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Народилася у 1774 році в родині вестфальських селян в Флямске, недалеко від
Косфельда. В 1802 році вступає до августинського монастиря в Агнетенберзі і
через хворобу й внутрішні страждання, а також молитву стає великою
ясновидицею і стигматичним містиком. її видіння гірких страждань з життя
Ісуса Христа дуже поширювались. Вона не лише просила за переслідувану
Церкву на землі, але й за терплячу Церкву в чистилищі.
З молодих років побожно молилася за звільнення бідних душ з чистилища.
Надзвичайні з'явлення і видіння бідних душ збільшували її старання й любов.
"Вона бачила бідні душі сумними, тому що вони знаходилися далеко від Бога;
але зауважила і відблиск радості, бо мали надію на Божий спокій у вічному
світлі". Анна Катерина Еммеріх довідалася, чому одні мусять так довго
перебувати в чистилищі, а інші ні. Для неї великою радістю було те, що її
старання допомагають їм. Вона бачила багато людських постатей і помітила на
їхніх обличчях "щось радісне", чого не змогла правильно описати. Це було,
власне, знаком близького звільнення душ.
Бідні душі просили про допомогу; вона чула вигуки тих опущених, але потім й
слова подяки. Про чистилище Анна Катерина мала живе уявлення, "могла
розрізнити постаті різних осіб, котрих знала ще за життя". Одного разу дуже
переконливо висловилась про відкупительну силу дорогоцінної Крові Ісуса
Христа: "Лише вір: Христос даремно не висів три години на хресті і так далеко
розвів руки".
День задушний був для Анни Катерини Еммеріх днем великих прохань за бідні
душі, а також днем великої радості. Клеменс Брентано зауважив, що вона
співстраж-дала в задушний день з бідними душами. Власне в той час душі
просили про молитву і покуту.3'
Ясновидиця говорить досить виразно про різницю між карами пекла й
чистилища. У видінні вона бачила, на який суд заслужили великі грішники.
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прокляти¬ми, котрі не хочуть навернутися і відкидають Боже

милосердя.
Анна Еммеріх була переконана у тому, що хто буде належати до Церкви на
землі, або до тріумфуючої в небі чи страждальної в чистилищі, той
перебуватиме в святій ласці і любові. Її радість за звільнення душ була такою
великою, як і любов та турбота про них.
Блаженна Анна-Катерина Еммеріх померла 9 лютого 1824 року. 3 жовтня 2004
року папа Іван Павло ІІ проголосив її блаженною.
Фердінанд Гольбик "Чистилище.Страждання,радощі та приятелі бідних душ"Місіонер
1996

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

