynieść Ci chwałę 
i odwzajemnienie miłości, jak gdyby wszyscy byli święci, i aby Ci zadośćuczynić za 
wszelki opór i za brak otwarcia na łaskę”. I w takim stopniu, w jakim możesz, 
poszukujesz w naszej Woli czynów łaski Ducha Uświęciciela, aby uczynić twoim Jego 
ból, Jego ukryte jęki oraz Jego strapione westchnienia na dnie serc, gdy czuje się tak 
niemile przyjęty. A ponieważ pierwszym aktem, jakiego Duch Święty dokonuje, jest 
wyniesienie naszej Woli jako całkowitego aktu ich uświęcenia12, więc jęczy 
niewypowiedzianymi jękami, gdy czuje się odrzucony... Ty zaś ze swoją dziecięcą 
prostotą mówisz do Niego: „Duchu Uświęcicielu, pospiesz się, błagam Cię, proszę 
Cię ponownie – daj wszystkim poznać Twoją Wolę, aby gdy Ją poznają, mogli Ja 
pokochać oraz przyjąć Twój pierwszy akt swojego pełnego uświęcenia, którym jest 
Twoja Święta Wola!”. Córko moja, My, Trzy Osoby Boskie, jesteśmy nierozłączni oraz 
odrębni i w ten właśnie sposób pragniemy ukazać ludzkim pokoleniom nasze Dzieła 
dla nich – podczas gdy jesteśmy zjednoczeni ze sobą, każdy z Nas z osobna pragnie 
wyrazić swoją Miłość i ukazać swoje Dzieło na rzecz stworzeń. (17.05.1925) 

Podsumowując, są osoby, które „radośnie” twierdzą, że „krążą w Woli Bożej”, co 
jest bardzo miłe, jeśli naprawdę żyją (lub starają się żyć) w Woli Bożej. Jest 
oczywiste, że „krążenie” na piechotę albo rowerem to nie to samo, co „krążenie” 
samolotem, to znaczy kiedy jest wykonane w sposób ludzki, gdy my „pedałujemy”, a 
nie w sposób boski, który przychodzi naturalnie osobom żyjącym w Woli Bożej. Ten 
sposób modlitwy nie jest więc żadną „techniką” czy trendem, lecz Życiem, które 
stopniowo staje się naszym własnym życiem w takim stopniu, w jakim pozwolimy 
umrzeć naszej ludzkiej woli, aby zrobić miejsce dla Woli Bożej. 

 

  

 
12 Wola Boża sama w sobie jest jednym nieskończonym, wiecznym i całkowitym Aktem, w którym 
czyni wszystko i zawiera wszystko. Tak więc uświęcenie, którego dokonuje w stworzeniu, jest 
doskonałe i całkowite. Prawda ta zawarta jest w słowach Credo: Wierzę w Ducha Świętego, Pana i 
Ożywiciela. 
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PORZĄDEK DEKRETÓW JEDNEGO I WIECZNEGO AKTU WOLI BOŻEJ 

 
Jest to porządek (przyczyna → skutek) 

Dekretów Bożych jednego i wiecznego Aktu Woli Bożej. 
Bóg nas oczekuje w tych Dekretach, abyśmy wraz z Nim krążyli albo  

się przechadzali jak Adam w porze powiewu wiatru (Rdz 3,8), 
abyśmy rozpoznawali Jego Wolę we wszystkich Jego dziełach i oddawali Mu cześć, 

abyśmy podziwiali Jego Mądrość oraz Jego Piękno i Go wielbili, 
abyśmy przyjęli wszystkie dobra Jego Opatrzności i składali Mu dziękczynienie,  

abyśmy dali się dosięgnąć Jego wiecznej Miłości i Go miłowali, 
abyśmy odpowiedzieli w imieniu wszystkich,  

przepraszając i wynagradzając za wszystkich,  

abyśmy błagali w imieniu wszystkich o najwyższy owoc, cel wszystkich dzieł Boga,  
o nadejście Jego Królestwa „jak w Niebie, tak i na ziemi”. 

