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Z pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety:

...Jezus wyszedł z głębi mojego wnętrza, wstał i oparł swoje stopy na moim
sercu, i machając ręką, która bardziej niż słońce wysyłała światło, krzyknął
głośno: Przyjdźcie, przyjdźcie wy wszyscy, aniołowie, święci, pielgrzymi,
wszystkie pokolenia, przyjdźcie, aby zobaczyć cuda oraz największy z
cudów, nigdy wcześniej niewidziany – moją Wolę działającą w stworzeniu!
Na dźwięczny, melodyjny i mocny głos Jezusa,
wypełniający Niebo i ziemię, Niebiosa się otworzyły i
wszyscy pobiegli wokół Jezusa, i wpatrywali się we mnie,
ponieważ chcieli zobaczyć, jak działa Wola Boża.
Wszyscy byli zachwyceni i dziękowali Jezusowi za tyle
nadmiaru Jego Dobroci. Ja byłam zdezorientowana i
całkowicie upokorzona i powiedziałam do Niego: Miłości
moja, co Ty robisz? Myślę, że chcesz pokazać mnie
wszystkim, aby wszyscy zwrócili na mnie uwagę. Co za
wstręt mnie ogarnia! A Jezus: Ach, moja córko,
pragnę, aby to moją Wolę wszyscy poznali i na Nią
wskazywali jako na nowe Niebo i sposób na nowe
odrodzenie. Ty natomiast zostaniesz jakby
pochowana w mojej Woli... (Tom 15, 5 stycznia 1923)

Sługa Boża LUIZA PICCARRETA
nazywana przez Jezusa:
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„MAŁĄ CÓRECZKĄ WOLI BOŻEJ”

Należy pamiętać, że to, co napisała Luiza, nie jest
wynikiem genialnego pióra pisarza, ale jest wynikiem
posłuszeństwa Kościołowi, autorytetowi jej spowiedników,
wśród nich św. Hannibalowi Marii Di Francia.
Nie jest zatem powierzchowną literaturą mistyczną osoby,
która pragnie opublikować swoje rzekome wizje czy
nadprzyrodzone objawienia. Jest 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 zdołało
zmusić ją do pisania po ogromnej walce, którą musiała
stoczyć z samą sobą.
Trzydzieści sześć tomów jej dziennika nie są więc wynikiem
kultury, sztuki pisarskiej lub chęci przekazania własnych objawień
czy też wizji, nie są wynikiem fałszywego i niebezpiecznego
mistycyzmu,
ale
są
owocem
Posłuszeństwa
[Pani
Posłuszeństwa]1!
Jej pisma ukazują i przekazują nam cały ból i Miłość Jezusa, a
wraz z nimi Dar nad darami, najwyższy Dar Jego Woli, aby, tak jak
jest Ona Życiem Boga, to tym samym stała się życiem Jego dzieci.
Jest to Królestwo Boże, o które modli i do którego przygotowuje się
Kościół: aby Wola Boża była na ziemi tym, czym jest w Niebie. A
to przybywa do nas za sprawą życia Luizy, które złożyła w ofierze.
1

Tak Luiza nazywała Posłuszeństwo.
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Luiza może powiedzieć wraz ze św. Pawłem: „A jeśli nawet Ewangelia nasza
jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których
umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały
Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych,
lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez
Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały
światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania
chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w
naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z
nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy
w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy
się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie
w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele”
(2 Kor 4,3-10).
Luiza posiada i przekazuje nam cenny skarb w swoim nędznym
naczyniu glinianym: przede wszystkim Mękę Jezusa, którą Jezus w
niej przeżywa, a więc Wolę Bożą, która w niej panuje. To nie pojemnik
uszlachetnia, lecz jego zawartość. Luiza z pewnością (z ludzkiego
punktu widzenia) jest marną istotą, jedną z tych, które „nie liczą się”
w oczach świata. Ale Pan ją zapewnia, że gdyby znalazł drugą
mniejszą i nędzniejszą od niej, to do tej drugiej by się zwrócił, aby
powierzyć jej to zadanie. Jego drogi nie są naszymi drogami. Nam nie
pozostaje nic innego, jak tylko kontemplować w zadumie, tryskać
radością i wielbić w milczeniu.
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Kim jest Luiza Piccarreta?

