
 

Matka Boża do Luizy Piccaretty: „Moje najdroższe dziecko, odczuwam nieprzepartą chęć przyjścia z 

Nieba i złożenia ci wizyty. Jeśli obiecasz, że dasz Mi swoją miłość jako moje prawdziwe dziecko i 

zapewnisz o swojej wierności dla Mnie, pozostanę na zawsze z tobą, ukryta w twojej duszy, aby być dla 

ciebie nauczycielem, wzorcem, przykładem i twoją najukochańszą Matką. 

Przychodzę z Nieba, aby zaprosić cię do wejścia do Królestwa Twojej Matki, to znaczy, do Królestwa 

Woli Bożej. Pukam do drzwi twojego serca, bo chcę abyś je otworzyła dla Mnie. Czy zdajesz sobie 

sprawę, że własnymi rękoma przynoszę ci w podarunku tę Książkę?1 Ofiarowuję ci ją z macierzyńską 

troską, ażebyś ty po jej przeczytaniu, nauczyła się żyć życiem Nieba, a przestała żyć życiem ziemi.              

Ta książka jest ze złota, moje dziecko.”. 

RRRYYYSSS   BBBIIIOOOGGGRRRAAAFFFIIICCCZZZNNNYYY   

Luiza urodziła się w niedzielę, po Wielkiej Nocy w Cerato we Włoszech, 

23 kwietnia 1865r. Została ochrzczona tego samego dnia. (…) W 

młodości Luizę często napawały lęki. Miała nocne mary i to wzbudzało w 

niej strach przed szatanem. Wiele razy śniła, jak Najświętsza Matka 

odrzucała od niej diabła. 

Mając 9 lat przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej i tego samego dnia otrzymała Sakrament 

Bierzmowania. (…) Już w tym wieku Luiza pozostawała w kościele przez 4 godziny klęcząc nieruchomo 

pogrążona w kontemplacji. Mając 11 lat Luiza była już „Córką Maryi”. Gdy miała 12 lat zaczęła słyszeć 

wewnętrzny głos Jezusa, szczególnie, gdy otrzymywała Go w Świętej Komunii. (…) Mając lat 13, gdy 

pracowała w swoim domu, rozmyślała nad najbardziej Bolesną Męką Jezusa. (…)  Luiza całkowicie 

oddała się woli Bożej i przyjęła stan Duszy Ofiarnej, do czego Jezus i Bolesna Matka ją zaprosili. 

W 17 roku życia zaprzestała jeść, gdyż jej organizm nie przyjmował żadnych posiłków a także 

większość czasu spędzała w łóżku, co było dużym zaskoczeniem dla rodziny, księży i lekarzy. (…) Od 

tego czasu przez następne 65 lat Luiza egzystowała bez jedzenia i wody. Jej pożywieniem stała się 

Wola Boża i Święta Eucharystia. 

Od 22 roku życia w ogóle nie opuszczała łóżka. 16.10.1888 r. w wieku 23 lat Luiza została 

zjednoczona z Jezusem łaską „Mistycznych Zaręczyn". Jedenaście miesięcy później w obecności 

Najświętszej Trójcy i całego Dworu Niebieskiego jej zjednoczenie z Chrystusem, zostało zatwierdzone 

łaską „Mistycznych Zaślubin". Również w ten błogosławiony dzień stał się „Cudów - Cud”, 24-letnia Luiza 

otrzymała Dar Woli Bożej! To jest największy Boży Dar, Łaska Łask, nawet dużo większa od „Zaślubin 

Mistycznych". (…) W lutym 1899 roku w posłuszeństwie swojemu Panu i swojemu spowiednikowi Luiza 

zaczęła pisać. Jej pisanie trwa przez 40 lat, przelewając na papier najznakomitsze sekrety Tajemnic 

Bożej Woli. (…) Luiza przeszła na stałe do wiecznej chwały 4 marca 1947r. Nie było pewności, co do 

jej śmierci, ponieważ przez 4 dni jej ciało nie wykazywało znaków zepsucia (vigor mortis). Przez ten 

czas nie było możliwe odchylenie jej pleców. Specjalna trumna została skonstruowana pozwalając jej być 

w pozycji, w jakiej trwała przez 64 lata. 

47 lat później na początku 1994r. Watykan polecił miejscowemu arcybiskupowi zacząć proces jej 

beatyfikacji. Proces Beatyfikacji Służebnicy Bożej Luizy Piccarrety został oficjalnie otwarty w 

Święto Chrystusa Króla 20 listopada 1994r. 
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