Jesteśmy wezwani do zjednoczenia się z Wolą Bożą we wszystkich Jej dziełach 
(Stworzenia, Odkupienia, Uświęcenia), 

aby oddawać Jej cześć, błogosławić Ją, składać Jej dziękczynienie oraz Ją miłować,  
a także prosić w imieniu wszystkich o triumf Jej Królestwa.  
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„Niechaj się stanie Światłość!” 
 

Należy posiadać jasne idee i poglądy w odniesieniu do treści Wiary, szczególnie w 
tym czasie zamieszania i zagubienia duchowego. Powiedzmy teraz wraz z Bogiem: 
niechaj się stanie światłość, z miłości do Prawdy, ponieważ w ciemności, w 
niejasności, we mgle znajduje się oszustwo i pułapka „ojca kłamstwa”. 

 
1. Wiedz, że Bóg jest BOGIEM. Jest tylko jeden Bóg. Bóg to Trzy Osoby, a nie 

cztery. 
Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz – 

powiedział Jezus do kusiciela. 
Jezus Chrystus jest Osobą Boską, drugą Osobą Trójcy, Synem zrodzonym, a nie 

stworzonym, współistotnym Ojcu („posiada tę samą Istotę Ojca”, czyli tę samą i jedną 
„Substancję” czy też Istotę Bożą). Jezus Chrystus jest Niestworzonym Obrazem 
Ojca, „Słowem”, jest „Drugim Ja” Ojca. 

Jezus Chrystus dzięki swojemu Wcieleniu posiada dwie Natury: Boskość, 
prawdziwy Bóg z natury, niestworzony, a więc nieskończony i wieczny, oraz 
Człowieczeństwo, prawdziwy Człowiek, stworzenie, a więc ograniczony i doczesny. 

Jezus Chrystus jest „współtwórcą” wraz z Ojcem i z Duchem Świętym: Trzy Osoby 
Boskie są nierozłączne w swym Życiu i w swych Dziełach, aczkolwiek każdej z 
Trzech Osób Boskich przypisuje się dzieło, w którym jest bohaterem – Ojcu 
Stworzenie, Synowi Zbawienie, a Duchowi Świętemu Uświęcenie. 

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wobec każdego stworzenia. Wszystkie inne 
stworzenia zostały stworzone przez Niego, ze względu na Niego, dla Niego i w Nim. 
(J 1,3; Kol 1,15-17) 

 
2. Dziewica Maryja jest i może być nazwana „Drugorodną” Ojca, poznana, chciana, 

powołana, kochana, a więc stworzona w Jezusie, ze względu na Niego (aby być 
Jego Matką) i razem z Jezusem w tym samym odwiecznym Dekrecie o predestynacji. 
Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. 

Dziewica Maryja jest tylko stworzeniem, nie jest Stwórcą ani nie jest częścią 
Trójcy. Jest osobą ludzką, posiada tylko naturę ludzką, ale doskonałą i niepokalaną, 
jest więc (jak natura ludzka Jezusa Chrystusa) ograniczona i doczesna. Dziewica 
Maryja zawdzięcza Bogu swoje istnienie. Bóg natomiast nie zawdzięcza swojego 
istnienia nikomu, ale tylko sobie. Bóg nie może nie istnieć. 

 
3. A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam, 

więc na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,26-
27). Zauważmy, że Bóg mówi w liczbie pojedynczej (jeden Bóg) i działa w liczbie 
mnogiej (Trzy Osoby). 

Podwójna „wersja” człowieka (mężczyzna i kobieta) odzwierciedla to, że został on 
stworzony „na obraz” Boga. 

Początkowo Bóg stworzył jednego człowieka, mężczyznę (Adama), z którego w 
drugiej chwili wydobył kobietę. Z jednej istoty uczynił dwie – Adama i Ewę, 
mężczyznę i kobietę, wezwanych w trzeciej chwili, aby stać się ponownie jednością 
(„jednym ciałem”, nie w istocie, ale w życiu), jednością wyrażoną w trzeciej osobie, w 
synu. 