Data i miejsce urodzenia: 23 kwietnia 1865 roku w Corato (prowincja Bari,
Włochy), archidiecezja Trani-Barletta-Bisceglie i archidiecezja tytularna
Nazaretu.
Data i miejsce śmierci: 4 marca 1947 roku w Corato w wieku około 82 lat.
Miejsca pobytu: Zawsze w Corato. W dzieciństwie i w młodości przez długi
czas przebywała w gospodarstwie rolnym „Torre Disperata”
(Zrozpaczona Wieża) w odległości około trzydziestu kilometrów od
Corato, w Murge. Ostatnie sześćdziesiąt lat swojego życia przeleżała w łóżku.
Stan cywilny: niezamężna, ale DZIEWICA, MAŁŻONKA JEZUSA UKRZYŻOWANEGO. Nie była zakonnicą,
ale – jak powiedział sam Jezus – prawdziwą zakonnicą Jego Serca.
Zawód: Ofiara Jezusa od 16 roku życia.
Temperament: Nieśmiała i bojaźliwa, a także żywa i wesoła. Skakała, biegała i – jak sama mówi – była także
psotna.
Wzrost, włosy, oczy: Była zawsze spokojna i czysta jak lilia polna, drobnej postury. Miała oczy tętniące
życiem, przenikliwe spojrzenie. Jej głowa była lekko pochylona w prawo... (Tak mówi o niej wiarygodny
świadek, Jego Wielebność ksiądz Luigi D'Oria, stojący na czele kleru w Corato).
Wykształcenie: Mimo że nie posiada żadnej ludzkiej wiedzy, jest hojnie obdarzona niebiańską Mądrością,
nauką świętych. Gdy mówi, przynosi światło i pocieszenie. Nie brakuje jej talentu. Nauka, którą pobierała,
skończyła się na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej. Jej pisma są pełne błędów, chociaż nie
brakuje w nich stosownych do objawień terminów, które, jak się wydaje, wpaja jej nasz Pan. (Tak pisze o
niej św. Hannibal Maria Di Francia).
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Znaki szczególne: Zamiłowanie do ukrycia, a nawet więcej, do POSŁUSZEŃSTWA.
Ojciec Hannibal napisał w 1915 roku: ...ona pragnie żyć samotnie, ukryta i
nieznana. Za nic w świecie nie spisałaby osobistych i długotrwałych rozmów z
umiłowanym Jezusem, które odbywała od najmłodszych lat aż po dziś dzień, a
które nadal będzie odbywać (kto wie do kiedy), gdyby nasz Pan wyraźnie jej tego
nie nakazał zarówno osobiście, jak i przez święte posłuszeństwo kierownikom
duchowym. Luiza zawsze poddaje się posłuszeństwu z poświęceniem, z wielką
siłą i szczodrobliwością. Jest poddana do tego stopnia, że w myśl świętego
posłuszeństwa byłaby nawet gotowa zrezygnować z raju – jak rzeczywiście się
stało. [...] Dusza ta pozostaje w nieustannej walce pomiędzy przytłaczającą
skłonnością do ukrycia, a nieubłaganą władzą posłuszeństwa, któremu
absolutnie musi ustąpić. Posłuszeństwo zawsze ją zwycięża. Stanowi to
jedną z najważniejszych cech prawdziwego ducha, solidnej i wypróbowanej
cnoty, ponieważ przez czterdzieści lat, wywierając najsilniejszą presję na
sobie samej, poddaje się wielkiej pani Posłuszeństwo, która nad nią panuje!
Spowiednicy: czterech kapłanów, wyznaczonych przez różnych arcybiskupów diecezjalnych, kolejno
opiekowało się Luizą w ciągu całego jej życia. Ponadto św. o. Hannibal Maria Di Francia, mianowany również
rewizorem pism Luizy, odwiedzał ją przez 17 lat.
Kierownik duchowy: Nasz Pan zachował ten przywilej dla samego siebie, od kiedy Luiza przyjęła Pierwszą
Komunię Świętą oraz bierzmowanie w wieku dziewięciu lat. Od tego czasu Jezus pozwalał jej słyszeć
wewnętrznie swój głos, nauczał ją, prowadził, poprawiał i karcił, jeśli zachodziła taka potrzeba, udzielając jej
nauk o Krzyżu, o cnotach i o swoim ukrytym życiu... Czynił to, ponieważ ją uczył i prowadził do czegoś,
czego żaden inny człowiek nie byłby w stanie uczynić: ŻYĆ W WOLI BOŻEJ.
Jej udział w życiu religijnym: W wieku jedenastu lat przystąpiła do Stowarzyszenia Córek Maryi. Gdy miała
osiemnaście lat, przystąpiła do Trzeciego Zakonu Dominikańskiego i przybrała imię siostra MAGDALENA.
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Niezwykłe doświadczenia mistyczne: Luiza słyszała w swoim wnętrzu głos
Jezusa. W wieku trzynastu lat miała także pierwsze widzenie Pana na
balkonie swojego domu. Jezus, niosąc krzyż, podniósł ku niej swój wzrok i
poprosił ją o pomoc. Od tamtej chwili Luiza na stałe zapłonęła nienasyconym
pragnieniem cierpienia z miłości do Jezusa. Wtedy to zaczęły się jej
pierwsze, choć ukryte, cierpienia fizyczne Męki Jezusa, pogłębione
niewypowiedzianym cierpieniem zarówno duchowym (z powodu
nieobecności Jezusa), jak i moralnym (fakt, że rodzina odkryła jej cierpienia
i myliła je z chorobą, co było wiadome wielu innym osobom, a także
niezrozumienie i wrogie nastawienie kapłanów, od których, jak doskonale o
tym wiedziała, była całkowicie uzależniona). Na dodatek wszystkiego przez
trzy lata przechodziła okrutny test (w wieku lat 13-16), straszliwą walkę z
demonami. Odpierała ich ataki, sugestie, pokusy, naciski oraz tortury, aż
całkowicie ich zwyciężyła. W czasie ostatniej walki, podczas której Luiza
straciła przytomność, po raz drugi ujrzała Jezusa przeżywającego Mękę i cierpiącego na skutek obrazy
zadawanej Mu przez grzeszników. Wtedy to zgodziła się być OFIARĄ. Do tego zachęcali ją Pan Jezus i
Matka Boża Bolesna. Potem widzenia Jezusa się nasiliły i Luiza regularnie dzieliła różne cierpienia Jego
Męki, zwłaszcza koronowanie cierniem. W wyniku tego przestała jeść i zwracała jakiekolwiek przyjęte
pożywienie. Począwszy od szesnastego roku życia pozostawała w całkowitym GŁODZIE, aż do swojej
śmierci. Odżywiała się wyłącznie Eucharystią. Jej pokarmem była WOLA OJCA.
Inne nadzwyczajne znaki: Wraz z nasilającym się cierpieniem Męki Jezusa Luiza często traciła przytomność
i była ZESZTYWNIAŁA bez oznak życia (często przez wiele dni), dopóki kapłan – na ogół jej spowiednik –
nie przyszedł i nie wyrwał jej z tego stanu śmierci przez błogosławieństwo i w imię świętego posłuszeństwa.
Jej ostatni spowiednik, ks. Benedetto Calvi, pisze: Innym nadzwyczajnym zjawiskiem było to, że przez
64 lata, gdy pozostawała przykuta do łóżka, nigdy nie dostała odleżyn.
