Sługa Boża, Luiza Piccarreta urodziła się
w Corato (Bari, Włochy) 23 kwietnia 1865,
w niedzielę „in Albis”, w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy. Siedemdziesiąt lat po tym Pan poprosił
za pośrednictwem Świętej Faustyny Kowalskiej,
aby właśnie w tę niedzielę było obchodzone
święto Miłosierdzia Bożego.
Zmarła 4 marca 1947 roku, w Corato, w wieku
około 82 lat. Jej proces beatyfikacyjny został otwarty
20 listopada 1994 roku (w Uroczystość Chrystusa
Króla), 31 października 2005 roku został uroczyście
zakończony na szczeblu diecezjalnym i 7 listopada
2005 roku przeszedł w ręce Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych.
Od niej rozpoczyna się nowe „pokolenie” dzieci Światła
– 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; więc był
święty, który zapoczątkował świętość pokuty, drugi,
który zapoczątkował świętość posłuszeństwa, inny
pokory, a więc tak samo z całą resztą innych świętości.
A teraz chcę, abyś ty była początkiem świętości
życia w mojej Woli.”(27 listopada 1917)
WOLA BOŻA, którą Jezus nazywa w Ewangelii

„Wolą Ojca”, jest najintymniejszą, najistotniejszą
i
najbardziej
witalną
rzeczywistością
Boga:
„Och, wszystko zawiera się w Mojej Woli. Jeśli dusza
przyjmuje Ją, przyjmuje całą esencję Mojego Bytu
i zawiera w sobie wszystko.” (02.03.1916).... Wola
Boża jest 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.
Zwykle przez Wolę Bożą rozumiemy rzeczy, których
Bóg od nas oczekuje, rzeczy chciane przez Boga
(tzn. widzimy Ją jako dopełnienie), natomiast dla Boga,

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…”
WOLA BOŻA 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 i daje życie wszystkiemu, Kim Bóg
jest i wszystkim Jego dziełom. Wola Boża jest jak
„Serce” Trzech Osób Boskich.

Łaska nad łaskimi, Dar nad darami

Nowością jest ta Łaska nad łaskimi, ten Dar
nad darami, aby nie tylko spełniać to, czego Bóg
od nas oczekuje, ale żeby Jego Wola była naszą,
aby była życiem naszego życia byśmy 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,
przywracając jej podobieństwo Boże utracone przez
grzech oraz przywracając cel, do jakiego
człowiek został stworzony przez Boga: aby żyć
jak dziecko Boże i brać udział we wszystkich Jego
dobrach.

Zjednoczenie dwóch woli, ludzkiej i Bożej

Jezus, poprzez Dar Swojej Woli dla stworzenia,
kształtuje w nim Swoje Życie i Swoją rzeczywistą
obecność i w ten sposób to stworzenie służy Mu
za Człowieczeństwo. Oczywiście nie poprzez pewien
rodzaj „zjednoczenia hipostatycznego” (dwie natury
w jednej osobie), ale poprzez zjednoczenie dwóch
woli – woli ludzkiej i Woli Bożej, połączonych jednym
tylko
Pragnieniem
(jedną
Wolą),
którym
niewątpliwie nie może być inne, jak tylko Pragnienie
Boże. Stworzenie to staje się wtedy triumfem Jezusa,
staje się „drugim Jezusem”, nie z natury, ale przez dar
Łaski, w myśl słów Św. Jana: „…Ponieważ tak,
jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie.”
(1 J 4,17)

Bóg zaprasza nas do życia w Swojej Woli,
tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty żyją tą Swoją
Odwieczną Wolą. Wola Boża działająca w stworzeniu
i stworzenie działające w Niej na boski sposób.

Żyć w Mojej Woli to królować

Jezus mówi do Luizy: „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 uczynić w tych smutnych czasach: nie tylko
niech wypełniają Moją Wolę, ale niech Ją także
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)

,,I spoglądając na siedzących dokoła Niego,
rzekł: «Oto moja matka i moi bracia.
Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem,
siostrą i matką"
Mk 3, 34-35
Co jest istotą jej przesłania?

