
JAK POWSTAŁY „24 GODZINY MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA”? 
 
Gdy Luiza miała 17 lat, w święta Bożego Narodzenia w 1882 roku, odprawiała nowennę przygotowującą do 
tego święta. Wewnętrzny głos Jezusa ilustrował jej tę kontemplację dziewięciu godzin dziennie. Aż w końcu 
miała nieoczekiwane widzenie Dzieciątka Jezus, które ją zapraszało, aby wkroczyła głębiej w życie Jego Łaski i 
Jego Miłości. W tym celu Jezus polecił jej kontynuować i rozważać inne medytacje (24 medytacje) Jego Męki i 
śmierci na Krzyżu, rozdzielając je w ciągu 24 godzin w trakcie dnia. Od tego czasu nieprzerwanie kontynuowała 
tę praktykę, której z pomocą łaski Bożej – jak sama mówi – nigdy nie przerwała. Luiza wypisała „Godziny 
Męki” w swojej duszy! 
 
GODZINY MĘKI PAŃSKIEJ są modlitwą Luizy. Napisała je, używając podmiotu w liczbie pojedynczej 
rodzaju żeńskiego (w końcówkach przymiotników itp.), dlatego też, nawet jeśli są to modlitwy przeznaczone dla 
wszystkich, musimy wziąć pod uwagę, że wiele wyrażeń i sposobów obcowania z Jezusem jest 
charakterystycznych dla Luizy, czyli dla tej, która jest Oblubienicą, jak również dla jej osobowości. Co więcej, 
słowa Jezusa nie są dosłownie przez Niego wypowiedziane (w przeciwieństwie do „Dziennika”), ale zostały 
wypielęgnowane przez Luizę w głębi jej duszy.  
 
GODZINY MĘKI PAŃSKIEJ przybliżają i przekazują nam Mękę Jezusa, Jego cierpienie oraz Jego Miłość (a 
wraz z Jezusem, nierozłącznie z Nim, zjednoczona jest Jego i nasza ukochana Mama Bolesna). A wszystko to 
przybywa do nas za sprawą życia Luizy złożonego w ofierze. 
Po codziennej nieustannej kontemplacji i współdzieleniu Męki Jezusa na przestrzeni 31 lub 32 lat Luiza, kierując 
się posłuszeństwem spowiednikowi – którym był (obecnie święty) o.Hannibal Maria Di Francia – na jego prośbę, 
około roku 1913 albo 1914, napisała „Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa”. W jakiś czas później 
dodała do tego “Rozważania i praktyki modlitewne”.  
 
Kiedy skończyła pisać „Godziny Męki Pańskiej”, razem z książką wysłała do świętego o.Hannibala list, który ten 
włączył do „Przedmowy” przygotowywanej przez siebie publikacji. To stąd wiemy, jak Jezus się cieszy i jakie 
dobra spływają na duszę, kiedy odprawia ona codziennie „Godziny Męki Pańskiej”, jakby spożywała chleb 
niezbędny do życia. 
Oto treść listu wysłanego przez Luizę do wielebnego kanonika Di Francia:  
 

 
 „Wreszcie przesyłam Ojcu Godziny opisujące Mękę, a wszystko na chwałę Naszego Pana.  
Dołączam jeszcze kartkę, na której są owoce i piękne obietnice dla tych, którzy odprawiają te Godziny Męki.  
 
Wierzę, że gdy będzie je rozważał grzesznik, to się nawróci; 
jeśli ktoś niedoskonały, to stanie się doskonały; 
jeśli święty, to będzie bardziej święty; 
kto jest kuszony, ten pokona pokusy; 
kto cierpi, ten znajdzie w godzinach siłę, lekarstwo, pocieszenie; 
a jeśli dusza jest słaba i uboga, to znajdzie pokarm duchowy i zwierciadło, w którym będzie się przeglądała, aby 
stać się piękniejszą i upodobnić się do Jezusa, naszego wzoru. 
 
Błogosławiony Jezus ma tak wielkie upodobanie w rozważaniu tych Godzin, że pragnąłby, aby choć jeden ich 
egzemplarz trafił do każdego miasta czy wioski, by Godziny były tam odprawiane. Wówczas odczuwałby te 
wszystkie akty wynagradzające tak jakbyśmy odtwarzali Jego własny głos i Jego własne modlitwy, jakie zanosił 
do Ojca przez dwadzieścia cztery godziny Swojej bolesnej Męki.  
 
I wydaje mi się, że Jezus dał mi do zrozumienia, że gdyby tak było za sprawą pewnych dusz w każdym kraju czy 
miejscowości, to sprawiedliwość Boża zostałaby choć w części udobruchana i choć częściowo powstrzymane i 
złagodzone Jej bicze w tym smutnym czasie rzezi i rozlewu krwi.  
 
Proszę wzywać wszystkich, wielebny Ojcze, niech w ten sposób dopełni się to dziełko, które mój ukochany 
Jezus polecił mi wykonać. Dlatego powtarzam, że celem tych „Godzin Męki Pańskiej” jest nie tylko 
opowiedzenie historii Męki, bo jest bardzo dużo książek na ten święty temat i nie potrzeba było pisać kolejnej. 
 
