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NAUKI
OLI CZŁONKdW III ZAKONU ŚIHI. FRANCISZKA.

I.

Dobry przykład.
Tak n i e c h a j ś w i e c i ś w i a t ł o ś ć w a s z a
p r z e d l u d ź m i , aby widzieli u c z y n k i w a s z e
d o b r e . Mat. 5, 16.

Opowiada św. Bonawentura, że pewnego razu św.
Franciszek wziął z sobą brata Leona do miasta Assyżu
celem powiedzenia kazania. B o s o i z odkrytą głową, w szarym habicie, przepasani prostym powrozem, przeszli ulice
miasta w milczeniu, poczem wrócili zpowrotem do swego
klasztoru Matki Boskiej Anielskiej. Kiedy byli już przy furcie klasztornej, przerwał brat Leon milczenie, zapytując:
Mój Ojcze, wszakżeś miał powiedzieć kazanie! Właśnie już
skończone, odrzekł św. Franciszek, nasze ukazanie się był
milczącem, ale bardzo wymownem kazaniem! I istotnie,
dobry przykład, jaki dal św. Franciszek, w milczeniu i skupieniu z bratem Leonem przechodząc ulice miasta, był
kazaniem, jak każdy dobry przykład jest kazaniem i to tem
wymowniejszem, że mu na dłuższy dystans niełatwo kto
oprzeć się może i któremu czy co dorówna w wielkiem
dziele, o jakiem Dionizy Kartuzjański mówi: „Z dziel Boskich najbardziej Boskiem jest współpraca z Bogiem w zbawieniu d u s z " . A że nietylko ewangelja Św., ale i reguła
zakonu wyraźnie zobowiązuje was do dawania dobrego przykładu, dlatego zastanowimy się dziś:
1. Jak wielką silę ma dobry przykład i
2. Jakim jest obowiązek dawania dobrego przykładu.
Niech Bóg za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi
moim słowom !

—
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Zanim przejdę do wykazania wam mocy dobrego przykładu, przypomnijcie sobie naprzód, że dobrym przykładem
jest słowo lub czyn dobry, który tych, co to widzą lub słyszą, zachęca do naśladowania. Dobry przykład zawiera
w sobie tajemniczą, dziwną moc do uświęcenia serca ludzkiego. Tajemnica tej mocy spoczywa w naturze człowieka,
który przecież jest istotą zmysłową, wielce uzależnioną od
wrażeń zewnętrznych. Gdybyśmy byli uzależnieni od samego tylko nagiego przykazania, obowiązującego nas do
spełnienia dobrego, umysł mógłby zarzucić: jest to dla mnie
zatrudne; wola mogłaby powiedzieć: jest to dla mnie za
ciężkie. Tymczasem występuje pobożny chrześcijanin i jednym zamachem wzorowego swego życia zbija zarzuty umysłu, a chwiejącą się j e s z c z e wolę nieprzepartą siłą pobudza do praktykowania cnoty, A przykład dobry nietylko
może dawać kapłan, ale i każdy człowiek. S t ą d też dobry
przykład jest głosem, co daje się słyszeć i poza murami
świątyni, a jednocześnie przez wszystkich jest rozumiany.
Kiedy chrześcijańscy rodzice i chrześcijańscy pracodawcy
mają czujne oko na swych podwładnych, kiedy w swych
domach nie znoszą mów nieprzyzwoitych, ani schadzek podejrzanych, ani przebywania w nocy poza domem; kiedy
owszem wszyscy całym domem przyświecają przykładem
gorliwego uczestniczenia w nabożeństwach parafjalnych,
częstego przystępowania do Sakramentów św. i brania udziału w modlitwach domowych, wówczas głoszą najwymowniejsze kazania o obowiązkach rodziców i pracodawców.
Kiedy wy, chrześcijańscy młodzieńcy i dziewice, zamiast
ubiegać się za próżnością świata, staracie się tylko Bogu
przypodobać, kiedy waszym czystym obyczajem i pobożnem
życiem wzbudzacie podziw we wszystkich dobrze myślących ludziach, wówczas wypowiadacie najbardziej przekonywujące kazanie o stanie dziewiczym, zapobiegacie wielu
grzechom, utrwalacie wielu w cnocie, a nadewszystko swoim