Luiza zmarła 4 marca 1947 roku po piętnastu dniach ostrego zapalenia płuc, jedynej choroby
stwierdzonej w całym jej życiu. Miała 81 lat. Zmarła u schyłku nocy, o tej samej godzinie, o której jej
spowiednik zwykł codziennie ją wyrywać z jej „zwyczajowego stanu”.
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Ksiądz Benedetto pisze dalej:
Niezwykłe oznaki po jej śmierci. Jak widać na zdjęciach, ciało Luizy
pozostało w pozycji siedzącej, dokładnie w takiej, jaką przyjmowała,
kiedy była nadal przy życiu, i nie dało się go wyprostować, nawet przy
użyciu siły kilku osób. Luiza pozostała w tej pozycji i dlatego trzeba było
zbudować dla niej specjalną trumnę. Rzecz szczególna, ciało jej nie
uległo pośmiertnemu ZESZTYWNIENIU, które występuje u wszystkich
zmarłych. Przez szereg dni zostało wystawione na widok wszystkich
mieszkańców Corato i tłumów ludzi z zewnątrz, którzy specjalnie
przybyli do Corato, aby na własne oczy ujrzeć ów NIEZWYKŁY I
WYJĄTKOWY PRZYPADEK. Bez żadnego wysiłku można było obracać we wszystkie strony jej głowę,
podnosić i zginać ręce, zginać dłonie i palce. Można było unieść jej powieki i przyjrzeć się jej błyszczącym i
niezamglonym oczom. Wydawało się, że Luiza żyje i że śpi głęboko. Specjalnie zwołane konsylium lekarskie
po dokładnych oględzinach orzekło, że Luiza faktycznie umarła i jej śmierć jest rzeczywista, a nie, jak
powszechnie mniemano, pozorna. By zadowolić ściągające tłumy […], po uzyskaniu zgody władz miejskich
i urzędu sanitarnego trzeba było pozostawić ciało Luizy na łożu śmierci przez cztery – powtarzam CZTERY
– dni. Na jej ciele nie pojawiły się w tym czasie żadne ślady rozkładu.
Nadzwyczajne dary mistyczne: W wieku dwudziestu trzech lat w rok po tym, jak na stałe została uwiązana
do łóżka, Luiza dostąpiła łaski MISTYCZNYCH ZAŚLUBIN (16
października 1888 r.). Jedenaście miesięcy później zostały
odnowione w Niebie w obecności Trójcy Przenajświętszej
zobrazowanej w trzech cnotach teologalnych (Wierze, Nadziei i
Miłości). Wtedy to Luiza jako pierwsza otrzymała DAR WOLI
BOŻEJ. Niedługo później została dodana ostatnia więź z Jezusem,
ZAŚLUBINY KRZYŻA. (Od tamtej pory Jezus zaczął przekazywać
jej bardzo bolesne stygmaty Męki Pańskiej, przychylając się tym
samym do prośby Luizy, aby pozostały niewidoczne).
Ukrzyżowanie było często wznawiane w pierwszych latach jej życia.
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Źródła świadectw odnoszących się do Luizy: Jest wielu świadków Luizy, całkowicie wiarygodnych z uwagi
na ich powagę, znajomość rzeczy i prawy charakter, wśród nich wiele osób zakonnych i kapłanów, teologów
i profesorów, kilku przyszłych biskupów, kardynał, a nawet kanonizowany święty – św. Hannibal Maria Di
Francia. Ale podstawowym źródłem informacji jest przede wszystkim świadectwo, jakie daje o sobie sama
Luiza (o tym, co Bóg w niej zdziałał), potwierdzone ofiarą posłuszeństwa, w imię którego musiała spisywać
swoje własne przeżycia.
Czym są te pisma? Są one w istocie jej autobiograficznym dziennikiem zawartym w 36 TOMACH. Ich tytuł,
nadany przez Jezusa, to: 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.
W pierwszym tomie Luiza opowiada o swoim życiu aż
do momentu, gdy otrzymała polecenie rozpoczęcia
pisania (28 lutego 1899 r.). Pierwszy tom uzupełniła
później, w 1926 roku, Zapiskami wspomnień z
dzieciństwa.
Zaprzestała pisania po cofnięciu
polecenia, co nastąpiło 28 grudnia 1938 roku, zakończyła
wówczas tom 36. Był to jej ostatni tom.
Dodatkowo napisała bardzo wiele modlitw i nowenn.
Na prośbę ojca Hannibala około roku 1913 albo 1914
napisała Godziny Męki naszego Pana Jezusa
Chrystusa. W jakiś czas później dodała do
nich Rozważania i praktyki modlitewne. Napisała
również Krążenie duszy w Woli Bożej (praktyczny i
skuteczny sposób, aby przyspieszyć nadejście Królestwa
Bożego) i 31 medytacji na miesiąc maj, zatytułowanych Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej. Książka
ta została ukończona 6 maja 1930 roku. Istnieje także duży zbiór listów Luizy, zwłaszcza z ostatnich lat jej
życia.
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Misja Luizy: Święty Hannibal Maria Di Francia napisał w swoim pięknym
świadectwie: 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 TERRA2.
Sam 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.
Dlatego Jezus wezwał Luizę, aby stanęła na czele drugiego pokolenia Dzieci
Światłości: jest ona Trębaczem – jak mówi do niej – który ma zgromadzić nowe,
tak żarliwie wyczekiwane i umiłowane pokolenie. Jest Pierworodną córką,
Sekretarką i pisarzem Jezusa, Nauczycielem najbardziej wzniosłej nauki, którą jest
WOLA BOŻA itp. Są to tytuły, których Jezus często używał w odniesieniu do Luizy.
Luiza jest więc MAŁĄ CÓRECZKĄ WOLI BOŻEJ. (Tak podpisywała swoje listy i
tak zostało wygrawerowane na kamieniu nagrobnym w jej kościele parafialnym pw.
Matki Bożej Greckiej3 w Corato).
Jaka jest opinia Kościoła o Luizie? Kilka lat po jej śmierci Święta Kongregacja Świętego Oficjum zezwoliła
na przeniesienie trumny ze zwłokami Luizy do kościoła parafialnego Matki Bożej Greckiej w Corato. W marcu
1994 roku arcybiskup Trani zezwolił na otwarcie procesu beatyfikacyjnego, które odbyło się 20 listopada
1994 roku w święto Chrystusa Króla. 2 lutego 1996 roku Kongregacja Nauki Wiary (byłego Świętego
Oficjum) udostępniła arcybiskupowi kopię pism Luizy, przywiezionych do archiwum tejże Kongregacji w
1938 roku. Wreszcie 31 października 2005 roku został uroczyście zakończony proces na szczeblu
diecezjalnym i 7 listopada 2005 roku przeszedł do rąk Kongregacji do spraw Świętych. Tam toczy się dalej
ze szczególnym zachowaniem ostrożności i bezpieczeństwa.
2
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Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi
Santa Maria Greca

