Aan Gregorius XI
Zij smeekt om de vrede; zij drukt haar droefheid uit over de verkeerde handelingen, waaraan zich
de bestuurders van de heilige Kerk schuldig maken.
In de naam van Jezus Christus, de Gekruisigde, en van de zoete Maria.
Heiligste en zoetste Vader in Christus, de zoete Jezus. Ik, uw onwaardige en ellendige dochter
Catharina, dienstmaagd en slavin van de dienaren van Jezus Christus, schrijf aan Uwe Heiligheid in
Zijn kostbaar Bloed, met de wens, die ik reeds zo lange tijd in mij heb, u een manmoedig
deurbewaarder te zien, zonder enige vrees. U bent de portier van Gods kelder, dat is van het Bloed
van Zijn eniggeboren Zoon, van Wie u de plaats vervangt op aarde, en door geen andere handen dan
door de uwe, kunnen wij deel hebben aan het bloed van Christus. U weidt de getrouwe christenen
en u voedt ze. U bent de moeder, die ons voedt aan de borsten van de goddelijke Liefde, want Zij
geeft ons het Bloed niet zonder het Vuur, noch het Vuur zonder het Bloed, want het Bloed werd
gestort met een Vuur van liefde.
O, u, die onze bestuurder bent, ik zeg u, dat ik reeds lange tijd heb gewenst u een moedig man
zonder enige vrees te zien, ik heb gewenst dat u van dat zoete en in liefde ontstoken Woord zou
leren, dat manmoedig naar de schandelijke dood van het heiligste kruis snelde, om de wil van Zijn
Vader te vervullen en om ons heil mogelijk te maken. Dat zoete Woord brengt ons de vrede, omdat
Het de middelaar tussen God en ons was. Dat zoete en van liefde brandende Woord, laat zich niet
weerhouden door onze ondankbaarheid, noch door beledigingen, wreedheden en hoon, maar Hij
snelt naar de schandelijke dood van het kruis als dronken van liefde tot ons heil, omdat wij op een
andere wijze niet kunnen komen tot de vrede.
O, heiligste Vader, ik bid u om de liefde van Christus, de Gekruisigde, dat u Zijn voetstappen zult
volgen. Ach, vrede, vrede om de liefde van God! Sla geen acht op onze ellende, onze
ondankbaarheid, onze onwetendheid, noch op de vervolging, die uw oproerige zonen u aandeden.
Ach, dat uw zachtheid en uw geduld hun boosaardigheid en hun trots mag overwinnen. Heb
medelijden met zovele zielen en lichamen, die verloren gaan. O, herder en bewaarder van het bloed
van het Lam, laat u niet weerhouden door smarten, noch schande noch hoon, die de mensen u
schijnen te willen aandoen, noch door slaafse vrees, noch door de slechte raadgevers van de duivel,
die door hun raad u tot oorlog en ellende brengen. Dat dit alles u niet zal weerhouden, heiligste
Vader, naar de schandelijkste dood van het kruis te snellen; aldus zult u Christus volgen als zijn
ware plaatsvervanger, wat betekent dat u smarten, schande, kwellingen en schurkerijen zult
ondergaan en u aldus het kruis van het heilige verlangen, het verlangen naar de eer van God en naar
het heil van uw zonen zult dragen. Heb een heilige honger naar hun heil, stijg door het oog van uw
verstand op het kruis van het heilige verlangen en zie hoeveel kwaad het gevolg is van deze boze
oorlog en hoeveel goeds er volgt uit de vrede.
Ach, mijn Vadertje, rampzalig is mijn ziel omdat mijn zonden de oorzaak zijn van al het kwaad, en
het schijnt dat de duivel bezit heeft genomen van de wereld, niet door zichzelf, want hij kan slechts
weinig uitrichten, maar in zover wij hem die macht gegeven hebben. Naar welke zijde ik mij ook
wend, ik zie, dat allen hem de sleutels van hun vrije wil met hun bedorven natuur brengen en ik zie
leken, kloosterlingen en geestelijken vol hoogmoed de genietingen, ereambten en rijkdommen van

deze wereld najagen ten koste van veel laagheden en ellende. Maar afschuwelijk boven alle dingen,
die afschuwelijk zijn in de ogen van God, is dat de bloemen (1) die geplant zijn in het mystieke
lichaam van de heilige Kerk en die welriekende bloemen en minnaars en liefhebbers van de eer van
God en van het heil van de zielen moeten zijn, en van wie het leven een spiegel van de deugd moet
zijn; dat zij de stank van iedere ellende uitwerpen, dat zij minnaars van zichzelf zijn, dat zij hun
zonden bij die van de anderen voegen om de zoete Bruid van Christus en uwe Heiligheid te
vervolgen.