przykładem o wiele więcej sprawiacie, niż my kapłani moglibyśmy osiągnąć najgorętszemi pochwałami czystości dziewiczej. W taki sposób ludzie skądinąd prości i niewyksztalceni przez dobry własny przykład stają się apostołami
i misjonarzami ewangelji; przykład ich jest ustawicznym
wyrzutem i upomnieniem bezbożnych, bodźcem dla oziębłych i opieszałych, podporą dla słabych i wreszcie dla dobrych i cnotliwych dzielnym środkiem do wytrwania.
Dla należytego przekonania się o prawdzie tego przypomnijcie sobie tylko upadek moralny całego świata w chwili
przyjścia Chrystusa Pana. Święty Paweł odmalowywa nam
występki pogańskich Rzymian i obłudę i złość Żydów w najstraszniejszych kolorach. I tu ukazuje się J e z u s Chrystus,
Syn Boży, to światło świata, ten wzór wszelakiej cnoty i świętości. S p o s ó b J e g o życia był tak nieskalany i wzorowy, iż
z całą siebie pewnością mógł wystąpić wobec śmiertelnych
swoich wrogów z zapytaniem: Kto z was dowiedzie na mnie
grzechu? Ale nikt na to się nie odważył. A swoje dzieło
odkupienia rozpoczął od tego, że, jak Pismo Św. mówi, naprzód pouczał własnym swym przykładem, następnie zaś to
słowem potwierdzał. W ten sposób Zbawiciel z zawrotną
szybkością na swą wieczną zgubę lecący świat naprzód powstrzymał, następnie z całą energją do nawrotu pobudził.
I zaledwie dwadzieścia lat upłynęło od śmierci Chrystusa,
a już wszędzie potworzyły się chrześcijańskie zrzeszenia,
których członkowie tak świątobliwie życie wiedli, iż swemi
cnotami, co niby jasne słońce wśród ciemności pogaństwa
przyświecały, stopniowo świat pogański zwracali do chrystjanizmu. A co też tę dziwną zmianę sprowadzało? Czy
może głęboko obmyślane kazania lub porywająca wymowa
Apostołów? Choćby ci jasnemi dowodami i przekonali wykształconych słuchaczów o prawdziwości chrystjanizmu, to
od uznania rozumu do nagięcia woli, tern więcej do przyjęcia surowego chrześcijańskiego prawa moralności, droga
jeszcze bardzo daleka. Jeśli zaś chcecie się dowiedzieć
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tajemnicy tego, to nią była: laska Boża w połączeniu z po tęgą dobrego przykładu. Dlatego też św. Piotr tak upomina pierwszych chrześcjan: „Najmilsi, proszę was, abyście
mieli obcowanie wasze dobre między poganami, aby oni
z dobrych uczynków przypatrzywszy się wam, chwalili Boga
w dzień nawiedzenia". (I Piotr. 1, 12). I zgodnie z tem
upomnieniem pierwsi chrześcijanie wiedli tak świątobliwe
życie, że skutki tego milczącego, ale wymownego kazania
graniczyły z cudem
I tak czytamy o św. Pachomjuszu,
bardzo ciekawą historję. W swoich młodych latach jako
żołnierz ze swymi towarzyszami broni rzeką Nilem przybył
do miasta Aleksandrji. Tu mieszkańcy z tak wielką miłością ich przyjmowali, iż Pachomjusz zdziwiony zapytał: „Co
to za ludzie, że nas nieznajomych tak serdecznie podejmują?"
A gdy mu odpowiedziano, że to są chrześcijanie,
którym religja ich tak postępować nakazuje, wówczas Pachomjusz podnosi swój miecz ku niebu, przysięgając na
wszystkich swych bogów, że musi poznać tę religję, a kiedy
znajdzie ją dobrą i rozumną, przyjmię ją. I Pachomjusz
słowa dotrzymał: został chrześcijaninem, udał się na pustynię i został wielkim świętym.
A l e poco szukać dalekich przykładów? Czy zakon
seraficki mało ma zdarzeń, najzupełniej potwierdzających
dziwną potęgą dobrego przykładu? Z pomiędzy wielu weźmiemy jedno. W r. 1530 w Placencji w Hiszpanji żyła
pewna wielce światowa dama, która z tego była znana, że
znaczne sumy pieniędzy wydawała na bale, teatry i inne
przyjemności. L e c z słysząc ta próżna córa Ewy o wielkich nawróceniach, jakie sprawiały kazania św. Piotra
z Alkantary, przypisywała je chwilowemu wrażeniu i brakowi stałego charakteru słuchaczy, postanawiając sama wytrzymać próbę ognia. Przybrawszy się w strojne suknie,
weszła do świątyni w chwili kiedy św. Misjonarz wchodził
na ambonę. Jedno jedyne spojrzenie na Świętego, to uosobienie pokuty, ten skończony obraz ubogiego zbawcy,

*
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tak ją zawstydził, że woalem całą twarz sobie osłoniłaJakie musiała robić sobie wyrzuty, że kiedy ubiór i postawa Świętego były kazaniem anioła, przez jej uwodzicielską
próżność sam szatan przemawiał! Przegląd ten wystarczał.
Wstrząśnięta do głębi duszy córka tego świata pospieszyła
do domu. Wytworne jedwabne suknie, drogie ozdoby, stały
się teraz dla niej nieznośnym ciężarem. Zrzuca więc z siebie
wszelkie świecidełka i w najskromniejszej sukni z bólem
serca udaje się do klasztoru św. Misjonarza. S t a m t ą d powróciła już w habicie trzeciego zakonu św. Franciszka
i z duchem pokuty św. Małgorzaty z Kortony. Bogactwo
jej stało się dla niej teraz obfitem źródłem zasług na niebo: dobroczynność jej osuszyła niezliczone łzy oraz uśmierzyła liczne skargi i narzekania. Takie to wspaniałe owoce dobrego przykładu! Powiedzcież teraz, czy jest co na
ziemi, coby mogło iść w zawody z potęgą dobrego przykładu? Zapewne, kaznodzieja, z namaszczeniem prawiący
kazanie, może słuchaczów do łez pobudzić, a wszakże mówi św. Franciszek, że od niego wyżej stoi brat, ubogi
w wymowę i prosty sobie, ale który dobrym przykładem
innych do dobrego zachęca. I czy najzatwardzialszy nawet grzesznik na widok cnotliwego człowieka nie wejdzie
w siebie i nie zawoła ze św. Augustynem: „Ten i ów mógł
to, czemuż jabym tego nie mógł"? Czy często nie zostawaliście i wy zachęcani do większych ofiar i miłosierdzia
dlatego tylko, żeście widzieli innych, co, pomimo własnych
potrzeb, szczupłem swem mieniem z innymi ubogimi ochoczem sercem się dzielili! S ą d ostateczny dopiero wykaże,
co więcej nieraz sprawiło dobrego, czy ogniste nieraz kazania, czy potęga dobrego przykładu.