Cytując słowa Jezusa :„W tych burzliwych i pędzących
zawrotnie w kierunku zła czasach, nie mógłbym
udzielić większej Łaski niż ta, którą jest ukazanie,
że pragnę przekazać wielki Dar Królestwa Najwyższego
‘Fiat’.”
Ściślej mówiąc, jest to spełnienie tego Królestwa,
o które prosimy w Modlitwie Pańskiej „Ojcze Nasz”:
począwszy od Luizy, Wola Boża musi 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.
A zatem Nasz Pan rozpoczyna swoje nadzwyczajne
Orędzie tymi słowami: „Przychodzę, aby pozostać
z wami i aby żyć razem z wami i żyć tylko jedną Wolą,
tylko jedną Miłością.”

,,Nie bierzcie więc wzoru z tego świata,
lecz przemieniajcie się przez odnawianie
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka
jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu
przyjemne i co doskonałe."
Rz 12,2
,,Niech przyjdzie królestwo Twoje niech
Twoja wola spełnia się na ziemi,
tak jak i w niebie."
Mt 6,10

O Maryjo, Matko Jezusa i Matko Moja,

P
Powierzam Ci i poświęcam Ci moje życie, tak jak uczynił
to Twój Syn Jezus. Powierzam się Twojej roli jako Matki
i Twojej władzy jak
jako Królowej, Twojej mądrości
i mił
miłości, którymi napełnił Cię Bóg, całkowicie
odrzucając grzech i tego, kto do niego nakłania,
i powierzam Ci moje istn
istnienie, moją osobę i moje życie,
a zwłaszcza moją wolę, abyś chroniła ją w Swoim
Matczynym Sercu i ofiarowała ją Panu wraz z ofiarą,
którą Ty uczyniłaś z Siebie i ze Swojej woli.
W zamian naucz mnie, tak jak Ty wypełnia
wypełniać Wolę Boga
i żyć w Woli Bożej. Amen
,,
,,Jezus, wychodząc z głębi mojego wnętrza, wstając,
oparł swoje stopy na części mojego serca 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 cudó
cudów, nie oglądany
nigdy wcześniej – moją Wolę działającą

”Ja byłam zdezorientowana
i całkowicie upokorzona, i powiedziałam do Niego:
„Moja Miłości, co Ty robisz? Myślę, że chcesz pokazać
mnie wszystkim, tak aby wszyscy zwrócili na mnie
uwagę. Co za wstręt mnie ogarnia!” A Jezus:
w

stworzeniu!

„Ach córko moja, to
aby
wszyscy
poznali
na nowe Niebo i sposób
a ty zostaniesz jakby

moją Wolę pragnę,
i
wskazywali
jako
na nowe odrodzenie,
pochowana w mojej

Woli…
Woli…” (Tom 15, 5 stycznia 1923) www.wolaboza.pl

,,
,,Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez
dobre uczynki zmusi
zmusili do milczenia
niewiedzę ludzi głupich."
1P 2,15
«Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten
kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja
niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł
z nieba i umacniał Go.
Łk 22,42-43
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,,Bądź
Bądź wola Twoja"

Amen.
,,Dla
Dla Boga bowiem nie ma
nic niemożliwego».
niemożliwego» Na to rzekła Maryja:
,,Oto
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi
się stanie według Twego Słowa!"
Sł
Wtedy odszedł od Niej anioł."
Łk 1, 37-38

,,Biada
Biada im, że uciekli daleko ode Mnie.
Zguba ich czeka za bunt podniesiony;
chcę ich wyzwolić, lecz kłamią przeciwko
Mnie. Nie wołają do Mnie z głębi swego
serca, gdy krzyk podnoszą na swoim
posłaniu; nacinają sobie skórę z powodu
zboża i wina, lecz wobec Mnie są pełni
oporu."
oporu.
Oz 7, 13-14

,,Wy
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś
prostaczkom."
Mt 11, 25

,,Przychodzę,
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę"
Kontakt:
Kontakt cp.cichy.przyjaciel@gmail.com