Cała pełna chwały wchodzi «mała» córa
królewska; złotogłów jej odzieniem.
W szacie wzorzystej wiodą ją do króla;
za nią dziewice, jej druhny,
wprowadzają do ciebie.
Przywodzą je z radością i z uniesieniem,
przyprowadzają do pałacu króla...
(Psalm 44)

Instynkt Wiary chrześcijanina istotnie uznaje ją i pamięta jako
LUIZĘ, ZWANĄ ŚWIĘTĄ.
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„I na dźwięk trąby…”

(1 Tes 4,16)

Coście wyszli oglądać na pustyni?
Trzcinę kołyszącą się na wietrze?
Ale coście wyszli zobaczyć? ...
Proroka? Tak, mówię wam,
nawet więcej niż proroka (Łk, 7,24-26).

Słowa Jezusa o swoim Poprzedniku dzisiaj
mówią nam o Luizie,
Małej Córeczce Woli Bożej.
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Coście przyjechali zobaczyć w Corato? Świętą? Prawdą jest, że 67 lat
po jej śmierci (4 marca 1947 roku) współziomkowie nadal ją pamiętają jako
„Luizę, zwaną Świętą”. Prawdą jest, że 20 listopada 1994 roku został otwarty
proces beatyfikacyjny i został jej przyznany tytuł „sługi Bożej”.
Ale kto i dlaczego sprawia, że bez rozgłosu przybywają do Corato ludzie z
całego świata, podczas gdy we Włoszech (z nielicznymi wyjątkami) nie jest
jeszcze znana?
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Tłumy pielgrzymów przybywają do wielkich
sanktuariów maryjnych. Ogromne tłumy
odwiedzają miejsca biblijne Ziemi Świętej
lub miejsca świętych, jak ojca Pio
z Pietrelciny czy św. Antoniego z Padwy...
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Dla porównania jest
wciąż niewielka liczba
zwiedzających dom,
w którym mieszkała Luiza,
albo grób w jej kościele
parafialnym w Corato
(w prowincji Bari,
we Włoszech).

Ale jest jedna istotna różnica. W pierwszym przypadku gorliwe tłumy
udają się do ojca Pio czy do św. Antoniego, czy do św. Rity na ogół
po to, aby prosić ich o wstawiennictwo i łaskę, a także dla spełnienia
jakiejś obietnicy. Ten zaś, kto udaje się do domu Luizy, czyni to w
odpowiedzi na tajemnicze wezwanie, aby odkryć Coś wyjątkowego,
z cichym pragnieniem poznania boskiej sztuki pełnienia Woli Boga.
Poznając wtedy postać Luizy, krok po kroku odkrywa, że tym Czymś
jest Fiat, czyli Wola Boża przeżyta jako własne życie, to tajemnicza
i zaskakująca nowość. Odkrywa, że Pan przekazuje nam teraz życie
w Woli Bożej. Obserwując więc życie Luizy, przykutej do łóżka przez
ponad 64 lata, przechodzi z zaskoczenia do radości – radości
odkrycia w niej ukrytego skarbu i pragnienia głębszego poznania
owego Królestwa, po to, aby Je nabyć.

15

Upłynęło wiele lat od dnia, kiedy Luiza jako nastolatka, wyglądając z
balkonu swego domu, ujrzała wzruszający widok, który sprawił, że
oszalała z bólu i z miłości. Ujrzała Jezusa, który dźwigał Krzyż na Via
Dolorosa (na ulicy Boleści). Podniósł On ku niej swój wzrok i powiedział:
Pomóż Mi! Męka Jezusa stała się w ten sposób pasją całego jej życia.
Pierwszym posłannictwem Luizy, dzielonym z wieloma innymi pięknymi
duszami, było towarzyszenie Jezusowi w Jego bolesnej Męce. Brała w
Niej udział jako OFIARA, aby Mu pomóc w zbawieniu swoich braci.
Współodkupienie, do którego wzywany jest Kościół, jest szczytowym
przejawem Bożego miłosierdzia.

Luiza urodziła się 23 kwietnia 1865 roku w
niedzielę in Albis, w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy. Siedemdziesiąt lat później Pan
poprosił, za pośrednictwem św. Faustyny
Kowalskiej, aby właśnie w ową niedzielę
obchodzone było święto Miłosierdzia Bożego.
To spotkanie mistyczne z Jezusem sprawiło, że
Luiza poznała Go lepiej w Jego zachwycającym i
Najświętszym Człowieczeństwie. Boskie cnoty
naszego Pana stały się obiektem jej kontemplacji.
Jezus zaś udzielał jej wzniosłych nauk o pokorze,
miłości, posłuszeństwie i o tym, kim On jest.
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W imię posłuszeństwa swoim spowiednikom,
zleconym przez diecezję, Luiza spisała
wszystkie te przeżycia, które Jezus wyrył
najpierw swoim świetlanym palcem w głębi jej
duszy. Tak więc od 28 lutego 1899 roku i na
przestrzeni około 40 lat Luiza spisywała w
formie dziennika te wspaniałe lekcje Pana.
Wypełniają one 36 grubych zeszytów, czyli
„tomów”, które zostały zatytułowane 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

Tytuł ten doskonale wyraża treść tego dziennika, do kogo on należy i jaki jest jego cel.
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Kiedy Luiza miała 46 lat,
Pan rzeczywiście zaczął otwierać
nowe „okno” w jej życiu,
ukazując jej nowy widok,
cudowny krajobraz, tajemnicę Nieba.
Widząc zdziwienie Luizy, wyjaśnił jej,
że jak dotąd jeszcze nikomu tego nie wyjawił.
Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie,
a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu,
co wam powiem o sprawach niebieskich? (J 3,12).
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Nowe „okno” posiada widok na ogromne „Morze” Woli Bożej,
czyli Życie Boga. Bóg pragnie, aby Wola Boża stała się życiem człowieka,
tak aby nauczył się żyć i działać w Niej na sposób boski.

19
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Luiza pełniła dwa „urzędy”, posiadała dwa zadania
powierzone jej przez Pana:

Urząd OFIARY, w którym
wraz z Jezusem Odkupicielem
przeżywała Mękę Pańską

SEKRETARKA i „PIERWORODNA
CÓRKA WOLI BOŻEJ”
wraz z Chrystusem Królem
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W pierwszym urzędzie Luiza dzieli los wielu innych dusz ofiarnych.

ojciec Pio
św. Franciszek

Teresa Neumann

Marta Robin
Natuzza Evolo
Luiza Piccarreta
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Maria Valtorta

Teresa Musco

W drugim Luiza ma niespotykane, unikalne
i niepowtarzalne zadanie: przyjąć wspaniałe
prawdy Woli Bożej i nimi żyć, aby następnie
powierzyć je Kościołowi za pośrednictwem
jego kapłanów.