2.
Omówiliśmy ostatecznie potęgę wpływu
dobrego przykładu, że chyba już nie potrzeba

na bliźnich
więcej wy-

—

6

—

wodów do zachęcania was do jak najgorliwszego praktykowania tak dzielnego uczynku miłosierdzia co do duszy,
tern więcej, że wy jako ludzie, chrześcijanie i tercjarze
jesteście do tego i tak obowiązani. J u ż jako ludzie zajmujecie stanowisko w rodzinie, społeczeństwie i państwie,
z czego gdy należycie się wywiązujecie, przyczyniacie się
tem samem do dobra ogólnego. Ponieważ otrzymaliśmy
dobra materjalne od społeczeństwa ludzkiego, to tem samem jesteśmy obowiązani takież s a m e dobra społeczeństwu wrócić. Wprawdzie nie każdy jest powołany do tego,
by swoim wpływem przyczyniać się do dobrego ustawodawstwa, ale zato każdy może przyczyniać się do utrzymania dobrego porządku przykładem rzetelnego wypełniania swych obowiązków. Znane jest przysłowie: Powiedz
mi, z kim przestajesz, a ja ci powiem, kim jesteś. A odwracając, to przysłowie tak wygląda: Powiedz mi, kto z tobą
przestaje, ja ci powiem, kto ty jesteś. Jak słońce nie
może nic innego czynić, jedno świecić i ogrzewać, kwiaty nie mogą nic innego, jedno zapachem i ubarwieniem swojem serca nasze rozweselać, tak też i człowiek
nie żyje jedynie dla siebie. Dlatego też swojem zachowaniem mogę dla innych być drogowskazem do nieba ale
również i przewodnikiem do piekła, w ostatnim wypadku
złym, w pierwszym zaś, dobrym przykładem. Któż tu nie
będzie się poczuwał do ścisłego obowiązku budowania bliźnich dobrym swym przykładem!
Jeśli więc jesteście do tego obowiązani już jako ludzie, to o ile więcej jako chrześcijanie. Gdybyście wiedli
życie pustelnicze, toby wasza świętość osobista przed B o giem wystarczała; a że żyjecie w społeczeństwie razem
z innymi i jako dzieci jednego Ojca niebieskiego, jako bracia i siostry macie się nawzajem miłować, to jesteście
obowiązani cnotliwem życiem być zbudowaniem dla bliźnich. Do was wszystkich odnosi się to przykazanie Jezusa Chrystusa: „Tak niechaj świeci światłość wasza przed

ludźmi, oby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili ojca
waszego, który jest w niebiesiech". (Mat. 5, 15). Na
to samo kładzie nacisk papież św. Grzegorz, dowodząc:
„Postępowanie nasze winno być widocznem, by służyło
ku zbudowaniu bliźnich; intencja zaś, mająca na widoku
cześć Bożą, ma pozostawać ukrytą w sercu".
J e ś l i zaś wszyscy jako ludzie i chrześcijanie obowiązani dawać dobry przykład to szczególniej wy jako członkowie trzeciego zakonu. Nieraz papież Leon Xlii wyrażał
nadzieję, że od rozkwitu trzeciego zekonu oczekuje wzmocnienia ducha chrześcijańskiego w rodzinach, owszem odnowienia całego chrześcijańskiego świata. A że słowo Boże już wcale do wielu nie dochodzi, tc wolą jest papieża,
abyście kazaniem żywego przykładu tak liczne opieszałe
dusze zachęcili do zachowywania przykazań Bożych. Wedle intencji papieża macie być niedającem się ukryć miastem na górze, wielu drogę do cnoty wskazującem, światłem na świeczniku. Tego pragnie nietylko najwyższy
Zwierzchnik Kościoła, ale i św, Franciszek, założyciel zakonu. Posłuchajcie, jak św. Franciszek niezmordowanie
przy każdej sposobności przypomina o obowiązku dawania dobrego przykładu: „Bóg w swem miłosierdziu powołał nas nietylko dla naszego zbawienia ale i dla ratowania innych, abyśmy, idąc w świat, budowali wszystkich nie
tyle słowem, ile przykładem, iżby oni czynili pokutę i przypominali sobie przykazania Boskie". A kiedy pewnego razu Świętego proszono o wyłożenie surowych słów Ezechjela
proroka do książąt izraelskich, Św. Franciszek odpowiedział: „ S ą d z ę , że wogóle można je w ten sposób wytłumaczyć, iż sługa Boży tak powinien przyświecać świętością
swego życia, by światłem swego przykładu i wymową swego świętego postępowania dla wszystkich bezbożnych był
upomnieniem. W taki bowiem sposób blask jego w życiu
postępowania i sława cnót będzie dla grzeszników naganą
za ich występki. „Dlatego każdy z was bez przesady mo-

że powtórzyć za serafickim Ojcem: J e s t e m dany za przykład dla wielu. Gdybym mówił językiem aniołów, a jednak nie dał dobrego innym przykładu, tobym im mało, sobie nic nie pomógł. Jeśli więc św. Franciszek tak usilnie
wpajał w swe dzieci duchowne obowiązek dawania dobrego przykładu, to czy możemy się dziwić strasznemu wyrokowi, jaki skądinąd tak łagodny św. Założyciel wydał na
zgorszycieli: „Przez Ciebie, Najświętszy Ojcze, przez cały
dwór niebieski i przeze mnie niech będą przeklęci wszyscy, którzy swoim złym przykładem niszczą i burzą to, coś
Ty przez świętych braci tego zakonu zbudował i budować
nie zaprzestajesz".
Posłuchajcie, jak gorzko, uskarża się św. Franciszek
Ksawery w swych listach: „pracuję nad zaprowadzeniem
krzyża między poganami. Przy łasce Bożej wszystkie przeszkody przezwyciężyłem; co tylko by niebotyczna góra piętrzy się przede mną i tamuje moją pracę, to złe obyczaje
europejczyków. Poganie wyśmiewają naukę, jaką im głoszę, nie dlatego że nie rozumieją jej tajemnic, lecz dla
rozwiązłego życia tych, co chrześcijanami się nazywają. Poganie odpowiadają mi: Namawiasz nas do wierności małżeńskiej, miłości nieprzyjaciół i wstrzemięźliwości, a my
nie widzimy u chrześcijan nic innego, jedno nienawiść, rozwiązłość i pijaństwo. Tak, kończy św. Franciszek Ksawery swoją skargę, „imię Boże jest zelżone wśród pogan przez
chrześcijan", Kiedy pewien konwertyta został zapytany
przez kapłana, czy przedtem nie miał już wątpliwości co
do swej wiary, odpowiedział: Katolicy, których, obserwowałem, nie lepiej żyją od protestantów i dlatego sobie pomyślałem, że wszystko to jest jedno. O jakiż to ciężki
zarzut nie dla jednego oziębłego katolika! Ale jednocześnie jakiem to jest i ostrzeżeniem dla was! Ileby przyszło
dobrego, jakby zaraz zostało odnowione oblicze ziemi, gdyby tylko chrześcijanie, zwłaszcza wszyscy tercjarze, przy-
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świecali światłem cnotliwego życia Bogu na chwałę, duszy
swojej na zbawienie, bliźnim na zbudowanie!
Może nieraz chcielibyście posiadać władzę królewską, by wielkie nadużycia karać; może nieraz nawet kapłanom zazdrościliście szczęścia, że oni głoszeniem słowa
Bożego mogą przyczyniać się do pielęgnowania cnoty. Lecz
wasza zazdrość i święta gorliwość nie jest uzasadniona.
Dobry bowiem Bóg i wam dał jeszcze dzielniejszy środek
do zawstydzenia bezbożnych, do przyczynienia się do dobrego i do pozyskania dia nieba wielu dusz, a tym środkiem to dobry przykład. Nie zapominajcie o tem, że w taki sposób przez was ocalone dusze u tronu Bożego będą
waszą koroną, chwałą i radością. Postanówcie więc sobie
wszyscy na nowo wiernem wypełnianiem obowiązków waszego powołania oraz cnotliwem życiem stać się dla wielu
drogowskazem dla nieba. A wówczas Św. Franciszek,
owszem cała Trójca Przenajświętsza, błogosławiąc na was
z upodobaniem, spoglądać będzie, iżeście swoje powołanie
wiernie wypełnili; wówczas i wy mieć będziecie rękojmię,
że, ratując innych dusze, i własnej zapewniliście zbawienie wieczne. Amen.