999   
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Tak więc obraz Trójcy Osób Boskich znajduje się w człowieku indywidualnie 
jako jedna osoba (w trzech władzach jego ducha: w woli, rozumie i pamięci, które są 
odpowiednio darem Ojca, Syna i Ducha Świętego), a w rodzinie jako wielość osób 
(mąż lub ojciec, żona lub matka oraz syn) – mała trójca stworzona, obraz Trójcy 
Przenajświętszej, z którą ta mała trójca powinna dzielić tę samą Miłość i to samo 
Życie, powołana, aby zaludnić Niebo, czyli Raj po czasie próby na ziemi. 

 

4. Obraz i podobieństwo to nie to samo: obraz Boży jest obecny w naturze 
ludzkiej, w jej bycie, w bycie, który Bóg stworzył, biorąc za wzór samego siebie. 
Podobieństwo do Boga człowiek powinien wykazywać w swym życiu, czyli w 
sposobie miłowania, działania i w byciu płodnym. Człowiek miał być jak Bóg w 
sposobie życia, miał myśleć, tak jak myśli Bóg, widzieć wszystko, tak jak widzi to 
Bóg, miłować wieczną i nieskończoną Miłością Boga. Miał mieć te same upodobania, 
to samo szczęście, te same prawa boskie (całkiem inne niż ludzkie!). Miał 
postępować w ten sam sposób jak Bóg, żyć samym Życiem Trójcy Przenajświętszej, 
Ich uwielbioną Wolą, która jest źródłem Ich dzieł, źródłem Ich Życia, źródłem 
wszystkich atrybutów Bożych, Ich Pragnień [Woli] oraz Ich szczęścia! 

W naturalnym, ludzkim życiu Bóg umieścił obraz swego własnego Życia. W Życiu 
nadprzyrodzonym Łaska, czyli Bóg daje człowiekowi udział w swym Życiu, upodabnia 
go do siebie, daje mu podobieństwo swego Życia. 

 
5. Człowiek, stworzony na obraz Boga, a zatem odpowiedzialny za swoje życie i 

przeznaczenie, posiadający więc wolną wolę (nie mylić z wolnością), został 
postawiony przez Boga przed tym oto dylematem: Bóg czy własne „ja”, miał 
zadecydować, czy przyjąć Wolę Boga, czy dać życie własnej woli ludzkiej. 

To była konieczna i chciana przez Boga próba, aby Bóg mógł go utwierdzić jako 
syna. 

Ale w tej próbie człowiek ulega pokusie, którą podsuwa mu szatan, aby go 
zniszczyć. 

Decyzja ta nie była i nie jest prawdziwym „wyborem”. Bóg nie powiedział 
człowiekowi, że ma „wybrać” (wybór między dobrem a złem, między życiem a 
śmiercią, między prawdą a kłamstwem nie jest sprawiedliwy, tak jak nie jest 
sprawiedliwy wybór między Chrystusem a Barabaszem!), ale, że ma zdecydować 
się na dobro, na prawdę, na życie, na Boga, na Wolę Bożą, a nie na cokolwiek z tych 
dwóch rzeczy! Wybieramy pomiędzy dwoma lub więcej rzeczami, które od początku 
uważane są za porównywalne. Wybieramy zatem, kiedy nie znamy ich prawdziwej 
wartości i nie wiemy, która z nich jest bardziej opłacalna. Ale kiedy to wiemy, wtedy 
nie potrzebujemy wybierać. Wybór łączy się z niewiedzą. „Wybór pomiędzy dobrem a 
złem” po tym, jak Bóg nam ukazał, czym jest dobro, jest niedopuszczalny, jest 
zniewagą. Dlatego Bóg wymaga od człowieka nie wyboru, lecz decyzji. 

Decyzja ta wyraża się w posłuszeństwie wobec Bożego nakazu, aby nie spożywać 
owocu z drzewa poznania dobra i zła. 

Albowiem co innego było drzewo raju, co innego owoc z drzewa, a co innego to, co 
spożycie tego owocu by spowodowało. 