Od niej rozpoczyna się nowe „pokolenie” dzieci Światłości – mówi do niej Jezus – dzieci Woli Bożej. Ona
zapoczątkowuje „łańcuch miłości”, łańcuch dusz powołanych do życia w Woli Bożej: We wszystkich
świętościach byli zawsze święci, którzy jako pierwsi zapoczątkowali pewien rodzaj świętości. Był
więc święty, który zapoczątkował świętość pokuty, drugi, który zapoczątkował świętość
posłuszeństwa, inny pokory – tak samo więc było z całą resztą innych świętości. A TERAZ CHCĘ,
ABYŚ TY BYŁA POCZĄTEKIEM ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA W MOJEJ WOLI (27 listopada 1917).
Odnosząc się do jej misji, Jezus powiedział: 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).
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 sierpnia 1926).
Na cześć i chwałę Woli Bożej. Fiat! Amen
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4

(Łk 2,10).

LUIZY PICCARRETY
Małej Córeczki Woli Bożej
24

W ten sposób jej życie, jej misja i jej przesłanie zostały przekazane z rąk Kościoła diecezjalnego,
który jedenaście lat temu, 20 listopada 1994 roku (w święto Chrystusa Króla), otworzył proces
beatyfikacyjny, do rąk Kościoła powszechnego, do Kongregacji do spraw Świętych. Następnie 7
marca 2006 roku (w 59 rocznicę pogrzebu Luizy) w biurze tejże Świętej Kongregacji oficjalnie
otworzono skrzynie zawierające kopie wszystkich jej pism oraz świadectw jej życia i cnót. W pewnym
sensie „grób” Luizy został otwarty.

Był to uroczysty moment.
Tak jak dwadzieścia wieków temu Pan powiedział
zmarłemu przyjacielowi: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!,
tak teraz Kościół mówi:
Luizo, wyjdź na zewnątrz!,
wyjdź na światło dzienne przez swoje pisma.
A nam nakazuje: Rozwiążcie ją i pozwólcie jej wyjść,
rozwiążcie ją ze wszystkich waszych schematów
(także duchowych), z waszych lęków, z waszych
uprzedzeń, z waszych interesów prywatnych, z
waszej dumnej woli ludzkiej, tak aby jej głos, potężny
jak Trąba, mógł rozbrzmieć na całym świecie.
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Na historycznym horyzoncie naszej nadziei widzimy, że już się zbliża tak długo wyczekiwany dzień,
w którym Kościół Święty doceni tę pokorną istotę. Ona tak bardzo go miłowała i znosiła dla niego
głębokie cierpienia, będąc przez długie lata przykuta do swego łóżka. Mądrość Boża zrządziła, że
skoro nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przez Jezusa Chrystusa (por. J 14,6) i nie może
poznać Jego Boskości inaczej jak tylko przez Jego Uwielbione Człowieczeństwo, tak też nie może
poznać wielkiego orędzia o Woli Bożej jako życia, jeśli nie pozna najpierw tej, która żyła w Woli Bożej
i która jest Jej depozytariuszem. Do „ukrytego skarbu” możemy dotrzeć jedynie wtedy, gdy otworzymy
pokorną i cudowną „szkatułkę” zawierającą ów skarb, którym jest:
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Dzięki beatyfikacji Błogosławionego
Hannibala Di Francia
zostały zatwierdzone przez Kościół jego pisma,
a więc również przedmowy do dzieł Luizy.
(Homilia z 23 stycznia 1991 r.
JE biskupa Caraty w kościele św. Dominika
w Corato. Później ojciec Hannibal
został ogłoszony świętym).

Cała pełna chwały wchodzi „mała” córa
królewska; złotogłów jej odzieniem.
W szacie wzorzystej wiodą ją do Króla;
za nią dziewice, jej druhny,
wprowadzają do Ciebie.
Przywodzą je
z radością i z uniesieniem,
przyprowadzają do Pałacu Króla...
(Psalm 44)
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał (Łk 24, 5-6).
Luiza nadal żyje w swoich pismach.
Może powiedzieć wraz ze św. Pawłem: Cieszę się przeto
owym duchem wiary, według którego napisano:
Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i
dlatego mówimy (2 Kor 4,13). I właśnie dlatego,
że posiadała ten najwyższy Dar życia w Woli Bożej,
jako pierwsza mogła mówić o nim i o Woli Boga z taką
jasnością i kompetencją, z jaką nikt inny w Kościele,
przed nią i po niej, nie umiałaby tego uczynić.
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Jakie było jej 82-letnie życie, w którym około 70 lat była
przykuta do łóżka?
Modlitwa + Praca + Cierpienie +
Pocieszanie + Doradzanie + Nauczanie + Oświecanie umysłów
+ Ogrzewanie serc + Przemienianie dusz.
Jej łóżko przekształcało się w cudowną ambonę, z której z
mądrością i z boskim namaszczeniem przemawiała i
wewnętrznie przemieniała dusze. Wielu wychodziło z jej
pokoiku
wyraźnie
przemienionych,
zadziwionych
i
wzruszonych, i gotowych do oczyszczenia się w spowiedzi
świętej.
Była naszym piorunochronem, który chronił nas przed
piorunami potężnej sprawiedliwości Bożej, oburzonej przez
zniewagi naszych grzechów.
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Co pozostawiła nam Luiza? Tylko serdeczną pamięć o sobie? Jej spowiednik, ks. Benedetto Calvi,
godzinę przed jej śmiercią zebrał z ust Luizy jej ostatnie słowa, które nazwał
testamentem duchowym Luizy i jej wielką i pocieszającą obietnicą:
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Luiza, kimże ty jesteś?
A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
Rzekli do Niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest
prawdziwe.
W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje
jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd
idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd
mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał.
[...] Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś?
Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do
powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co
usłyszałem od Niego.
A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego
(tzn. ukrzyżujecie), wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego
Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze
czynię to, co się Jemu podoba. (J 8,12-16. 25-29)
Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie.
Tak, Kościół ich oczekuje. Tak, Bóg ich pragnie.
Tak, proces beatyfikacyjny Luizy ich potrzebuje.
Tak, aby Bóg objawił swoją Chwałę, a jego uczniowie
w Niego uwierzyli.
Tak, Wiara je zdobywa, a Miłość ich dokonuje.
Tak, za wstawiennictwem Luizy. Amen.
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Dziecko nie umarło, tylko śpi

W rok po jej śmierci arcybiskup Trani,
Jego Ekscelencja Reginaldo M. Addazi,
opublikował obrazek z relikwią Luizy, na
którym nadał jej tytuł „sługi Bożej”, mimo
że proces beatyfikacyjny nie został
jeszcze otwarty.