Celem jest akt zadośćuczynienia, gdy łączymy się z wieloma momentami Męki Pana Jezusa, wśród wszelkich 
zniewag, z Nim razem podejmując odpowiedni akt zadośćuczynienia za nie, naprawiając prawie wszystko to, co 
ludzie Mu zawinili.  



 
Dlatego znajdują się w tych Godzinach różne sposoby zadośćuczynienia. To znaczy: raz błogosławimy, raz 
współczujemy, innym razem się wysławia, jeszcze innym pociesza cierpiącego Jezusa, to znów wynagradza się, 
to błaga, modli się i prosi. Dlatego, wielebny Ojcze, zostawiam Ojcu zadanie wyjaśnienia w przedmowie, jaki 
jest cel tych pism.” 
 

 
 
GODZINY MĘKI PAŃSKIEJ nie są wynikiem kultury, sztuki pisarskiej lub chęci przekazania własnych 
objawień czy wizji, nie są wynikiem fałszywego i niebezpiecznego mistycyzmu, ale są owocem Posłuszeństwa 
(Pani Posłuszeństwa) ! 
Należy podkreślić, że sporządzenie tych GODZIN MĘKI PAŃSKIEJ jest owocem nieustannej kontemplacji i 
dzielenia Męki Jezusa; jest bolesnym świadectwem życia ukrzyżowanego z miłości, długich lat przykutych do 
łóżka, przeżytych przez Luizę na modlitwie, w ciszy, w cieniu i w posłuszeństwie. I tylko posłuszeństwo zdołało 
ją zmusić do pisania po ogromnej walce, którą musiała stoczyć z samą sobą. 
 
Luiza może powiedzieć wraz ze Świętym 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: Mękę Jezusa, którą Jezus w 
niej przeżywa. 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 zapewnia ją, 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, podskakiwać z radości i wielbić w milczeniu. 
 
 
 
KIM JEST LUIZA PICCARRETA ? 
 
Sługa Boża Luiza Piccarreta to MAŁA CÓRECZKA WOLI BOŻEJ, jak nazywa ją sam Jezus. 
 
Luiza urodziła się 23 kwietnia 1865 roku w Corato (prowincja Bari, Włochy) w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy (Albis). Siedemdziesiąt lat po tym Pan poprosił, za pośrednictwem Świętej Faustyny Kowalskiej, aby 
właśnie w ową niedzielę obchodzone było święto Miłosierdzia Bożego. 
 
Zmarła w opinii świętości 4 marca 1947 roku w Corato w wieku około 82 lat. Ostatnie sześćdziesiąt lat swojego 
życia przeleżała w łóżku w Corato. Od 16 roku życia; przykuta do łóżka zasłoniętego firanką, jak w więzieniu, 
cierpiała w dobrowolnie podjętej ofierze razem z Chrystusem zamkniętym w tabernakulum. 
 
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 początkiem świętości życia w mojej 
Woli (27 listopada 1917). 
 
Pan 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. 
 



Luiza nie była osobą wykształconą, ale w imię całkowitego posłuszeństwem swoim spowiednikom 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. 
 
Święty o.Hannibal Maria Di Francia (jej spowiednik) 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 TERRA („Bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi” ). 
 
„Mimo, że nie posiada żadnego wykształcenia, jest hojnie obdarzona niebiańską mądrością, nauką świętych. 
Mówiąc, przynosi światło i pocieszenie. Nie brakuje jej talentu. Nauka, jaką 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.”  
„Ona pragnie żyć samotnie, w ukryciu i anonimowo. 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 poprzez 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 nieubłaganym posłuszeństwem, któremu absolutnie musi ustąpić. Posłuszeństwo 
zawsze wygrywa. Stanowi to jedną z najważniejszych cech prawdziwego ducha, solidnej i wypróbowanej cnoty, 
ponieważ jest to czterdzieści lat, w których z ogromnym poświęceniem, walcząc z samą sobą, poddaje się 
wielkiej Pani Posłuszeństwo, która nad nią panuje!” Tak pisze o niej w 1915 roku św. o.Hannibal Maria Di 
Francia, mianowany również rewizorem pism Luizy, odwiedzał ją przez 17 lat. 
 
Od czasu pierwszej Komunii Świętej oraz Bierzmowania, które to sakramenty Luiza otrzymała w wieku 
dziewięciu lat, 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 
uczył ją i prowadził do życia w Woli Bożej.  
 
W wieku jedenastu lat przystąpiła do Stowarzyszenia Córek Maryi. Mając osiemnaście lat, przystąpiła do 
Trzeciego Zakonu Dominikańskiego i przybrała imię siostra Magdalena. 
Luiza nie tylko słyszała w swoim wnętrzu głos Jezusa, ale także, gdy miała trzynaście lat, z balkonu swego domu, 
przeżyła pierwsze widzenie Pana, który niosąc Krzyż, podniósł ku niej 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 przez trzy lata trwał okrutny 
test (w wieku lat 13-16), straszliwa walka z demonami. Odpierała ich ataki, sugestie, pokusy, naciski oraz tortury, 
aż całkowicie je zwyciężyła. W czasie ostatniej walki, podczas której Luiza straciła przytomność, po raz drugi 
ujrzała Jezusa przeżywającego Swoją Mękę i cierpiącego na skutek obrazy zadawanej mu przez grzeszników. 
Wtedy to przyjęła stan duszy ofiarnej, do czego zachęcali ją Pan Jezus i Matka Boża Bolesna. 
Potem te widzenia Jezusa nasiliły się i Luiza regularnie dzieliła różne cierpienia Jego Męki, zwłaszcza 
koronowanie cierniem. W wyniku tego przestała jeść, gdyż zwracała jakiekolwiek przyjęte pożywienie i 
począwszy od szesnastego roku życia pozostawała w całkowitym głodzie, aż do momentu śmierci. Odżywiała 
się wyłącznie Eucharystią. Jej pokarmem była Wola Ojca.  
 