Co więcej, były dwa drzewa – drzewo „Życia” i drzewo „poznania dobra i zła”. Bóg 
powiedział, żeby nie spożywać z tego drugiego, gdyż nie przyniosłoby życia, lecz 
śmierć. 
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Drzewo Życia było obrazem Woli Bożej, drzewo poznania dobra i zła (poznania, 
które nie jest życiem) – obrazem woli ludzkiej. Spożywanie z niego (danie życia 
własnej woli ludzkiej wbrew Woli Bożej) nie przyniosłoby życia, lecz śmierć. 

Te dwa drzewa były czymś w rodzaju „sakramentów”, ponieważ ustanowione przez 
Boga Ojca Stworzyciela, a w swej materialności oznaczały duchową rzeczywistość i 
jednocześnie ją przekazywały. Musiały zatem posiadać rzeczywistość materialną, 
aby mogły wyrazić znaczenie duchowe. 

Ich owoce, zarówno pierwszego, jak i drugiego, musiały być zatem prawdziwymi 
owocami materialnymi (nigdzie nie mówi się, że było to słynne „jabłko”). Posiadały 
jednak specyficzne znaczenie: „owoc Boży” albo „owoc ludzki”, w każdym razie owoc 
łona, owoc prokreacji. Owoc błogosławiony i Boży – to ten Maryi. Owoc pozbawiony 
błogosławieństwa i ludzki – to ten Ewy, a raczej to jej pierworodny syn Kain, „który 
pochodził od Złego”, jak mówi nam Pismo Święte (1 J 3,12). 

 
6. Grzesząc, człowiek okaleczył i sprofanował obraz Boży, który nosił w sobie, 

oraz utracił podobieństwo Boże, które posiadał. Człowiek nie był już więcej podobny 
do Boga, ponieważ przedłożył własną wolę nad Wolę Boga. Zgrzeszył i stracił życie 
nadprzyrodzone (łaskę), a w następstwie traci także życie naturalne. Jego ludzka 
wola odłączyła się od Woli Bożej. Dusza zatem oddziela się od ciała. 

Dusza duchowa i nieśmiertelna umiera (czyli zostaje pozbawiona Życia Bożego), a 
więc umiera także i ciało (pozbawione duszy). W ten sposób śmierć jest podwójna: 
śmierć duszy i śmierć ciała. 

Śmierć duszy to grzech, śmierć ciała jest jego konsekwencją. Dlatego Odkupienie 
dokonane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wymagało, aby w swoim Życiu i w 
swojej Męce przyjął On na siebie naszą podwójną śmierć: Mękę Duszy i Mękę Ciała. 

Grzech jest odrzuceniem Woli Bożej. Jezus zgładził go przez doskonałe 
przylgnięcie do Woli Ojca. Konsekwencją grzechu jest natomiast utrata wszystkich 
darów nadprzyrodzonych, pozaprzyrodzonych i naturalnych, co kończy się śmiercią. 
Jezus przez swoją Mękę i Śmierć niweczył ją stopniowo od momentu Wcielenia. 

Istnieje podwójna śmierć, która odpowiada dwóm wymiarom egzystencji 
człowieka: jedna w czasie próby, a druga nieodwracalna (na stałe), poza tym życiem. 
Mamy więc śmierć doczesną i śmierć wieczną. 

Od pierwszej śmierci, która jest powszechna (skutek grzechu pierworodnego), 
„żaden człowiek żyjący nie może uciec”, ale przy końcu historii (przy końcu świata) 
nastąpi powszechne zmartwychwstania ciała, ponieważ każdy człowiek podąży – 
ciałem i duszą – za swoim ostatecznym przeznaczeniem, które wybrał: Nadchodzi 
bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos 
Jego:  a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy 
pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia (J 5,28-29). 