II.

Wzgląd ludzki.
nie".

» K t o s i ę boi c z ł o w i e k a , p r ę d k o u p a d ( P r z y p . 29,25.)

Trzeci zakon często przyrównywują do zwartych oddziałów wielkiej armji bojowników Chrystusowych.
Liczba
tych „nowych Machabejczyków, tych żołnierzy Chrystusowych", jak papież Grzegorz IX nazwał tercjarzy, przenosi
dziś miljon ludzi. J e s t to naprawdę wspaniały zastęp.
A kiedy się pomyśli: że papieże i niezliczeni biskupi żadnego stowarzyszenia kościelnego tak usilnie nie polecają
jak tego zakonu; że trzeci zakon dla wysokiego swego znaczenia zajmuje dominujące stanowisko wśród wszystkich
innych zrzeszeń; kiedy się zważy, że do tego czcigodnego
zastępu należy tyle odznaczających się świętością, nauką
i stanowiskiem społecznem postaci, które nie wstydziły
się nosić habitu trzeciego zakonu, a kiedy z drugiej strony słyszy się, że na każde jakieś 225 katolików zaledwie
jeden tercjarz przypada, oraz członkowie kół oświeconych
na ogół prawie wszyscy bez wyjątku od trzeciego zakonu
zdaleka się trzymają, to mimowoli nasuwa się pytanie:
gdzie należy szukać przyczyny? Czy może reguła za surowa? Nie. To może za mało się robi w kierunku organizacji i odbywania się uroczystych zebrań zakonu? W niektórych miejscowościach tak. Lecz właściwym straszakiem
jest ów nieszczęsny wzgląd ludzki. „Co ludzie powiedzą!"
Kieruje tem wszystkiem obawa narażenia się wielkiemu
światu, dla którego wszelkie otwarte przyłączenie się do
Chrystusa oznacza potępienie jego fałszywych zasad. A że

_
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jednak ten marny wzgląd ludzki jest jedną z największych
przeszkód do pomyślnego rozwoju zakonu pokuty dlatego
też rozważymy:
1. jak niemądrem i zgubnem jest dla względów ludzkich boczenie się od trzeciego zakonu,
2. z jakich pobudek nie macie ukrywać, że tercjarzami jesteście.
Niech Pan Bóg za przyczyną Św. Małgorzaty z Kortony pobłogosławi moim słowom!
1.
S a m już wyraz: „wzgląd ludzki" dostatecznie wyraża jego
ujemne znaczenie. Polega zaś na nieuzasadnionej obawie
sądu złośliwego świata, wskutek czego jest się usposobio
nym nawet nieraz coś dobrego opuścić lub niedozwolonego uczynić. Przyjrzyjmy się, jak nierozsądnym jest taki,
co z obawy przed sądem świata powstrzymuje się od wstąpienia do trzeciego zakonu.—Nie śmiesz zostać dziackiem
św. Franciszka z obawy narażenia się światu. A komu się
udało juź tak wam we wszystkiem dogodzić? I co ma zależeć na przyganie świata temu, na którego Bóg z upodobaniem patrzy? A że wstąpienie do trzeciego zakonu Bogu się podoba, to jest pewna; trzeci zakon przecież jest
drogowskazem do nieba dla tych, o których Zbawiciel mówi: „Usiłujcie abyście weszli przez ciasną furtkę: bo powiadam wam, że ich wiele będą chcieli wnijść, a nie będą mogli" (Łuk. 13,24). Kto zaś chce przypodobać się
światu raczej niż Bogu, ten jest niemądrym. Na świat bowiem i jego zasady Duch Święty już wydał wyrok: „A świat
przemija i pożądliwość jego" (I Jan, 2,17), oraz: „przyjaźń
tego świata jest nieprzyjaciółką B o ż ą " (Jan. 4,4) a ponadto
ilu to już doświadczyło na sobie prawdy, jak niewdzięczna
zapłata świata! I przeciwnie, przypodobanie się i przyjaźń
z Bogiem decydują o doczesnem i wiecznem szczęściu
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jak Psalmista mówi: „Błogosławiony mąż, który się boi
Pana, możne na ziemi będzie nasienie jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków". (Ps. 111,1-2-3),
Ale wniknijmy nieco bliżej w sądy świata, przed którymi tak drżycie. Usłyszysz: widzicie go, przystaje do tych,
co to chcą być pobożniejszymi od innych; jest bigotem,
dziwakiem, 1 to wszystko? I ty tego masz się obawiać?—
I tak, naprzód ci zarzucają, że chcesz być pobożniejszym.
Dałby to Bóg, żeby naprawdę było twojem najmocniejszem
postanowieniem stać się jak najpobożniejszyrn. O pobożności bowiem tak mówi Apostoł: „Pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota, który teraz
jest i przyszłego" (I Tym. 4,8).—Powiedzą dalej, że stałeś
się bigotem czy bigotką, podczas gdy sami chcieliby wejść
do nieba bez modlitwy i pokuty. A otwórz księgę Mądrości i czytaj słowa rozpaczy, któremi nieszczęśliwi kiedyś
na lewicy w dzień sądu Bożego wołać będą: „Cić to są,
któreśmy niekiedy mieli za pośmiech i zs przysłowie urągania. My głupi mieliśmy żywot ich za szaleństwo i za
sromotne ich dokończenie. Oto jak policzeni są między
syny Boże i między świętymi dział ich jest.
A tak zbłądziliśmy z drogi prawdziwej" (Sap. 5,5).—Wreszcie pomówią cię o dziwactwo. A czy nie wiesz o tem, że człowiek
cnoty w oczach świata musi zawsze uchodzić za dziwaka?
Tercjarz nie idzie szeroką drogą wiecznego zatracenia,
więc już jest dziwakiem: usiłuje on wąską ścieżką pokuty
dostać się przez ciasną bramę do nieba, więc też jest dziwakiem. Takim dziwakiem w szlachetnem tego słowa znaczeniu i ty być musisz, musisz bowiem należeć do tych
nielicznych, co gwałtem królestwo porywają. Nie przejmuj się więc sądami świata, powtarzając ze Św. Franciszkiem: „Tyle jest wart człowiek, a nie więcej, ile jest
wart w oczach Bożych", A wreszcie któż są ci, których sądów tak się obawiasz? To są ludzie którzy są przejściowi
jak kwiaty polne, co to, dziś stoją, jutro zostaną zerwa-