Ksiądz Benedetto Calvi uzyskał zgodę Świętego Oficjum na pochowanie doczesnych szczątków
Luizy w jej parafii-sanktuarium pw. Matki Bożej Greckiej w Corato, 3 lipca 1963 roku. Tego dnia zmarł
papież, św. Jan XXIII.
2 kwietnia 1994 roku w Wielką Sobotę arcybiskup Trani, Jego Ekscelencja Carmelo Cassati,
poinformował Pobożne Stowarzyszenie Luiza Piccarreta – Małe Dzieci Woli Bożej, że Kongregacja do
spraw Świętych udzieliła nulla osta, upoważniając archidiecezję Trani do otwarcia procesu
beatyfikacyjnego Sługi Bożej Luizy Piccarrety.
Proces beatyfikacyjny został otwarty w święto Chrystusa Króla, 20 listopada 1994 roku.
Arcybiskup skierował prośbę do Kongregacji Nauki Wiary o zezwolenie na skopiowanie oryginałów
rękopisów Luizy, które Kongregacja przechowywała w swoich archiwach od 1938 roku. Za zgodą
Kongregacji praca ta została wykonana w dniach od 29 stycznia do 2 lutego 1996 roku.
Ostatecznie 29 października 2005 roku JE wielebny Giovanni Battista Pichierri, arcybiskup Trani,
zakończył dochodzenie diecezjalne na temat sławy świętości sługi Bożej, gromadząc świadectwa oraz
dokumenty i przekazując ostateczną ocenę w ręce Stolicy Apostolskiej, gdzie proces beatyfikacyjny
Luizy toczy się dalej.
31

...aniołowie powiedzieli:
„Panie, prosimy Cię, cudownym gestem Twojej wszechmocy pokaż
ludziom, co zdziałałeś w tej duszy, dla Chwały Twojej i dla dobra dusz.
Nie trzymaj już więcej w ukryciu skarbów w nią wlanych, bo jeśli sami
zobaczą i dotkną w innym stworzeniu wszechmoc Twoją, to wtedy
może się ona stać przyczyną skruchy dla złych ludzi i większą zachętą
dla tych, którzy pragną być dobrzy”.
(Tom 4, 2 października 1901)
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MODLITWY
z prośbą o beatyfikację Sługi Bożej Luizy Piccarrety4
1. O Przenajświętsze Serce mojego Jezusa, który swą pokorną służebnicę Luizę wybrał sobie
na zwiastunkę Królestwa Woli Bożej i anioła wynagradzającego za niezliczone grzechy,
zasmucające Twoje Boskie Serce, za jej wstawiennictwem pokornie Cię proszę o łaskę Twego
miłosierdzia, aby Luiza mogła zajaśnieć chwałą świętych na ziemi tak, jak już wynagrodziłeś jej
w Niebie. Amen. (Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu)
2. O Boskie Serce mojego Jezusa, który swej pokornej służebnicy Luizie, ofierze Twej Miłości,
dał siłę, by znosiła przez całe swoje długie życie cierpienia Twej bolesnej Męki, spraw, aby dla
większej Twej chwały jak najszybciej zajaśniała nad jej głową aureola błogosławionych. I za jej
wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą pokornie Cię proszę. (Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo,
Chwała Ojcu)
3. O miłosierne Serce mojego Jezusa, który dla zbawienia i uświęcenia dusz raczył zachować
przez tak długie lata na ziemi swoją pokorną służebnicę Luizę, Małą Córeczkę Woli Bożej,
wysłuchaj mojej modlitwy – niech Twój Święty Kościół jak najszybciej wyniesie ją do chwały
świętych. I za jej wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą pokornie Cię proszę. (Ojcze nasz,
Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu)
Modlitwy te zostały opublikowane za zgodą arcybiskupa Trani, JE Reginalda Addaziego OP, 27 listopada 1948
roku. Ktokolwiek za wstawiennictwem Luizy otrzymał łaskę od Boga, proszony jest o przesłanie sprawozdania lub
pisemnego świadectwa (jeśli to możliwe z odpowednią dokumentacją) do: Pia Associazione Luisa Piccarreta
(PFDV) - Via Luisa Piccarreta, 25 - 70033 Corato (Bari), Włochy.
4
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MODLITWA
O Trójco Przenajświętsza, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus nauczył nas prosić w
naszych modlitwach o to, aby Imię Ojca było zawsze wychwalane, aby nastało Jego
Królestwo, a Jego Wola była wypełniana. Pragnąc rozszerzenia tego Królestwa
miłości, sprawiedliwości i pokoju, pokornie błagamy o wyniesienie do chwały
świętych Twoją służebnicę Luizę, Małą Córeczkę Woli Bożej, która swoimi
modlitwami, swoją ofiarą na łożu cierpienia i swoim żarliwym zapałem przyczyniła
się wielce do rozpowszechnienia Królestwa Bożego w świecie i do zbawienia dusz.
Idąc za jej przykładem, błagamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, o pomoc w
dźwiganiu z radością krzyży, jakie nam stawia życie, dla chwały Twojego Imienia i
dla dobra wszystkich. Amen.
† Carmelo Cassati
Arcybiskup Trani - Nazaret
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MODLITWA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
O czcigodna i Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wielbimy Cię
i dziękujemy Ci za dar świętości Twojej wiernej służebnicy, Luizy Piccarrety. Ona
żyła, Ojcze, w Twojej Bożej Woli i za sprawą Ducha Świętego upodobniła się do
Twojego Syna, posłusznego aż do śmierci na krzyżu. Była ofiarą i hostią miłą Tobie,
współpracującą w dziele Odkupienia ludzkości. Pomni jej cnót posłuszeństwa,
pokory i najwyższej miłości do Chrystusa i Kościoła, ośmielamy się prosić o dar jej
gloryfikacji na ziemi. Niech Twoja Chwała zajaśnieje nad nami wszystkimi, a Twoje
Królestwo prawdy, sprawiedliwości i miłości rozszerzy się aż po krańce ziemi, w
szczególności łaska «Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra».
Odwołujemy się do jej zasług, aby otrzymać od Ciebie, Przenajświętsza Trójco,
tę szczególną łaskę, o którą Cię prosimy, pragnąc wypełnić Twoją Bożą Wolę.
Amen.
† Giovan Battista Pichierri
Arcybiskup Trani – Nazaret