Wraz z nasilającym się cierpieniem Męki Jezusa, Luiza często traciła przytomność i wpadała w stan odrętwienia 
bez oznak życia (często przez wiele dni), dopóki kapłan - na ogół jej spowiednik - nie przyszedł i nie wyrwał jej 
z tego stanu śmierci poprzez błogosławieństwo i w imię świętego posłuszeństwa. Jej ostatni spowiednik, Don 
Benedetto Calvi pisze: „Innym nadzwyczajnym fenomenem 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. Zmarła u schyłku nocy, o tej samej godzinie, o której jej spowiednik zwykł codziennie ją 
wyrywać ze stanu śmierci. Don 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 
dopada 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 ten niezwykły i 
wyjątkowy przypadek. Bez żadnego wysiłku można było obracać we wszystkie strony jej głowę, podnosić i 
zginać ręce, poruszać dłońmi i palcami. Unosząc jej powieki, można było zaobserwować błyszczące oczy, nie 
zasnute mgłą śmierci. Wydawało się, że Luiza żyje i 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 dni. Na jej ciele nie pojawiły się w 
tym czasie żadne ślady rozkładu”.  
 
W wieku 23 lat, w rok po tym jak na stałe została przykuta do łóżka, Luiza dostąpiła łaski „Mistycznych 
Zaślubin” (16 października 1888), które 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” (wówczas to Jezus przekazał jej bardzo bolesne stygmaty Męki Pańskiej, przychylając się tym 
samym do prośby Luizy, aby pozostały niewidoczne). Ukrzyżowanie było często wznawiane w pierwszych latach. 
 
 Jest wielu świadków Luizy, całkowicie wiarygodnych 
z uwagi na ich powagę, znajomość rzeczy i prawy 
charakter. Pośród nich jest 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.  
 
Jej proces beatyfikacyjny został otwarty 20 listopada 1994 roku (w święto Chrystusa Króla). 31 października 
2005 roku został uroczyście zakończony na szczeblu diecezjalnym i 7 listopada 2005 roku przeszedł do rąk 
Kongregacji do Spraw Świętych, gdzie toczy się dalej ze szczególnym zachowaniem ostrożności i 
bezpieczeństwa. 
 
 
 
FRAGMENTY PAMIĘTNIKA AUTOBIOGRAFICZNEGO LUIZY PICCARRETY 
 
Znajdując się w moim zwykłym stanie, rozmyślałam nad Męką naszego Pana i gdy to czyniłam, On przyszedł i 
powiedział do mnie:  
„Córko Moja, tak miłym jest dla Mnie ten, kto stale rozmyśla nad Moją Męką, ubolewa nad nią i Mi 
współczuje, że czuję się jakbym był pokrzepiony we wszystkim, co przecierpiałem podczas Mojej 
Męki. A nieustannie nad nią rozmyślając, dusza przygotowuje w ten sposób stały pokarm. W tym 
pokarmie znajdują się różne przyprawy i smaki, które przynoszą różne efekty. Tak więc, jeśli podczas 
Mojej Męki związano Mnie powrozami i łańcuchami, dusza odwiązuje Mnie i daje Mi wolność. Ci 
wzgardzili Mną, pluli na Mnie i obrażali Mnie, a ona szanuje Mnie, oczyszcza z tych opluć i wielbi 
Mnie. Ci obnażyli Mnie i biczowali, ona leczy Moje rany i przyodziewa Mnie. Ci ukoronowali Mnie 
cierniem, traktując Mnie jak króla-pośmiewisko, wypełnili Moje usta żółcią i ukrzyżowali Mnie. 
Dusza, rozmyślając nad wszystkimi Moimi bólami, koronuje Mnie chwałą i oddaje Mi cześć, uznając 
Mnie za Swojego Króla. Wypełnia Moje usta słodyczą, dając Mi najbardziej wykwintny pokarm, którym 
jest pamięć o Moich własnych czynach. A wyjmując gwoździe i zdejmując Mnie z Krzyża, sprawia, że 



Ja zmartwychwstaję w jej sercu, dając jej w nagrodę za każdym razem, gdy to czyni, nowe życie łaski. 
Jest ona zatem Moim pokarmem, a Ja czynię Siebie jej stałym pożywieniem. Tak więc cenię najbardziej 
tego, kto nieustannie rozmyśla nad Moją Męką. (Tom 7, 9 listopada 1906) 
 
„Córko Moja, kto stale rozmyśla nad Moją Męką, tworzy zdrój w swoim sercu i im więcej o niej 
rozmyśla, tym bardziej zdrój ten się powiększa. A jako, że wody wytryskujące są wodami wspólnymi 
dla wszystkich, tak samo i ten zdrój Mojej Męki, który kształtowany jest w sercu, służy dla dobra 
duszy, ku Mojej Chwale i dla dobra stworzeń.” 
A ja:  
„Powiedz mi, moja Dobroci, czym wynagrodzisz tym, którzy będą rozważać te Godziny Męki, tak jak Ty mnie 
tego nauczyłeś? 
A On:  
 

 
„Córko Moja, nie będę uważał tych Godzin jako coś pochodzącego od was, ale jako coś, co Ja sam 
uczyniłem. Dam wam te same zasługi, jak gdybym to Ja sam cierpiał Mękę i tym sposobem pozwolę 
wam uzyskać te same owoce, zgodnie z dyspozycją duszy. To jest to, co uczynię dla was na ziemi i jest 
to najwięcej, co mogę wam dać od Siebie.” 
 