— 13 —
ne, a pojutrze nawet śladu nie zostanie. Nie są to bynajmniej najcnotliwsi, najlepsi, lecz oziębli chrześcijanie
i pyszni, za rozkoszami upędzający się ludzie.
Lecz na to mi odpowiesz, że nietylko tacy mają wpływ
na ciebie, ale tu i owdzie sami tercjarze, którzy wstydzą
się otwarcie przyznawać, że do trzeciego zakonu należą.
Zwracam się tu do was, pobożni tercjarze. Chcę tu ostrzedz,
że niejeden członek trzeciego zakonu może być usprawiedliwionym do niewystępowania otwarcie jako tercjarz, zwłaszcza gdy X. Dyrektor uzna tego rację. I przeciwnie, kto
z samych względów ludzkich wstydzi się otwarcie wstąpić
do zgromadzenia zakonu i profesji złożyć, taki nie zasługuje na przyjęcie do zgromadzenia. Bo czy może się znaleźć prawdziwy tercjarz, któryby się wstydził być dzieckiem
wielkiego św. Franciszka, którego cały świat ma za świętego i uwielbia, a na którego nawet niewierzący z podziwem patrzą? Czy może tercjarz wstydzić się swego świętego zakonodawcy, którego papieże mają za swego umiłowanego Świętego, oraz najwierniejszy obraz Chystusa, co
jako drugie słońce świat cały zapalił ogniem miłości Bożej,
iż tylko z serafinami porównanym być może? I tercjarz ma
się wstydzić należeć do zakonu, o którym papieże mówią, że on został założonym dla obrony religji, dla poprawy obyczajów oraz dla złączenia dusz we wzajemnej
miłości? Proszę mi wskazać drugie stowarzyszenie, któreby jak trzeci zakon mogło z dumą pochwalić się tak świetną 700-letnią przeszłością, któreby zaliczało 85 kanonizowanych Świętych, przeszło 150 głów koronowanych i zgórą 3 tysiące biskupów do swego grona. Gdyby naprawdę
hańbą było należenie do trzeciego zakonu, w takim razie
Krzysztof Kolumb, wielki odkrywca Ameryki, Dante i Petrarka> te gwiazdy pierwszej wielkości na niebie poezji, Rafael
i Michał Anioł, ci książęta malarstwa, habit trzeciego zakonu musieliby zrzucić z siebie, a który przeciwnie w wielkiej aż do śmierci czci mieli. Ci wszyscy podzielali uczucia

-

14

-

w opinji świętości zmarłego świeckiego kapłana Ludwika
Callona, który na śmiertelnem łożu zawołał: „Jakież wielkie szczęście stało się moim udziałem, że mogę umierać
w habicie św. Franciszka!"—A teraz pytam was: czy może
się znaleźć większe wywrócenie dobrego porządku, większe
powikłanie serca ludzkiego, jak wstydzenie się tego, czem
właśnie chlubić się należy! Wielki Boże! w jakim kraju,
wśród jakich stosunków się znajdujemy?
Czy żyjemy
w czasach okrutnego Nerona, Dioklecjana, czy Juljana Odstępcy? Czy grożą nam rozpalone ruszta, lwy ryczące lub
dobyte miecze? Czy może nas otacza wyjąca masa ludu
rozbestwionego? Czy może grozi nam utrata naszego stanowiska i chleba powszedniego? Nie, tylko jakieś słówko
szydercze i uśmiech złośliwy. O jakże godne to pożałowania! To Zbawiciel nasz nie wstydził się obnażonym,
wyszydzonym, opuszczonym zawisnąć na krzyżu pomiędzy
dwoma łotrami wśród jasnego dnia w obliczu całego miasta Jerozolimy, a ty drżysz już na samą myśl, że cię zaliczą w poczet J e g o wiernych uczniów? Św. Franciszek
nie wstydził się przyjąć ciebie, nieszczęśliwe, grzeszne
dziecię i, wstawiając się za tobą przed tronem Boga, podnosić swych rąk przebodzonych, a ty miałbyś serce takiego marnie się zaprzeć? Czyś pomyślał o tem, ilubyś takiem postępowaniem odstraszył od ciasnej drogi do nieba,
a którzy, jeśliby i tak tralili tam, mniej sowicie zostaliby
wynagrodzeni? Jak gorzko musiałby św. Ojciec Franciszek na takich członków trzeciego zakonu uskarżać się
z Izajaszem:
„Wychowałem syny i wywyższyłem, a oni
mię wzgardzili" (Iz. 1, 2).

