Aan Urbanus VI (1)
Van de liefde en van haar uitwerkingen. De rechtvaardigheid moet gepaard gaan met
barmhartigheid. Zij vraagt om de hervorming van de Kerk, en om vergeving voor de oproerlingen.
In de naam van Jezus Christus, de Gekruisigde, en van de zoete Maria.
Heiligste en dierbaarste Vader in Christus, de zoete Jezus. Ik, Catharina, dienstmaagd en slavin van
de dienaren van Jezus Christus, schrijf aan u in Zijn kostbaar Bloed, met de wens u bevestigd te
zien in een ware en volmaakte liefde, opdat u als een goede herder uw leven zult geven voor uw
schapen. Want, heiligste Vader, in werkelijkheid is slechts hij, die gegrondvest is in de liefde, ook
degene, die bereid is te sterven voor de liefde van God en voor het heil van de zielen, omdat hij
ontbloot is van de liefde tot zichzelf. Degene, die in de eigenliefde is, is niet bereid het leven te
geven, en niet alleen niet het leven, maar hij wil zelfs niet de kleinste smart verduren, omdat hij
steeds voor zichzelf vreest, dat is hij vreest het lichamelijk leven en zijn eigen vertroostingen te
verliezen. Dus is wat hij doet onvolmaakt en bedorven omdat zijn voornaamste liefde bedorven is,
die hem doet handelen.
In elke staat zal hij weinig goeds uitwerken, of hij nu herder is of onderdaan. Maar de herder, die
gegrondvest is in de ware liefde, handelt zo niet, al zijn werken zijn goed en volmaakt omdat zijn
liefde is verenigd en samengevoegd met de goddelijke liefde. Deze vreest noch de duivel, noch het
schepsel, hij vreest slechts de Schepper en hij bekommert zich niet om de laster van de wereld, noch
om schande, spot, schurkerijen of ergernis en kwaadspreken van de zijde van zijn onderdanen, want
deze ergeren zich vaak of beginnen te morren wanneer zij berispt worden door hun prelaat; maar als
een moedig man, bekleed met de kracht van de liefde zal hij er zich niet om bekommeren. En in
hem zal het vuur van het heilig verlangen niet verminderen, noch zal hij de parel van de
rechtvaardigheid verenigd met de barmhartigheid uitwerpen, die hij draagt op zijn lichtende borst.
Want wanneer de rechtvaardigheid daar zonder de barmhartigheid zou zijn, zou zij vergezeld zijn
van de duisternissen van de wreedheid, en zij zou veeleer onrechtvaardigheid moeten heten; en de
barmhartigheid zonder rechtvaardigheid zou op de onderdaan werken als balsem op een wond, die
met vuur uitgebrand moet worden, want als men er alleen de balsem op zou leggen, zou zij gaan
rotten in plaats van te genezen. Maar samen verbonden geven zij het leven aan de prelaat in wie zij
schitteren, en aan de onderdaan geven zij de gezondheid, wanneer hij niet reeds een lidmaat van de
duivel is, en zich op geen enkele wijze zou willen verbeteren. En hoewel de onderdaan zich in het
geheel niet zou willen verbeteren, moet de prelaat niet ophouden hem te berispen, en de deugd van
deze zal niet minder groot zijn omdat de onrechtvaardige er geen vruchten van plukt.
Aldus handelt de zuivere en oprechte liefde, die in de mens is die zich niet bekommert om zichzelf,
maar om God, en die Hem zoekt voor de roem en de lof van Zijn naam, omdat hij ziet, dat God
waardig is bemind te worden om Zijn oneindige goedheid; noch zoekt hij de naaste om zichzelf
maar om God, omdat hij de naaste van enig nut wil zijn en hij dit niet kan zijn aan God. Hij heeft
gezien en erkend, dat God onze God is, en ons niet nodig heeft en daarom legt hij er zich met grote
ijver op toe, van dienst te zijn aan zijn naaste en in het bijzonder aan de onderdanen, die hem zijn
toevertrouwd. En door ondankbaarheid, die hij in hen vindt, noch door bedreigingen en vleierijen
van de mensen, laat hij zich weerhouden hun heil te bewerken; maar in waarheid bekleed met het

bruidskleed, volgt hij de leer van het nederige en onbevlekte Lam, de goede en zoete Herder, die
naar de schandelijke dood snelde van het allerheiligste kruis, als brandend van liefde tot ons heil.