 
„Później w Niebie ustawię te dusze przede Mną i będę rzucał w nie strzały Miłości i zadowolenia tyle 
razy, ile razy rozważały Godziny Mojej Męki, a one będą rzucały je we Mnie. Jakim słodkim 
urzeczeniem będzie to dla wszystkich Błogosławionych!” (Tom 11, 10 kwietnia 1913) 
 
Myślałam o napisanych Godzinach Męki Pańskiej i o tym, że nie posiadają żadnych odpustów. Tym samym ten, 
kto je rozważa nic nie zyskuje, podczas gdy wiele modlitw obdarowanych jest tak wielką ilością odpustów… Gdy 
tak rozmyślałam, mój zawsze uwielbiony Jezus powiedział mi w Swej łaskawości: „Córko Moja, poprzez 
modlitwy obdarzone odpustami można coś zdobyć. Natomiast Godziny Mojej Męki, które są Moimi 
własnymi modlitwami, Moim zadośćuczynieniem i całą Miłością, wyszły z głębin Mojego Serca. Czy 
może zapomniałaś, ile razy przyłączałem się do ciebie, aby je rozważać wspólnie z tobą i jak 
przemieniałem bicze w łaski dla całej ziemi? Dlatego Moje zadowolenie jest tak wielkie, że raczej 
zamiast odpustów, daję duszy garść Miłości, która zawiera niepoliczalne bogactwo o nieskończonej 
wartości. A wtedy, gdy coś czynione jest z czystej miłości, Moja Miłość znajduje tam wytchnienie. I nie 
jest to bez znaczenia, gdy stworzenie przynosi ulgę i daje ujście Miłości Stworzyciela.” (Tom 11, 6 
września 1913) 
 
Pisałam Godziny Męki Pańskiej i tak sobie rozmyślałam: Ile poświęceń wymaga pisanie tych błogosławionych 
Godzin Męki, zwłaszcza utrwalanie na piśmie niektórych wewnętrznych przeżyć, jakie zaszły tylko pomiędzy 
mną a Jezusem! Jaką On mi da za to rekompensatę? 
A Jezus, pozwalając mi słyszeć Swój łagodny i słodki głos, powiedział do mnie:  
„Córko Moja, w nagrodę za to, że napisałaś Godziny Męki, za każde słowo, jakie napisałaś, dam ci jedną 
duszę, jeden pocałunek.  
A ja:  
„Miłości moja, to dla mnie, a co dasz tym, którzy je będą rozważali?”  
A Jezus:  
„Jeśli będą je rozważali wspólnie ze Mną i z Moją własną Wolą, im również dam duszę za każde słowo, 
jakie przeczytają, ponieważ większy lub mniejszy efekt tych Godzin Męki wynika z większej lub 
mniejszej jedności, jaką tworzą ze Mną. A rozważając je z Moją Wolą, stworzenie ukrywa się w Mojej 
Woli. I kiedy działa Moja Wola, mogę czynić wszelkie dobro, jakiego pragnę, nawet za pomocą 
jednego tylko słowa. I będę to czynił za każdym razem, gdy będziecie je rozważać.” 
Innym razem skarżyłam się Jezusowi, że po tak wielu poświęceniach przy pisaniu tych Godzin Męki Pańskiej, 
rozważało je tylko kilka dusz. A On: 
„Córko Moja, nie narzekaj. Nawet gdyby była tylko jedna, powinnaś być zadowolona. Czyż nie 
cierpiałbym całej Mojej Męki, nawet gdyby tylko jedna dusza miałaby być zbawiona? 
Niech korzystają. Biedny ten, kto nie skorzysta. 
I tak jak Moja Męka sprawiła, iż Moje Człowieczeństwo zdobyło zasługi, jak gdyby wszyscy zostali 
zbawieni, choć jakkolwiek nie wszyscy są zbawieni (ponieważ Moją Wolą było zbawienie wszystkich, 