2.
Wszakże jestem przekonany, że obraz tchórzliwego
chrześcijanina, bojaźliwego tercjarza, przejął was dostatecznie współczuciem i odrazą; nie wątpię, że rozważenie
tegoż umocni was w postanowieniu naprawienia wyrządzo-
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nej św, Franciszkowi krzywdy w ten sposób, że że zdwojoną gorliwością zachowywać będziecie reguły, oraz jawnie
bronić będziecie niesłusznie poniżanego zakonu. Jeśli zaś
kiedy przyjdzie wam pokusa zaparcia się przynależności do
trzeciego zakonu, to wówczas mężnie się uzbrajajcie, zapożyczając oręża ze zbrojowni zdrowego rozsądku, własnego sumienie i historji zakonu. Zwracam naprzód słowa do tych słuchaczów, co weszli do zakonu z prawą intencją, by tu za swoje
przeszłe grzechy odpokutować. J a k o tercjarze macie wszelką
podstawę do otrząśnięcia się z wszelakich względów ludzkich niby z plugawego robactwa. Zakon dla was stał się tą
arką zbawienia, najkrótszą drogą do nieba i kluczem do
raju. Przyjęcie was do czcigodnego zakonu stało się szczególniejszem was wyróżnieniem, łaską niezasłużoną, a przeto
wyparcie się zakonu byłoby z waszej strony czarną niewdzięcznością. W godzinach takiej pokusy niechby przed
oczami waszemi przesunęła się postać czcigodna świętej
Małgorzaty z Kortony. Jak wam już wiadomo, Małgorzata
niby druga Magdalena spędziła długie lata na rozwiązłem
życiu, lecz łaska miłosiernego Boga zwróciła ją do nawrócenia. W najbliższą niedzielę ukazała się ona w drzwiach
kościoła parafjalnego rodzinnego swego miasta Laviano w szatach pokutniczych, z obciętymi włosami, powrozem u szyi
i na kolanach wszystkich przechodniów prosiła o przebaczenie za dane zgorszenie. Następnie udała się do Kortony, odbyła z wielkim żalem w kościele Franciszkanów
spowiedź z całego życia i rozpoczęła odtąd dreszczem
przejmującą pokutę. Ile razy prosiła ze łzami o przyjęcie do trzeciego zakonu, by wobec świata zamanifestować
swą pokutę! Lecz napróżno; nie chciano przez przyjęcie
takiej wielkiej, publicznej grzesznicy wystawiać zakonu na
ludzkie mowy. L e c z Małgorzata wskutek takiej odmowy
nie dała się w swej pokucie zbić z tropu; po jakimś czasie
powtórzyła swą prośbę przed gwardjanem, a powtarzała
coraz to częściej i coraz to usilniej, wszakże przez c a ł e
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trzy lata napróżno. Małgorzata swe szczęście przynależności do trzeciego zakonu miała tern więcej cenić, im
większego wysiłku przyjęcie to ją kosztowało. Wreszcie
rzuciła się do nóg ojcom Franciszkanom z prośbą: „O moi
ojcowie, którym mię Bóg polecił, nie zwlekajcie już dłużej ze mną. Skorom od świata uciekła i z łaską J e z u s a
Chrystusa życie na lepsze odmieniła, dlaczego się obawiacie i odwlóczycie moje obłóczyny"? Tak usilnych próśb
przełożeni zakonu nie mogli dłużej pozostawiać bez skutku, tem bardziej kiedy ona dotychczasowe ciemne plamy
swego życia łzami pokuty dostatecznie obmyła. Małgorzata
wówczas liczyła 30 lat wieku. W dzień naznaczony stawiła się na zgromadzeniu zakonu, błagając z wyciągniętemi
rękami i wśród łez potoku o przyjęcie. O. Rajmund
z Arezzo po wyłożeniu jej obowiązków tercjarskich wśród
modlitw braci i siótr zakonu włożył na nią gruby habit
trzeciego zakonu pokuty, opasał p a s e m z węzłami i okrył
jej głowę czarnym welonem. J a k mógł drwić sobie świat
z tego nowego nierozsądku Małgorzaty! A ja chciałbym,
żebyście mogli być świadkami tej wielkiej radości, jaka
napełniała s e r c e nowej tercjarki, ile razy zastanawiała się
nad swemi grubemi szatami, co ją aż do stóp okrywały.
Chciałbym, byście przez jej oczy, łzami zaszłe, wyczytali
w jej sercu ten nadmiar szczęścia, za jakie sobie poczytywała zaliczanie się do dzieci św. Franciszka. J e s z c z e
teraz po 600 latach widzimy jej ciało, okryte, oznakami
trzeciego zakonu, za łaską Bożą nieuszkodzone w kościele
Franciszkańskim w Kortonie.— Jak zaś Małgorzata przynależność do zakonu pokuty poczytywała sobie za wielki zaszczyt i łaskę niezasłużoną, tak również i żaden tercjarz,
który zgłasza się z prawą intencją o swe przyjęcie, by
zmyć ciemne plamy dotychczasowego swego życia, swego
kroku nie pożałuje. O jakże łatwo zrzeka się przypodobania się światu ten, na którego Bóg z upodobaniem patrzy! Jeśli zaś świat wyśmiewać was będzie, to znieście
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to jako pokutę za dawne wasze grzechy, nieście z Szymonem Cyrenejczykiem haniebny krzyż za Jezusem, wkrótce
dojdziecie do Góry Kalwarji, a po smutnym Wielkim Piątku
nastąpi wesoła, szczęśliwa Wielkanoc w przybytkach Bożych. Tam wśród chórów Aniołów podług zapowiedzi
Zbawiciela na powitanie wasze będzie większa radość nad
jednym grzesznikiem, co potargał wszelkie względy ludzkie
i prawdziwą pokutę czynił, niż nad 99 sprawiedliwymi,
którzy utrzymywali, że im pokuta niepotrzebna.
A teraz zwracam się do was, coście weszli do zakonu, by z pomocą jego suknię niewinności chrztu świętego
nieskalaną zachować. Kiedy i na was przyjdzie ze względów ludzkich pokusa wstydu, że należycie do trzeciego zakonu to z całą powagą odrzućcie ją od siebie. A gdy was
wyśmiewać będą, to przypomnijcie szydercom słowa wielkiego świętego Augustyna: że nikt, nawet najniewinniejszy nie
powinien śmieć schodzić z tego świata bez pokuty. Zwróćcie im uwagę na zdanie błog. brata Egidjusza, że nawet
i niewinny musi się posypać solą pokuty, by mógł się ustrzec zgnilizny grzechu. Pokażcie im raczej, jaki zaszczyt,
jakie szczęście jest. mieszkać pod cieniem tak czcigodnego olbrzymiego drzewa trzeciego zakonu, którego korzenie tak urodzajne, którego potężny pień tak majestatycznego wzrostu, a gałęzie ocieniają ziemię całą, korona nieba sięga, a które w ciągu 700 lat wydało najświetniejsze
owoce świętości i prawdziwej cnoty. Obyście sobie wszyscy
tę łaskę tak wysoko cenili, jak ten mąż czcigodny, o którym Seraficzne Zwierciadło Cnót na 21 listopada opowiada.
Było to w r. 1648, kiedy to w Osnabrueku i Monasterze
prawie od wszystkich państw eurpejskich posłowie się zebrali, żeby tak zwanym Pokojem Westfalskim nieszczęsnej
trzydziestoletniej wojnie koniec położyć. Wśród nich znajdował się w Monasterze poseł hiszpański hr. Walter Lopez,
człowiek wielkiego doświadczenia i wysokiej kultury, który
już od lat należał do zakonu pokuty. Chociaż wielu z obec2
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nych dyplomatów jako protestantów było przejętych nienawiścią do wszystkiego, co było katolickiem, to jednakże
całe zgromadzenie było dla posła hiszpańskiego z wielkiem
uznaniem, które niemal z czcią graniczyło. A jakaż tego
była przyczyna? Czy może to było imię i bogactwo staroszlacheckiego rodu? Czy może elegancja i wytworne
umundurowanie? Nie; posłuchajcie, co nam mówi historja
o tym szlachetnym rycerzu. Hrabia Walter cenił sobie zaszczyt i łaskę powołania do trzeciego zakonu tak wysoko,
iż ukazywał się na zebraniach w Monasterze w wielkim habicie trzeciego zakonu pokuty. Prawie codziennie obcował z członkami tamecznego I zakonu. A kiedy jeszcze
przed ukończeniem pertraktacji umarł w opinji świętości, z wielką ostentacją został pochowany w habicie trzeciego zakonu.
Cóż więc sądzicie, pobożni tercjarze? Czy było to
męstwem? Zaiste, hr. Walter był prawdziwym tercjnrzem,
rozumiał bowiem dobrze, jaką to nieocenioną jest łaską
zaliczać się do dzieci św. Franciszka. Hr. Walter istotnie
był całym człowiekiem; miał bowiem odwagę swoje uwielbienie i wysokie uznanie dla zakonu pokuty publicznie zamanifestować. Lecz nie myślcie, żebym żądał od was, byście jawnie, jak hr. Walter, nosili habit wielki trzeciego zakonu, lub jak jeszcze i obecnie noszą we Włoszech w klauzurowych zgromadzeniach zakonu, ale tego może i musi
od was żądać św. Franciszek, żebyście bywali na miesięcznych zebraniach, pogrzebach i procesjach zgromadzenia bez
jakiegoś wstydu, żebyście bronili zakonu przed potwarzami
jego przeciwników i żebyście wiedli życie, któreby przyno
siło zaszczyt zakonowi. Nie obawiajcie się niczego. Pierwszy tylko krok przezwyciężenia się kosztuje. Najbardziej
strome wyniosłości mniej stromemi się pokazują, im bardziej do nich się zbliżamy. A kiedy świat wasze przekonanie ujrzy niewzruszone, zamilknie w swoich przyganach,