MODLITWA
Panie mój, Jezu Chryste, który tak bardzo pragniesz, aby Wola Boża
miała swoje Królestwo na ziemi, tak jak w Niebie, racz, prosimy Cię,
wprowadzić lampę, którą zapaliłeś na świeczniku swego Kościoła, aby ujrzeli
światło ci, którzy wchodzą (por. Łk 8,16), i wynieś do chwały świętych, ku czci
Twojej Woli, Twoją uniżoną służebnicę, Luizę Piccarretę, Małą Córeczkę
Woli Bożej, która będąc posłuszna aż do śmierci, tak bardzo wielbiła Cię na
ziemi przykładem swych niezwykłych cnót, swymi wzniosłymi pismami oraz
całym swym życiem ofiarowanym dla zbawienia i uświęcenia dusz. Amen.
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Luiza dozna chwały także i na ziemi

Widzieliśmy trzy modlitwy z „prośbą o beatyfikację Sługi Bożej LUIZY PICCARRETY”, opublikowane
wkrótce po jej śmierć przez arcybiskupa Reginaldo Addazi OP. Już wtedy nadał jej tytuł „sługi Bożej”.
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Moja uwielbiona Dobroci – pisze Luiza 23 stycznia 1908 roku – Ty wiesz, że nigdy nie
dbałam o zasługi, ale tylko o to, aby Cię miłować. Sądzę, że chcą uczynić mnie sługą
w Twoim domu, jak gdyby zależało mi na zyskach. Nie, ja nie chcę być sługą, lecz
córką, a raczej Ty moim Oblubieńcem, a ja Twoją oblubienicą.

I pomyśleć, że ludzie
ogłosili ją „sługą Bożą”!
Ale Pan wie, co chce
przez to osiągnąć.
Jego drogi nie są
naszymi drogami.
Sługa Boża czy
Mała Córeczka Woli Bożej?

Oba tytuły są
w pełni zgodne.
Ale jeśli rozpatrzymy je
w innych kategoriach, wtedy:
córka, a nie sługa,
sługa, a nie buntownik.
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Naszą nadzieją jest nie tyle to, by LUIZA została wyniesiona przez Kościół
do chwały świętych, lecz to, by została wywyższona WOLA BOŻA
w taki sposób, w jaki Jezus objawia Ją w życiu, a zatem w pismach Luizy.
Oby, jak mówi Luiza w jednym ze swoich listów,
Kościół otrzymał ten niebiański pokarm,
który odrodzi go do jego największego triumfu.

Wywyższenie Woli Bożej
(co nie jest akceptacją,
ale przyjęciem Jej z radością,
z wdzięcznością i miłością),
jako słuszne następstwo, spowoduje
wywyższenie także Sługi Bożej
LUIZY PICCARRETY,
uznanie jej roli i wyjątkowej misji,
którą w swoim Projekcie miłości
Bóg chciał jej powierzyć,
i uznanie wierności,
z jaką ją wypełniła.
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Jeśli ktoś pragnie wywyższenia albo beatyfikacji Luizy, pomijając to, co przeżyła, i pozostawiając
nadal w kwarantannie jej pisma przez kolejne pięćdziesiąt lat, nie osiągnie tego, gdyż Bóg do tego nie
dopuści, tak jak nie dopuściłby do tego, by głoszono Chrystusa bez Ewangelii lub Ewangelii bez
ewangelizatorów czy też świadków.
Nie jest to nasze własne stwierdzenie, ale sam Jezus mówi tak do Luizy:
Nie bądź zaskoczona tym, jak wiele wielkich i wspaniałych rzeczy mogę ci powiedzieć o tej misji i jak
wiele łask mogę ci udzielić, ponieważ nie mówimy tu o uczynieniu kogoś świętym czy o zbawieniu
pokoleń, ale mówimy tu o ocaleniu Woli Bożej, aby wszyscy mogli powrócić do swego źródła, do swego
początku, z którego wyszło wszystko, co istnieje, i aby się wypełnił cel mojej Woli (04.05.1925).

Mówiłem ci więc wiele razy, że 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).

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,
ponieważ w mojej Woli nie ma sądów, wszystko jest w pełni ze Mną zgodne, a sąd występuje poza
moją Wolą. Któż by się ośmielił osądzić to wszystko, co przenika do mojej Woli? Ja nigdy nie
osądzam samego siebie... (06.03.1919).
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Luiza może wypowiedzieć słowa św. Pawła:
...to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg
przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi
zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie,
nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który
jest z Boga, dla poznania darów Bożych.
A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha,
przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie
pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego
poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza
wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak,
by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy (1 Kor 2, 9-16).
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My z naszej strony czekamy na przybycie władz Kościoła, tak jak Jan czekał przed grobem na
przybycie Piotra, żeby wejść do środka. Nic mu jednak nie przeszkodziło, aby ujrzeć i uwierzyć. Modlimy
się natomiast za tych, którzy podobnie jak Piotr mają władzę, ponieważ ogromna jest ich
odpowiedzialność... Nasza odpowiedzialność jest innego rodzaju. Jezus mówi do Luizy:
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. Wówczas by poczuli, że posiadają
moją Wolę i osobiście by się przekonali, co oznacza w Niej żyć. Ty jednak bądź czujna i się nie zrażaj
trudnościami, które stwarzają. Ja krok po kroku utoruję sobie drogę, aby dać do zrozumienia, czym jest
życie w mojej Woli (18.09.1924).

Jednakże sądzimy, że to nie ludzie Kościoła ukażą, kim jest ta istota czy uznają rolę i wyjątkową
misję powierzoną jej przez Boga w swoim Projekcie miłości. Czyż można zmierzyć dzieło Boże za
pomocą „miernika” ludzkiego? Może tego dokonać tylko ten, kto żył na ziemi na tej samej „długości
fali” albo „częstotliwości Bożej”, a mianowicie w Woli Bożej.
To zaszczyt zarezerwowany dla Królowej Nieba, dla Dziewicy Przenajświętszej. Tak mówi Luiza na
początku 13 tomu swojego dziennika. Należy zwrócić uwagę na każdy szczegół wyrażony w tym
41
tajemniczym i proroczym fragmencie:

Trwając w moim zwyczajowym stanie,
znalazłam się poza swoim ciałem
pośród ogromnego
tłumu ludzi.
Wysoko na górze znajdowała się
Królowa Mama,
która przemawiała do tego ludu
i płakała tak bardzo,
że trzymając
bukiet róż na swoim łonie,
moczyła go swoimi łzami.