Dat alles doet de onuitsprekelijke liefde volbrengen, die de ziel in zich heeft ontvangen en die tot
voorwerp heeft Christus, de Gekruisigde. Heiligste Vader, God heeft u aangesteld als herder over al
Zijn schapen van de gehele christelijke godsdienst. Hij heeft u aangesteld als bewaarder en uitdeler
van het Bloed van de gekruisigde Jezus, van Wie u de plaatsvervanger bent en Hij heeft u
aangesteld in een tijd, waarin de ongerechtigheid in uw onderdanen overvloediger is dan ooit sinds
lange tijd, zowel in het lichaam van de heilige Kerk, als in het algemeen in het lichaam van de
christelijke godsdienst. En daarom is het voor u noodzakelijk gegrondvest te zijn in een volmaakte
liefde, verenigd met de parel van de gerechtigheid, zoals ik zei. En u moet u niet bekommeren om
de wereld, noch om ellendige mensen die verhard zijn in het kwaad, noch om hun schanddaden,
maar als een waar ridder en een rechtvaardig herder moet u manmoedig aan de verbetering werken,
u moet de ondeugd uitroeien en de deugd planten, en daarvoor als het nodig is, zelfs uw leven
willen geven.
O, zoetste Vader, de wereld kan niet meer, zo overvloedig is het kwaad en wel in het bijzonder in
degenen, die als welriekende bloemen gesteld zijn in de tuin van de heilige Kerk, opdat zij een geur
van deugd zouden verspreiden, en wij zien, dat zij overvloeien van ellendige en schelmachtige
misdaden, waarmee zij de hele wereld verpesten. Ach, waar is de reinheid van hart en de volkomen
braafheid, die van de onzuiveren onthouders maakt? Zij zijn geheel daaraan tegenovergesteld omdat
de onthouders en de zuiveren zeer vaak door hun vuilnis de zonden gaan proeven. Ach, waar is de
mildheid van de liefde, de zorg voor de zielen, het uitdelen aan de armen tot heil van de heilige
Kerk en tot leniging van hun nood? U weet wel, dat zij het tegenovergestelde doen. O, ik ellendige!
Ik zeg het met smart: hun kinderen voeden zich met de goederen, die zij ontvangen door
tussenkomst van het Bloed van Christus, en zij schamen zich niet zich te gedragen als schurken en
te spelen met die heilige handen die door u, de plaatsvervanger van Christus, zijn gewijd, zonder
nog te spreken van de andere slechte daden, die zij bedrijven.
Ach, waar is de diepe nederigheid, waarmee zij de hoogmoed van hun zinnen moeten overwinnen,
want deze is het, die hen simonie doet bedrijven uit gierigheid, doordat zij winstgevende posten
kopen met geschenken, vleierijen of geld of met losbandige of ijdele opschik, waardoor zij zich niet
gedragen als geestelijken, maar erger dan leken. Ach, mijn zoete Vader, wend hiertegen een middel
aan, geef gehoor aan de hartstochtelijke wensen van de dienaren van God, die sterven van smart en
niet kunnen sterven, en die met groot verlangen van u verwachten, dat u als een waar herder de
hand aan het werk zult slaan om niet alleen met het woord, maar ook met de daad verbetering aan te
brengen en dat in u mag schitteren de parel van de rechtvaardigheid verenigd met de
barmhartigheid, en dat u zonder enige slaafse vrees in waarheid hen zult verbeteren, die zich aan de
borst van die zoete Bruid voeden en gemaakt zijn tot bedienaren van het Bloed.
Maar ik zie waarlijk niet in, Heiligste Vader, hoe u dit alles goed zult kunnen doen, indien u de tuin
(2) van uw Bruid niet hervormt en hem vult met goede en deugdzame planten. Leg er u op toe een
aantal zeer heilige mannen te kiezen, in wie u de deugd vindt en die de dood niet vrezen. Zie niet
naar rang of grootheid maar slechts hiernaar of zij herders zijn, die met ijver hun schapen besturen.
En kies een college van goede kardinalen, die als het ware zuilen zijn en u de last en de vele
vermoeienissen met de goddelijken bijstand helpen dragen. O, hoe zalig zal zijn mijn ziel, wanneer

ik aan de Bruid van Christus zal zien worden teruggegeven wat haar toekomt en wanneer ik aan
haar borst zal zien gevoed worden mensen, die geen acht slaan op hun eigen goederen, maar op de
roem en de lof van God en die aan de tafel van het heilig kruis de spijs van de zielen tot zich nemen.
Ik twijfel er niet aan, dat de leken zich dan ook zullen verbeteren, omdat zij niet anders zullen
kunnen, gedwongen als zij zijn door de leer van het heilige en brave leven van hun herders. Er valt
hier dus niet meer te slapen, maar manmoedig en zonder uitstel te doen al wat u kunt tot aan de
dood voor de roem en de lof van de naam van God.