oceni waszą cnotę, męstwo wasze podziwiać będzie, a nawet i ci, których s ą d tak z początku was przerażał, zamienią się w prawdziwych waszych czcicieli i przyjaciół.
Amen.

III.

Pokora.
„Imeś jest większy, pokorniej s i ę we
w s z y s t k i e m z a c h o w a j " . (Eccli. 3, 20).

Rozpatrując regułę trzeciego zakonu, zauważymy ze
wszystkich upomnień i przepisów wiejący duch św. Franciszka tak dalece, jakbyśmy słyszeli z ust samego założyciela zapraszające słowa: „Uczcie się ode mnie, żem jest
cichy i pokornego s e r c a " . (Mat, 11,29).
Jako doświadczony mistrz cnoty pragnie św. Franciszek zwrócić ba zną uwagę wszystkich tych, co chcą wstąpić do szkoły cnoty trzeciego zakonu, na niezbędny waru*
nek wszelakiej doskonałości. Stąd to ubogi szkaplerz i prosty pas; stąd też i sama nazwa: zakon pokuty. A że święty dobrze uświadamiał sobie, że długa droga za pomocą
nauczania, a krótka za pomocą przykładu, stąd to pragnął
nam przewodniczyć na tej twardej drodze, dlatego to nietylko chętnie poddał się wszelkim upokorzeniom, lecz zniżył się do wszystkich, a nadewszystko z prawdziwą rozkoszą poszukiwał obelg i wzgardy, iż one mu słusznie tytuł
„pokornego św. Franciszka" zjednały. Jak zaś ten przez
Boga tak licznemi łaskami obdarowany Święty o sobie nisko trzymał, tak też i wy staniecie się pokornymi, jeśli
wielkodusznie wstąpicie na:
1. drogę prawdziwego poznania siebie samych i
2. stromą ścieżkę praktycznego stosowania pokory.
Niech Bóg za przyczyną św, Franciszka pobłogosławi
moim słowom!