więc zdobyłem zasługi zgodnie z tym, czego chciałem, a nie zgodnie z tym, jakie korzyści wyciągną z 
tego stworzenia), tak też i ty – w zależności od tego, jak twoja wola utożsamia się z Moją Wolą w chęci 
czynienia dobra dla wszystkich, taką ty otrzymasz rekompensatę. Całe zło jest po stronie tych, którzy 
mogąc, nie czynią tego. 
Godziny te mają największą wartość spośród wszystkiego, ponieważ są niczym innym, jak 
powtórzeniem tego, co Ja czyniłem w trakcie Mojego doczesnego życia i tego, co nadal czynię w 
Przenajświętszym Sakramencie. Gdy słyszę te Godziny Mojej Męki, słyszę Mój własny głos i Moje 
własne modlitwy. Widzę w tej duszy Moją Wolę, której pragnieniem jest dobro wszystkich i czynienie 
zadośćuczynienia za wszystkich, i czuję się pociągnięty, aby w niej zamieszkać, żeby czynić w niej to, 
co ona sama czyni. Och, jak bardzo bym chciał, żeby choć jedna osoba rozważała te Godziny Mojej 
Męki w każdej miejscowości! Słyszałbym Siebie samego w każdej miejscowości, a Moja 
Sprawiedliwość, ogromnie oburzona w tych czasach, zostałaby częściowo złagodzona.”  
Dodam, że pewnego dnia rozważałam Godzinę, podczas której Niebieska Mama czyniła pogrzeb Jezusowi, a ja 
podążałam za Nią, aby dotrzymać Jej towarzystwa w Jej gorzkim osamotnieniu i aby okazać Jej współczucie. Nie 
było to w moim zwyczaju, by rozważać tę Godzinę zawsze, lecz tylko czasami. A teraz byłam niezdecydowana, 
czy mam to robić czy też nie. A błogosławiony Jezus, cała Miłość, jakby błagając mnie, powiedział do mnie:  
„Córko Moja, nie chcę, abyś ją pomijała. Będziesz ją rozważała z miłości do Mnie i dla uczczenia 
Mojej Mamy. Wiedz, że za każdym razem, kiedy ją rozważasz, Moja Mama czuje się, jak gdyby 
osobiście przebywała na ziemi, powtarzając Swoje życie, a zatem tę chwałę i Miłość, jaką oddawała Mi 
na ziemi. A Ja czuję, jak gdyby Moja Mama ponownie przebywała na ziemi oraz czuję Jej matczyną 
czułość, Jej Miłość i całą chwałę, jaką Mi oddawała. Tak więc będę traktować ciebie jako Matkę.” 
A następnie objął mnie i słyszałam, jak mówił do mnie cichutko:  
„Moja Mamusia, Mamusia”. 
I podpowiadał mi, co moja ukochana Mama czyniła i jak cierpiała w tej Godzinie. A ja podążałam za Nią. I od 
tego czasu, z pomocą Jego łaski, już nigdy więcej nie pominęłam tej Godziny. (Tom 11, 11 października 1914) 
 
Rozważałam Godziny Męki Pańskiej, a Jezus, okazując zadowolenie, powiedział do mnie:  
„Córko Moja, gdybyś wiedziała, jaką ogromną radość sprawia Mi, gdy widzę ciebie powtarzającą i 
jeszcze raz powtarzającą Godziny Mojej Męki, to byłabyś szczęśliwa. Prawdą jest, że Moi Święci 
rozważali Moją Mękę i rozumieli jak bardzo cierpiałem, rozpływali się we łzach współczucia, i to tak 
bardzo, że czuli się wyniszczeni z miłości do Mojego bólu, ale nie czynili tego w taki ciągły i 
powtarzający się sposób i w takim porządku. Dlatego mogę powiedzieć, że jesteś pierwszą, która 
dostarcza Mi tak wielkiej i wyjątkowej przyjemności. Godzina po godzinie rozważasz szczegółowo 
Moje życie i to, co przecierpiałem. A Ja czuję się tak bardzo przyciągnięty tym, co czynisz, że godzina 
po godzinie daję ci pokarm, sam spożywam ten pokarm razem z tobą, i czynię razem z tobą to, co ty 
czynisz. Niemniej jednak wiedz, że odwdzięczę ci się za to szczodrze nowym światłem i nowymi 
łaskami. A nawet po twojej śmierci, za każdym razem, gdy dusze na ziemi będą rozważać te Godziny 
Mojej Męki, Ja w Niebie będę cię okrywać nowym światłem i nową chwałą.” (Tom 11, 4 listopada 1914) 
 
Kiedy trwałam w moim zwyczajnym stanie, mój uwielbiony Jezus ukazał się otoczony światłem, które 
wydobywało się z wnętrza Jego Najświętszego Człowieczeństwa i tak Go upiększało, że tworzyło przepiękny i 
zachwycający widok. Byłam zaskoczona, a On powiedział do mnie:  
„Córko Moja, każdy ból, jaki przecierpiałem, każda kropla Krwi, każda rana, modlitwa, czyn, krok, itp. 
wytworzyły światło w Moim Człowieczeństwie, tak że upiększyło Mnie, zachwycając wszystkich 
Błogosławionych. Otóż dusza przy każdej myśli, jaką snuje o Mojej Męce, przy każdym współczuciu, 
zadośćuczynieniu, itd. nie robi nic innego, jak czerpie światło z Mojego Człowieczeństwa, tak że 
upiększa się na Moje podobieństwo. Tak więc jedna myśl więcej o Mojej Męce będzie jednym 
światłem więcej, które przyniesie jej radość wieczną.” (Tom 11, 23 kwietnia 1916). 
 
Trwając w moim zwykłym stanie, znalazłam się poza swoim ciałem i znalazłam mojego zawsze uwielbionego 
Jezusa, ociekającego Krwią i z okropną koroną cierniową. Ledwo spoglądając na mnie przez ciernie, powiedział 
do mnie:  
„Córko Moja, świat stracił równowagę, ponieważ nie zachował w pamięci Mojej Męki. W 
ciemnościach nie odnalazł światła Mojej Męki, światła, które mogłoby go oświetlać i za pomocą 
którego, poznając Moją Miłość i to, ile bólu kosztują Mnie dusze, mógłby pokochać Tego, Który 
naprawdę go miłował. 