42

Nie mogłam zrozumieć nic z tego,
co mówiła. Widziałam tylko,
że ludzie chcieli wszczynać zamieszki,
a Niebieska Mama,
płacząc, błagała ich, aby ustąpili.
Potem oberwała jedną różę
i wskazując na mnie pośród wielu ludzi,
rzuciła ją we mnie. Spojrzałam na nią
i róża stała się perlista od łez
mojej kochanej Mamy, a te łzy zapraszały
mnie do modlitwy o pokój narodów.
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Dekret Boży
aby stworzenie mogło żyć
w Woli Bożej

44

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)

Niech moja Wola najbardziej leży ci na sercu.
Niech moja Wola będzie twym życiem i twym wszystkim,
nawet w najświętszych rzeczach (21.12.1911).

Och, wszystko się zawiera w mojej Woli.
Jeśli dusza Ją przyjmuje, przyjmuje całą esencję
mojego Bytu i zawiera w sobie wszystko (02.03.1916).
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Och, jak różna jest świętość
duszy, która żyje w Woli Bożej!
Jezus staje się uczestnikiem i widzem
tego, co dusza czyni (14.08.1917).

Ja sam jestem życiem w mojej Woli.
Taka była Świętość
mojego Człowieczeństwa na ziemi
i dlatego uczyniłem wszystko
i dla wszystkich.
(27.11.1917)
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Czy widziałaś, czym jest życie w mojej Woli? To zanikać, to wkraczać w krąg wieczności,
to przenikać w wszechwiedzę Wiecznego, w niestworzony Umysł,
i brać udział we wszystkim (w takim stopniu, w jakim jest to możliwe
dla stworzenia), i w każdym boskim akcie.
To korzystać, nawet będąc na ziemi, ze wszystkich boskich przymiotów,
to nienawidzić zła w sposób boski. To ogarnąć wszystkich, nie wyczerpując niczego,
ponieważ wola ożywiająca owe stworzenie jest Wolą Bożą.
To świętość jeszcze niepoznana, którą dam poznać i która umieści ostatni,
najpiękniejszy i najbardziej błyszczący ornament pośród wszystkich innych świętości,
i będzie koroną oraz uwieńczeniem wszystkich innych świętości. (08.04.1918)
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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 –
porzucenie ludzkich sposobów
i działanie na sposób boski,
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)
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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 jak 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?...
(18.09.1924)
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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»
(09.09.1926)

Och, jak bardzo czuję się szczęśliwy,
kiedy mogę dać owej duszy to, czego pragnę,
ponieważ moja Wola jest tak rozległa,
że może pomieścić w sobie wszystko,
a więc dusza, która Ją posiada
może przyjąć wszystko.
Toteż między Mną a duszą
nie ma już więcej podziałów,
ale stabilna jedność w działaniu,
w myśleniu i w miłowaniu,
ponieważ moja Wola zastępuje ją we wszystkim.
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Żyjemy więc w doskonałej zgodzie i we wspólnocie dóbr.
To było celem stworzenia człowieka – pozwolić mu żyć
jak nasz syn i dzielić z nim nasze dobra, żeby
on był w pełni szczęśliwy, a My żebyśmy się cieszyli jego szczęściem.
Życie w mojej Woli jest dokładnie tym – jest przywróceniem Nam
celu, radości i święta Stworzenia... (20.02.1924).
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Apel Bożego Króla
który przybywa, aby królować
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Z pism Luizy Piccarrety:

Moje drogie i kochane dzieci, przychodzę do was
z Sercem zatopionym w moich płomieniach Miłości.

Przychodzę jako OJCIEC do swoich dzieci,
które bardzo kocham, a moja Miłość jest tak wielka,

że przychodzę, aby pozostać z wami, aby żyć razem z wami
i żyć tylko jedną Wolą, tylko jedną Miłością...

Przychodzę z orszakiem moich boleści, mojej Krwi,
moich dzieł i mojej własnej śmierci.
53

Nawet moja
śmierć chce wam
przynieść
odrodzenie życia
w mojej Woli.
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Ze swojej strony
uczyniłem wszystko,
teraz oczekuję na
wasze działanie.

A jeśli Mnie przyjmiecie, to pozostanę z wami jak OJCIEC pośród swoich dzieci.
Musimy jednak pozostać w całkowitej zgodzie i żyć jedną, jedyną Wolą.
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Przychodzę jako KRÓL do narodów,
ale nie po to, aby się domagać podatków
i danin, nie, nie.
Przychodzę, ponieważ pragnę waszej woli,
waszej nędzy, waszych słabości
i całego waszego zła.
Moje panowanie jest w rzeczywistości
takie: pragnę wszystkiego, co czyni was
nieszczęśliwymi, wszystkiego,
co was martwi i dręczy,
gdyż chcę to ukryć i spalić moją miłością.
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I jako dobroczynny, pokojowy
i wielkoduszny Król, jakim jestem,
chcę dać wam w zamian
moją Wolę,
moją najczulszą Miłość,
moje bogactwo i szczęście,
mój pokój
i moją najczystszą radość.
Jeśli oddacie Mi swoją wolę,
to wszystko się dokona.
Uczynicie Mnie szczęśliwym
i sami będziecie szczęśliwi.
Nie pragnę niczego innego
jak tylko tego,
aby moja Wola pośród was
zapanowała.
Niebo i ziemia będą się do was
uśmiechać.
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Moja Niebieska Mama będzie wam Matką i Królową.
Widząc wielkie dobro, jakie przyniesie wam Królestwo mojej Woli,
i aby zaspokoić moje najpłomienniejsze pragnienia oraz powstrzymać moje łzy,
i ponieważ kocha was jak swoje prawdziwe dzieci, krąży Ona między ludźmi,
między narodami, aby przysposobić i przygotować ich do przyjęcia
zwierzchnictwa Królestwa mojej Woli.

To Ona przygotowywała dla Mnie ludzi, abym mógł zstąpić z Nieba na ziemię,
i to Jej oraz Jej matczynej miłości powierzam przygotowanie dla Mnie
dusz i narodów, aby mogli przyjąć ten tak wielki dar.
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Dlatego słuchajcie Mnie, proszę was, moje dzieci,
czytajcie uważnie te stronice, 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.
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