Od drugiej śmierci, którą jest oddzielenie od Boga, możemy się uwolnić, dopóki 
trwa nasze życie przez szczerą skruchę, pojednanie z Bogiem i przebaczenie Boże 
(za pośrednictwem Kościoła). Ale kiedy kończy się czas próby i jeśli człowiek umiera 
bez łaski, nie prosi o przebaczenie i nie odwołuje się do miłosierdzia Bożego, 
zderzenie ze sprawiedliwością prowadzi do śmierci wiecznej, do odrzucenia Boga na 
zawsze. To jest śmierć druga, nie do naprawienia (Ap 20,14). 

Tak jak istnieje podwójna śmierć, tak też istnieje podwójne zmartwychwstanie. 
Zmartwychwstanie duchowe jest powrotem do łaski, a przede wszystkim jest 
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powrotem człowieka „do pierwotnego porządku Stworzenia”, jest przyjęciem Woli 
Bożej jako życia. To drugie, cielesne, nastąpi przy końcu świata. 

 
7. Człowiek, który przez łaskę był synem Bożym, stał się buntowniczy. Skruszony 

został przyjęty jedynie jako sługa w oczekiwaniu na Odkupienie. 
Są dwa przyjścia Pana: pierwsze jako Odkupiciel, a drugie jako Król. Przy 

pierwszym przyjściu jako Odkupiciel naprawił On w człowieku obraz Boży, 
zniekształcony i prawie nie do poznania. Przy drugim przyjściu jako Król przywróci 
mu utracone podobieństwo Boże i sprawi, że ten, kto Go przyjmie, powróci do 
porządku, na swoje miejsce, wyznaczone mu przez Boga, i do celu, do jakiego został 
stworzony. 

Celem pierwszego przyjścia Pana było zbawienie człowieka i ponowne otwarcie 
bram Nieba, aby mógł je przekroczyć każdy, kto tego zapragnie. Celem drugiego 
przyjścia jest ocalenie wiecznego Dekretu Jego Królestwa, sprowadzenie Nieba na 
ziemię oraz odnowienie w ten sposób oblicza ziemi. 

Owocem pierwszego przyjścia Pana jest przywrócenie człowiekowi życia 
Bożego łaski i uczynienie go synem Bożym (pierwsze zmartwychwstanie). Natomiast 
owocem drugiego przyjścia jest przekazanie człowiekowi na własność, przez łaskę, 
Królestwa Bożego oraz pełni dóbr Stworzenia, Odkupienia i Uświęcenia. 

Pierwsze przyjście Pańskie (inaczej adwent) nastąpiło w pełni czasów. 
Jego drugie przyjście (inaczej paruzja) nastąpi przy końcu czasów. Jest to 

koniec czasu oczekiwania i nadejście długo wyczekiwanego Czasu, koniec czasu 
niepokoju i nadejście czasu spełnienia Królestwa, jak powiedział św. Piotr: Pokutujcie 
więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana 
dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego Niebo 
musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy (Dz. 3,19-21). 

 
Dlatego należy wyróżnić następujące okresy w historii świata:  
– początek czasów, czyli początek świata,  
– pełnia czasów,  
– koniec czasów, 
– koniec świata (czyli historii). 
Pomiędzy dwoma ostatnimi okresami występuje chwalebny i długi czas realizacji 

Królestwa Bożego obiecanego w modlitwie Ojcze nasz, Królestwa Woli Bożej na 
ziemi (jako w Niebie, tak i na ziemi). To ten okres Apokalipsa nazywa tysiącleciem. 
Obrazem tego był okres czterdziestu dni, podczas których Jezus Zmartwychwstały, 
już w chwale, pozostał na ziemi, zanim wstąpił do Nieba. 

 
8. Bóg stworzył nas po to, aby się z nami dzielić swoim Życiem, Miłością, 

Szczęściem i Chwałą, aby dać upust swojej nieskończonej Miłości, aby nas kochać i 
być przez nas kochanym (a w tym zawiera się nasze szczęście). 