A światło Mojej Męki, prowadząc go, mogłoby go ostrzec przed wszelkim niebezpieczeństwem. W 
słabości nie znalazł siły Mojej Męki, która mogłaby go podtrzymać. W niecierpliwości nie znalazł 
lustra Mojej cierpliwości, w obliczu którego, zawstydzony, mógłby poczuć się w obowiązku 
opanowania samego siebie. W cierpieniu nie znalazł pocieszenia cierpienia Boga, który wspierając 
jego cierpienie, mógłby zaszczepić w nim miłość do cierpienia. W grzechu nie znalazł Mojej Świętości, 
która dotrzymując mu kroku, mogłaby wszczepić w niego nienawiść do grzechu... Ach, człowiek 
sprzeniewierzył się wszystkiemu, ponieważ we wszystkim oddalił się od Tego, który mógł mu pomóc. 
Tak więc świat stracił równowagę. Postąpił jak dziecko, które nie chciało uznać więcej swojej matki, 
jak uczeń, który, nie uznając swojego nauczyciela, nie chciał więcej słuchać jego nauk, ani uczyć się 
jego lekcji. Co stanie się z tym dzieckiem czy z tym uczniem? Będą bólem dla siebie samych oraz 
postrachem i bólem społeczeństwa... Takim stał się człowiek – postrachem i bólem, i to bólem bez 
litości. Ach, człowiek pogarsza się, pogarsza się coraz bardziej, a Ja ze łzami Krwi go opłakuję!” (Tom 
11, 2 lutego 1917) 
 
Znajdując się w moim zwykłym stanie, wtapiałam się cała w mojego ukochanego Jezusa, a potem cała 
wylewałam się na wszystkie stworzenia, aby dać im wszystkim całego Jezusa. A mój uwielbiony Jezus powiedział 
do mnie: „Córko Moja, za każdym razem, gdy stworzenie wtapia się we Mnie, przekazuje wszystkim 
stworzeniom strumień Życia Bożego, a stworzenia, w zależności od swoich potrzeb, uzyskują swój 
efekt - kto jest słaby, czuje siłę, kto jest zatwardziały w grzechu, otrzymuje światło, kto cierpi, dostaje 
pocieszenie, i tak z całą resztą.” 
Następnie znalazłam się poza swoim ciałem. Byłam pośród wielu dusz. Wydawało się, że były to dusze z 
czyśćca i Święci, którzy mówili do mnie o osobie, którą znałam i która niedawno zmarła. Mówili do mnie: 
„Czuje się On szczęśliwy, widząc, że nie ma duszy, która by wstępowała do czyśćca i nie miała na sobie piętna 
Godzin Męki, a będąc wspomagana i otoczona przez te Godziny, zajmuje ona pozycję w bezpiecznym miejscu. 
Nie ma duszy udającej się do raju, której by nie towarzyszyły te Godziny Męki. Te Godziny sprawiają, że z 
Nieba spływa nieustanna rosa na ziemię, na czyściec, a nawet na Niebo.” 
Słysząc to, powiedziałam do siebie: Może mój ukochany Jezus dla dotrzymania danego mi słowa – że da duszę 
za każde słowo Godzin Męki – sprawia, że nie ma duszy zbawionej, która by nie skorzystała z tych Godzin. 
Następnie powróciłam do siebie i znalazłszy mojego ukochanego Jezusa, spytałam Go, czy to prawda. A On:  
 

 
„Te Godziny są porządkiem Wszechświata oraz utrzymują Niebo i ziemię w harmonii i powstrzymują 
Mnie przed całkowitym zniszczeniem świata. 
 

 
Czuję, jak wpuszczane są w obieg Moja Krew, Moje Rany, Moja Miłość i wszystko to, co uczyniłem. I 
płynie to nad wszystkimi, aby przynieść zbawienie wszystkim. A gdy dusze rozważają te Godziny Męki, 
czuję, jak ożywają we Mnie Moja Krew, Moje Rany i Moje pragnienie zbawienia dusz. A ponieważ 
czuję, jak ponawiane jest Moje Życie, to jakże stworzenia mogą otrzymać jakiekolwiek dobro, jeśli nie 
za sprawą tych Godzin?... Dlaczego w to wątpisz? Sprawa nie jest twoja, lecz Moja. Ty byłaś tylko 
przymuszonym i słabym narzędziem.” (Tom 12, 16 maja 1917) 
 
Podczas gdy kontynuowałam jak zawsze rozważanie Godzin Męki Pańskiej, mój uwielbiony Jezus 
powiedział do mnie: 
 
„Córko Moja, świat jest w procesie nieustannego aktu odnawiania Mojej Męki. A ponieważ Moja 
Nieskończoność ogarnia wszystkie stworzenia wewnętrznie i zewnętrznie, zatem w kontakcie z nimi 
jestem zmuszony przyjąć gwoździe, ciernie, chłosty, wzgardę, oplucie i wszystko to, co przecierpiałem 
w czasie Męki, a nawet i   jeszcze więcej. 
 