Ach, wij zijn gevallen in de ban van de dood en wij hebben de oorlog verklaard aan God. O, mijn
Vadertje, u bent voor ons als middelaar gesteld om de vrede te sluiten. Ik zie niet hoe zij tot stand
kan komen, indien u niet met het kruis van het heilige verlangen komt gedragen, zoals ik zei. Wij
zijn in oorlog met God, (2) en uw oproerige zonen hebben strijd met God en met Uwe Heiligheid en
God wil en vraagt van u, dat u in overeenstemming met uw macht de heerschappij zult ontnemen
aan de handen van de duivel. Beijver u om de stank te verdrijven uit de bedienaren van de heilige
Kerk; roei de stinkende bloemen (3) uit en plant er welriekende bloemen, dat is deugdzame
mannen, die God vrezen. En dan bid ik, dat het Uwe Heiligheid moge behagen ons de vrede te
geven, en hem aan te nemen op alle wijzen, die u mogelijk zijn, en niet in strijd zijn met uw
geweten en met behoud van de heilige Kerk.
God wil, dat u meer acht zult slaan op de geestelijke dingen dan op de tijdelijke. Gedraag u
manmoedig, God is met u. Handel zonder enige vrees, en wees niet angstig omdat u veel
vermoeienissen en tegenspoeden ziet, maar zoek sterkte in Christus, de zoete Jezus. Want de roos
wordt geboren tussen de doornen, en te midden van veel vervolgingen zal de hervorming van de
heilige Kerk volbracht worden, en het licht zal komen, dat de duisternissen zal wegnemen voor de
christenen en het leven zal geven aan de ongelovigen en de standaard van het heilige kruis omhoog
geheven zal worden. Omdat u ons werktuig en ons middel tot handelen bent, zult u ijverig en niet
onachtzaam en zonder enige vrees alles doen wat u kunt. Op deze wijze zult u een waar bestuurder
zijn, u zult de wil vervullen van God en ook de wens van zijn dienaren, die sterven van smart en
niet kunnen sterven, daar zij zoveel beledigingen zien die hun Schepper worden aangedaan en het
Bloed van de Zoon van God zozeer zien worden gehoond. Ik kan niet meer. Vergeef mij mijn
vermetelheid, Heiligste Vader; dat de liefde en de smart mij in uw ogen verontschuldigen. Meer zeg
ik niet. Geef het leven omwille van de gekruisigde Christus: roei de ondeugden uit en plant
deugden, wees sterk en vrees niet. Volhard in de heilige en zoete genieting van God. Ik heb een
groot verlangen om weer in de tegenwoordigheid van Uwe Heiligheid te zijn. Veel dingen heb ik u
te zeggen. Ik ben niet gekomen, omdat veel goede werken, die zeer nuttig zijn voor de Kerk, zich
hebben voorgedaan. (4) Vrede, vrede om de liefde van de Gekruisigde Christus, en geen oorlog
meer, een ander redmiddel is er niet. Ik beveel u ten zeerste Annibaldo, uw trouwe dienaar, aan.
Ik schrijf u vanuit het nieuwe klooster, dat u mij toestond te stichten en dat is genoemd Santa Maria
degli Angeli. (5) Ik vraag u nederig om uw zegen. En uw nalatige zonen meester Giovanni en
broeder Raimondo, bevelen zich aan Uwe Heiligheid aan. Jezus Christus, de Gekruisigde zij met u.
Jezus zoet, Jezus de Liefde.
(1) Beeld van de tuin, die de Kerk is.

(1) De kerkelijke overheden zijn in oorlog met God door hun slecht leven en hun slecht bestuur. Zij
zegt: „Wij zijn in oorlog,” uit nederigheid en om de verkeerdheden beter te kunnen berispen.
(3) Beeld van de tuin, die de Kerk is.
(4) In die tijd was Catharina in Toscane werkzaam in het tot stand brengen van de vrede.
(5) Dit klooster was een voormalig paleis, haar gegeven door een persoon, die door haar was
bekeerd.