A więc miłość, przez wzgląd na sprawiedliwość, wymaga odwzajemnienia. Ale w 
jaki sposób stworzenie może rywalizować w miłości z Bogiem? Jak może wypełnić 
prawo sprawiedliwości, miłując „minimalną” miłością Tego, który kocha nas Miłością 
nieskończoną i wieczną? Czy świadomość, że stworzenie jest małe i ograniczone i 
nie może odwzajemnić Bogu Jego nieskończonej Miłości, mogłaby powstrzymać 
Boga od znalezienia rozwiązania? Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 
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On sam znalazł więc rozwiązanie: ofiarować stworzeniu swoje własne Serce, 
tak aby stworzenie mogło Mu się odwzajemnić na równi. Przekazać stworzeniu w 
Darze źródło swojej własnej Miłości, swoją Bożą Wolę. 

Naturalnie Dar ten nie jest częścią natury człowieka, ale jest bezwzględnie darem 
czystej łaski, Darem całkowicie niezasłużonym. Stworzenie nie potrzebuje nic innego 
uczynić, jak tylko poznać ów Dar i go przyjąć. Ten najwyższy Dar, ta królewska i 
boska korona jest tym, co ustanawiało człowieka dziedzicem i królem, „Adama, 
synem Bożym”, małym „bogiem” na podobieństwo swego Stwórcy i Ojca. 

Za pośrednictwem daru Woli Bożej człowiek mógł i powinien był kochać Boga tą 
samą Miłością, jaką Syn kocha Ojca, mocą Ducha Świętego, który jest Miłością. 

To, co pochodzi z Jedności i różnicuje się w Trzech Osobach, powraca do 
Jedności, wypalając się Miłością. W ten sam sposób i tylko tak człowiek, który 
wyszedł od Boga, powinien (dobrowolnie) powrócić do Boga. 

Ubogie ludzkie słowa! Rzeczywistość Boga nieskończenie przerasta marne 
pojęcia, które człowiek potrafi sformułować i które, choć są ograniczone, i (z 
pewnością) nieadekwatne, to z tego powodu nie są błędne: są, jak ludzie, 
ograniczone. 

Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali 
na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych 
zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też 
usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą. (Rz 8,29-30) 

Odwiecznie przeznaczeni, czyli odwiecznie powołani (do istnienia = stworzeni), tak 
więc odwiecznie usprawiedliwieni (czyli odkupieni), tak więc odwiecznie obdarzeni 
chwałą. To z Jego strony, a teraz to od nas zależy, aby z naszej strony to 
potwierdzić, czyli uprawomocnić, tak aby było na zawsze. 

 
Staniecie się jak Bóg – zaproponował Ewie ojciec kłamstwa. Stać się jak Bóg, na 

własną rękę, uwalniając się od Boga. To tak, jakby promień słońca mógł istnieć, a 
nawet stać się słońcem, oderwawszy się od słońca! 

Tym jest nasze odwieczne powołanie – stać się jak Bóg dzięki czystej łasce 
oraz dzięki Jego dobroci i hojności. My nie „jesteśmy” jak Bóg, ale Bóg nas 
wzywa, byśmy „się stali” tacy jak On, nie w naszym bycie stworzonym czy naturze 
ludzkiej, ale żyjąc i miłując Jego własną Wolą i Jego własną Miłością: 

Tak samo boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi 
do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i 
doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, 
abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury. (2 P 1,3-4) 

Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi, miejcie 
doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa 
Chrystusa. (1 P 1,13) „Synowie w Synu!” 

[Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał 
wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] 
wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, 
czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom 
Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. (Ef 
1, 17-19) 
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Wyznanie Wiary 
 

 
 

O Jezu, Panie mój i Boże mój!  
Wielbię Cię, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka,  
za to, że się nam oddajesz w Najświętszym Sakramencie  

 
swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem,  

skąd dla triumfu Twego Królestwa  
wyłaniasz dzieło Stworzenia,  

dzieło Odkupienia i dzieło Uświęcenia.  
 

Całe dzieło Stworzenia powstało ze względu na Twoje WCIELENIE,  
dąży do Niego i w Nim osiąga szczyt. 

Całe dzieło Odkupienia wypełnia się w całym Twym Życiu,  
w Twojej Najświętszej Męce i Śmierci. 