 

 
A teraz przez kontakt z duszami, które rozważają te Godziny Mojej Męki, czuję, jak są Mi 
wyciągane gwoździe, łamane ciernie, gojone rany i zmywane oplucia. Czuję jak zło, które czynią Mi 
inni, wymieniane jest na dobro. I czując, że kontakt z nimi nie czyni Mi zła, lecz dobro, coraz bardziej 
wspieram się   na nich.”  
 



 
Ponadto błogosławiony Jezus, wracając do rozmowy o tych Godzinach Męki, powiedział:  
„Córko Moja, wiedz, że rozważając te Godziny, dusza bierze Moje myśli i czyni je swoimi, bierze Moje 
zadośćuczynienia, modlitwy, pragnienia, uczucia, nawet najbardziej intymne z Moich włókien i czyni je 
swoimi, i wznosząc się pomiędzy Niebem a ziemią, sprawuje Mój własny urząd, i jako 
współodkupicielka mówi razem ze Mną: Oto ja, poślij mnie (Ecce ego, mitte me); chcę zadośćuczynić 
Ci za wszystkich, odpowiedzieć Ci za wszystkich i wyprosić dobro dla wszystkich.” (Tom 11, 6 listopada 
1914) 
 
Dziś rano błogosławiony Jezus, przychodząc, powiedział do mnie:  
„Córko Moja, każdy rodzaj krzyża i umartwienia, jeśli są zanurzone myślami w Mojej Męce, tracą 
połowę swojego trudu i ciężaru.” Potem zniknął jak błyskawica.  
Gdy czyniłam w moim duchu zadośćuczynienia i adorację, On powrócił i dodał: 
 „Ogromna jest Moja radość, gdy widzę w tobie ponownie uczynione to, co uczyniło Moje 
Człowieczeństwo wiele wieków wcześniej, ponieważ cokolwiek ustaliłem do zrobienia dla każdej 
duszy, było to najpierw uczynione w Moim Człowieczeństwie. Jeśli dusza odpowiada pozytywnie, 
czyni w sobie to, co Ja dla niej uczyniłem. Jeśli nie odpowiada na to pozytywnie, pozostaje to uczynione 
tylko we Mnie i tym samym Ja zaznaję niewysłowionej goryczy.” (Tom 6, 5 czerwca 1905).  
 
Dodam, że rozmyślałam sobie o ukochanej Mamie, a Jezus powiedział do mnie:  
„Córko Moja, Mojej kochanej Mamie nigdy nie umknęła myśl o Mojej Męce, a dzięki jej powtarzaniu, 
wypełniła się Mną calutka. Tak samo dzieje się z duszą. Dzięki powtarzaniu tego, co przecierpiałem, 
wypełnia się Mną.” (Tok 11, 24 marca 1913).   
 
Modliłam się z pewnym niepokojem i lękiem za umierającą duszę, a mój uwielbiony Jezus, przyszedłszy, rzekł 
do mnie: 
„Córko Moja, dlaczego się lękasz? Czyż nie wiesz, że z każdym słowem Mojej Męki, z każdą myślą, 
współczuciem, zadośćuczynieniem, wspomnieniem Mojego bólu, pomiędzy Mną a duszą otwiera się 
wiele nici łączności, tak jak w elektryczności i dlatego dusza przystrojona jest w tak wiele form 
piękności? Ona rozważała Godziny Mojej Męki i Ja przyjmę ją jako córkę Mojej Męki, przybraną w 
Moją Krew i ozdobioną Moimi ranami. Ten kwiat rozwijał się w twoim sercu, a Ja błogosławię go i 
przyjmuję w Moim Sercu jako Mój ulubiony kwiat.” I gdy to mówił, kwiat wydobył się z mojego serca i 
wzleciał do Jezusa. (Tom 12, 12 lipca 1918) 
 
Rozmyślałam sobie o Męce mojego ukochanego Jezusa, a On, przychodząc, powiedział do mnie:  
 
 

 
„Córko Moja, za każdym razem, gdy dusza rozmyśla nad Moją Męką, gdy wspomina, co przecierpiałem 
lub Mi współczuje, otrzymuje na nowo dar zasług Mojego cierpienia. Moja Krew tryska, aby ją zalać, a 
Moje Rany pospieszają, aby ją wyleczyć, jeśli jest pokryta ranami albo ją upiększyć, jeśli jest zdrowa, a 
wszystkie Moje zasługi przelewają się, aby ją wzbogacić. Ruch, który wywołuje, jest zaskakujący. To 
tak jakby umieściła w banku wszystko, co uczyniłem i wycierpiałem, zyskując dwukrotnie więcej. Tak 
więc wszystko, co uczyniłem i wycierpiałem jest w ciągłym akcie oddawania się człowiekowi, tak jak 
słońce jest w ciągłym akcie dawania ziemi światła i ciepła. Moje działanie nie wyczerpuje się. 
Wystarczy, że dusza tego zapragnie i ile razy chce, tyle razy może otrzymać owoc Mojego Życia. Tak 
więc, jeśli wspomina dwadzieścia, sto tysięcy razy Moją Mękę, tyle więcej będzie cieszyła się jej 
owocami.  
 

 
 
Ale jak mało jest tych, którzy czynią z niej skarb!  
 