Ook smeek ik u en ik dring er bij u op aan om de liefde van Christus, de Gekruisigde, dat u niet zult
aarzelen de schapen, die buiten de schaapstal zijn, (door mijn zonden, geloof ik) ter liefde van het
Bloed, waarvan u de uitdeler bent, met barmhartigheid te ontvangen, en met goedheid en heiligheid
hun hardheid te bedwingen. Doe hun dit goed, dat u hen terugbrengt in de schaapstal, en wanneer
zij het niet vragen met ware en volmaakte nederigheid, dat dan Uwe Heiligheid aan hun
onvolmaaktheid tegemoetkomt. Neem van de zieke aan wat hij u kan geven.
Ach, ach, wees barmhartig ten opzichte van zoveel zielen, die verloren gaan. Let niet op het
schandaal, dat in deze stad is gebeurd, waarbij de helse duivels hun best hebben gedaan om de
vrede en de rust van de zielen en van de lichamen onmogelijk te maken; (3) maar de goddelijke
goedheid heeft hierin voorzien, zodat van het grote kwaad geen groot kwaad is gekomen, maar uw
zonen tot de vrede zijn weergekeerd. Zij vragen u om de olie van de barmhartigheid; en nemen wij
aan, Heiligste Vader, dat het u schijnt dat zij niet daarom verzoeken op een beminnelijke wijze, met
een hartgrondige afkeer van de bedreven schuld, zoals zij dat moesten, en zoals zou behagen aan
Uwe Heiligheid, ach, dan noch weiger het hen niet, want in het vervolg zullen zij betere kinderen
zijn. (4)
Ach, mijn Vader, ik wil hier liever niet langer blijven. Doe met mij wat u wilt. Bewijs aan mij,
ellendige ellendelinge, de gunst en de barmhartigheid waarom ik zo dringend bij u aanklop. Mijn
Vader, weiger mij de kruimels niet, die ik u vraag voor uw kinderen, opdat, wanneer de vrede
gesloten is, u de standaard van het allerheiligste kruis zult kunnen opheffen. U ziet, dat de
ongelovigen uzelf daartoe zijn komen uitnodigen. (5) Ik hoop van de zoete goedheid van God, dat
Hij u zal vervullen met Zijn brandende liefde, opdat u zou leren inzien hoe groot het verlies is van
de zielen en hoezeer u verplicht bent ze te beminnen; en zo zult u toenemen in verlangen en in ijver
om ze uit de handen van de duivel te trekken, en u zult het mystieke lichaam van de heilige Kerk en
het algemene lichaam van de christelijke godsdienst zoeken te genezen, en vooral zult u zorg dragen
u te verzoenen met uw kinderen, door ze met zachtheid tot u terug te brengen en met de roede van
de rechtvaardigheid, voor zover zij die kunnen verdragen, maar ga daar niet boven.
Ik ben er zeker van, dat dit alles niet zal kunnen gedaan worden zonder de liefde, en daarom zei ik,
dat ik wenste u gegrondvest te zien in een ware en volmaakte liefde. Niet dat ik geloof, dat u niet in
de liefde bent, maar omdat wij kunnen groeien in de volmaaktheid en de liefde, zolang wij zwervers
en reizigers zijn in dit leven. Daarom zei ik, dat ik in u de volmaaktheid van de liefde wenste te
zien, dat is, dat u haar voortdurend moet voeden met het vuur van het heilig verlangen, dat u als een
goede herder over uw onderdanen zult uitstorten. Ik bid u, dat u zo zult handelen, en ik zal tot aan
mijn dood door het gebed en door alles wat ik kan, blijven werken voor uw vrede en voor die van
uw kinderen.

Meer zeg ik niet. Volhard in de zoete en heilige genieting van God. Vergeef mij mijn vermetelheid,
Heiligste Vader, dat de liefde en de smart mij in uw ogen mogen verontschuldigen. Ik vraag u
nederig om uw zegen. Jezus zoet, Jezus de Liefde.
(1) Deze brief is geschreven uit Florence tegen het einde van juni 1378. Catharina zette daar het
werk voort, dat Gregorius XI haar had opgedragen. Haar leven was in groot gevaar geweest tijdens
het oproer in Florence. Zij had Urbanus VI gekend als kardinaal Prignani aan het hof te Avignon.
Hij was aartsbisschop van Bari. Deze brief wordt met andere geciteerd door de kardinaal
Capecelatro in zijn bekende levensbeschrijving van Catharina.
(2) Beeld van de tuin, die de Kerk is.
(3) Op 22 juni 1378 had het grote oproer plaats, waarbij Catharina bijna het leven verloor.
(4) Later waren de Florentijnen inderdaad trouw aan de paus. Onder de acht afgevaardigden, die
zij naar Rome zonden, was ook een Medici.
(5) De Turken hadden grote voordelen behaald en bedreigden onophoudelijk de kusten van
Frankrijk en Italië in de Middellandse Zee.