Całe dzieło Uświęcenia – którym jest przeszczepienie w nas Twego Życia –  
jest owocem Twego Zmartwychwstania,  

 

gdyż Ty jesteś Słowem Wcielonym, Umarłym i Zmartwychwstałym! 
 

Ale Twoim celem było nie tylko stworzenie nas, zbawienie  
i sprawienie, byśmy się stali święci, 

lecz także ofiarowanie nam Twojej Boskości,  

ofiarowanie nam jako życia Twojej własnej Woli:  
bo tym jest Twoje Królestwo! 
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Jezu, kocham Cię! 
Przybądź Wolo Boża i weź w posiadanie 

 
moją istotę, moją osobę, moje życie;13  

to, kim jestem, wszystko, co mam, wszystko, co czynię;  
mego ducha, moją duszę, moje ciało;  

moje zdolności, moje zmysły, moje członki; 
moją wolę, mój rozum, moją pamięć; 

mój umysł, moje serce, mój oddech; 
każdą myśl, każde słowo, każde dzieło; 

moje spojrzenie, mój słuch, mój głos; 
każdy ruch, każdy czyn, każdy krok; 

moją pracę, moje zmęczenie, mój wypoczynek; 
moje uczucia, moje boleści, moje radości; 

moją modlitwę, Mszę Świętą, sakramenty, które przyjmuję (lub których udzielam); 
moją przeszłość, moją teraźniejszość, moją przyszłość; 

moje życie, moją śmierć i moją wieczność, 
aby przemienić wszystko w doskonałe i powszechne uwielbienie Twojej Chwały, 

w życie Twego Życia, w triumf Twej Woli. 
 

Jezu, niech Twoja Boża Wola będzie we mnie życiem  
i niech mnie okryje Tobą.  

 
Dziś uczynię wszystko dla Ciebie, z Tobą i w Tobie. 

W każdej chwili mojego życia niech żyje we mnie 
całe Twe Życie, Twa Śmierć i Twe Zmartwychwstanie. 

Okryj mnie płaszczem Twego Życia, Twego Bólu i Twej Miłości, 
abym mógł uwielbić Cię w Twojej Prawdzie, 

objąć cię w Twoim Bezmiarze, 
posiąść Cię w Twojej Wszechmocy. 

Wysławić Cię Twoją własną Chwałą, 
chwalić Cię Twoją Mądrością, 

błogosławić Cię głosem Ojca. 
Dziękować Ci Twoją Sprawiedliwością, 

zadośćuczynić Ci Twoimi własnymi zasługami, 
kochać Cię Twoją wieczną Miłością. 

W każdym momencie pragnę wypełnić  
całe Stworzenie moją Miłością, która Cię wychwala i składa Ci dziękczynienie, 

całe Twe Życie Zbawiciela moją Miłością, która Cię wielbi i błogosławi, 
całe dzieło Uświęcenia moją Miłością, która Cię miłuje, 
i która w imieniu wszystkich prosi Cię o triumf Twego Królestwa. 

 

 

 
13 Każda linijka ukazuje nam znamię Trójcy Świętej, która stworzyła człowieka na swój obraz i 

podobieństwo. 
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W tym małym katechizmie 

Woli Bożej  

znajdujemy: 

 
 

1. Pierwsze pytania na temat Bożego Daru        (str. 3) 
2. Duchowość Luizy Piccarrety           (str. 6) 
3. Oczy duszy: Wiara                   (str. 18) 
4. Zawierzenie i konsekracja        (str. 24) 
5. Punkt wyjścia: „Kim Ty jesteś, Panie, a kim ja”     (str. 28) 
6. W jaki sposób należy przyjmować ten Dar Woli Bożej?   (str. 32) 
7. Potrzeba wiedzy          (str. 37) 
8. „Panie, naucz nas się modlić"        (str. 42) 

Porządek Dekretów boskiego „Fiat"       (str. 53) 
9. „Niechaj się stanie Światłość! "                 (str. 54) 

Wyznanie wiary          (str. 59) 
„Jezu, kocham Cię"         (str. 60)  

 

 
 
 

 