Mimo całego dobra Mojej Męki, widać dusze słabe, ślepe, głuche, nieme, chrome, żywe trupy, które 
budzą wstręt. Dlaczego? Ponieważ Moja Męka poszła w zapomnienie. Moje bóle, Moje Rany i Moja 
Krew są wzmocnieniem, które przezwycięża słabości, są światłem, które daje wzrok ślepym, są 
językiem, który rozwiązuje języki i otwiera słuch, są drogą, która wyprostowuje chromych, są życiem, 
które wskrzesza umarłych... Wszelkie środki zaradcze niezbędne ludziom znajdują się w Moim Życiu  



i w Mojej Męce, ale stworzenia gardzą lekarstwem i nie troszczą się o środki. Widać więc, że mimo 
całego Odkupienia, stan człowieka pogarsza się, jakby był dotknięty nieuleczalną gruźlicą. Ale 
najbardziej boli Mnie widok ludzi religijnych, którzy trudzą się, aby zdobyć doktryny, filozofie, mało 
znaczące rzeczy, a o Moją Mękę wcale się nie troszczą. Tak więc Moja Męka często jest wydalana z 
kościołów, z ust kapłanów. Ich mowa jest zatem pozbawiona światła, a społeczeństwa są jeszcze 
bardziej spragnione niż wcześniej.” (Tom 13, 21 października 1921) 
 

 
Rozważałam Godziny Męki Pańskiej i błogosławiony Jezus powiedział do mnie:  
„Córko Moja, w ciągu Mojego życia na ziemi tysiące aniołów towarzyszyło Mojemu Człowieczeństwu 
i gromadziło wszystko to, co robiłem: słowa, czyny, kroki, a nawet westchnienia, ból, krople Mojej 
Krwi, jednym słowem – wszystko. Byli to aniołowie wyznaczeni, aby się Mną opiekować, aby oddawać 
Mi cześć, posłuszni na każde Moje skinienie. Schodzili i wchodzili do Nieba, aby zanieść Ojcu 
wszystko to, co robiłem. A teraz ci aniołowie posiadają specjalne zadanie. Gdy dusza wspomina Moje 
Życie, Moją Mękę i Moje modlitwy, otaczają ją, zbierają jej słowa, jej modlitwy, współczucie, jakie Mi 
okazuje, jej łzy i jej ofiary, łączą je z Moimi i przynoszą przed Mój Majestat, aby odnowić dla Mnie 
Chwałę Mojego własnego Życia. A radość aniołów jest tak wielka, że pełni szacunku oczekują, aby 
usłyszeć, co dusza powie i modlą się razem z nią… Dlatego też - jak uważnie i z jakim szacunkiem 
dusza powinna rozważać te Godziny, pamiętając, że aniołowie chłoną jej słowa, żeby powtórzyć po 
niej to, co mówi.” 
A następnie dodał:  
 

 
„Przy tylu goryczach, jakie otrzymuję od stworzeń, te Godziny są małymi słodkimi łykami, jakie dają 
Mi dusze. Ale za mało jest tej słodyczy w porównaniu do tak wielu gorzkich łyków, które otrzymuję. 
Dlatego bardziej rozpowszechniajcie je, bardziej rozpowszechniajcie!”  
(Tom 11, 13 października 1916)  
 

 
Byłam zasmucona z powodu nieobecności mojego ukochanego Jezusa. I jeśli przybywa, to ja, wdychając trochę 
życia, jestem jeszcze bardziej zasmucona, widząc Go bardziej strapionym niż ja i widząc, że On nie chce się dać 
ułagodzić, ponieważ stworzenia zmuszają Go i wydzierają z Niego kolejne kary. Ale gdy On karze, rozpacza nad 
dolą człowieka i kryje się wewnątrz mojego serca, jakby po to, żeby nie widzieć, jak człowiek cierpi… Wygląda 
na to, że nie można dłużej żyć w tak okropnych czasach, jednakże to tylko początek. Dlatego byłam pełna obaw o 
mój trudny i smutny los, będąc pozbawioną Go tak często, gdy mój ukochany Jezus przyszedł i zarzucając mi 
rękę wokół szyi, powiedział do mnie: 
„Córko Moja, nie wzmagaj Mojego bólu swoimi obawami. Jest go i tak za dużo. To nie jest to, czego Ja 
oczekuję od ciebie. 
 

 
Raczej chciałbym, abyś uczyniła swoimi Moje bóle, Moje modlitwy i całego Mnie, abym mógł znaleźć 
w tobie drugiego Siebie. W tych czasach potrzebuję ogromnego zadośćuczynienia i tylko ten, kto czyni 
siebie Mną, może Mi je dać. A to, co Ojciec znalazł we Mnie, to znaczy, chwałę, zadowolenie, Miłość, 
całkowite i doskonałe zadośćuczynienie dla dobra wszystkich, Ja pragnę znaleźć w tych duszach, które, 
jak wielu innych Jezusów, odpłacą Mi na równi. 
 

 
I musisz powtarzać te intencje w każdej Godzinie Męki, którą rozważasz, w każdym czynie, we 
wszystkim. A gdy nie znajdę Mojego zadośćuczynienia, ach, to koniec ze światem! Kary będą spływać 
w dół potokami. Ach, córko Moja! Ach, córko Moja…!” (Tom 11, 9 grudnia 1916) 