—
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1.
Zanim zechcecie wstąpić na drogę pokory, starajcie się
wprzód zrozumieć, na czem ona polega. „Pokora jest
prawdą", tak głosi jednozgodne orzeczenie teologów; albo
jak dokładniej określa Św. Bernard: „Pokora jest to cnota,
przez ktdrą człowiek należycie poznając siebie, za nic się
poczytuje". Prawdziwa więc pokora ma swe siedlisko nie
w umyśle, a w woli. A że wola nie może za nic poczytywać tego, czego wprzód umy^ł jako nicości i godnego
pogardy nie pozna, pokora przeto ma za przedmiot gruntowne poznanie własnej nicości. Aby zaś dojść do takiego poznania siebie samego, należy według rady św. Bernarda stawić tobie trzy pytania: 1. z czegoś powstał, 2. kim
jesteś i 3. czem się staniesz? Na pierwsze pytanie: z czegoś powstał? odpowiada św. Bonawentura: „Wiedz, żeś jest
utworzony z prochu, z mułu ziemi". Zanimeś jednak został
utworzonym z mułu ziemi, byłeś niczem, a więc mniej
jeszcze niż pyłkiem piasku, który wówczas już istniał. A kim
jesteś obecnie? W zestawieniu do całego rodu ludzkiego
jesteś niby oną kroplą wody w oceanie ziemskim, podczas
gdy wobec. Boga nieskończenie mniejszym jesteś niż ziarnko piasku w porównaniu do całego świata. Bezradny
i z płaczem wszedłeś w to życie, obarczony boleścią i trudami, noszący w sobie już zarodek śmierci i codzień do
grobu się zbliżając. Któż z was nie zawoła ze św. Fran'
ciszkiem: „Kto jesteś Ty, mój najsłodszy Panie i Boże a kto
jestem ja, robaczek, sługa Twój"! — A czem wreszcie kiedyś się staniesz? Wyobraź sobie leciwą niewiastę z pomarszczoną twarzą, zadyszaną, podpierającą się koszturem,
chwiejącą się od niemocy, żyjącą ruinę, oto i ty, kwitnące
dziś dziewczę, tem się staniesz po pięćdziesięciu latach,
jeśli tylko ci Bóg udzieli tak długiego wieku. A czem
staniesz się po stu latach? Pastwą robactwa, prochem i popiołem. Wyrok bowiem zapadł już w raju: „Boś jest proch
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i w proch się obrócisz" (Gen. 3,19). O gdyby ludzie nad tem
poważnie się zastanawiali! „Oto, mówi św. Jan Vianney",
jak ten człowiek się męczy, niepokoi, sprawia wrzawę,
chciałby wszystko opanować, ma się niewiadomo za kogo,
zdaje się odzywać do słońca: usuń się stąd, nie ty
a ja chcę cały świat oświecać! W krótkim c z a s i e ten dumny człowiek co najwyżej stanie
się garścią prochu,
co od rzeki do rzeki i do morza zaniesionym zostanie".
J a k ż e głęboka kopalnia odkrywa się przed oczyma naszemi
do zbogacenia się złotem prawdziwej pokory!
Lecz idźmy dalej. Wszystkie zmysły ciała naszego,
wszystkie zdolności umysłu naszego, wszystko to jest darem dobroci i szczodrobliwości Bożej. Posłuchajcie św,
Pawła: „A co masz, czegoś nie wziął? A jeśliżeś wziął,
przeczże się chlubisz, jakobyś nie wziął? (I Kor. 4,7). Tak
więc nie możemy powziąć nawet dobrej myśli lub żalu za
grzechy nasze wzbudzić bez współdziałania łaski Bożej,
jak o tem w bardzo jasnych słowach zaświadcza Pismo
Św.: „Wszystkie uczynki nasze sprawiłeś nam" (Iz. 26, ią).
Mój Boże, jak możemy jeszcze się pysznić, skoro niczem
nie jesteśmy, nic nie mamy, sami z siebie nic nie możemy! — Lecz przeniknijmy się jeszcze głębiej poznaniem nicości naszej. Ale tu ze zdziwieniem zapytacie, czy może
być c o ś mniejszego od nicości? Tak, są grzechy, winy,
które w miejsce zasług gromadzimy. Możemy porównać
grzechy z zerem czyli punktem zamarzania termometru.
A że grzech jest większem złem od nieistnienia, zaświadcza o tem Zbawca, gdy mówi o J u d a s z u : „Dobrze mu było,
aby się był nie narodził on cżłowiek" (Mat. 26,24). J a k
przeto człowiek, co już Boga ciężkiemi grzechami obraził
i na piekło zasłużył, może się jeszcze pychą unosić, jak
może to kto pojąć! — J e ś l i zaś sumienie ci nie wyrzuca
obrazy Bożej, to i wówczas powinieneś z całą szczerością
ze św. Pawłem wyznać: „W niczem się nie czuję, ale nie
w tem jestem usprawiedliwionym, a który mię sądzi Pan
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jest" (I kor. 4,4). A św. Bernardyn z Sienny wyznaje o sobie: „kiedy zastanawiam się nad temi słowami Ducha Świętego: nie wie człowiek, jeśli jest miłości, czyli nienawiści
godzien, — wówczas trzęsę się na wszystkich członkach
i wpadam w rodzaj śmiertelnej trwogi". Któżby z nas
również nie miał lękać się wobec tego, że jak na zasadzie
grawitacji kamień zawsze nadół opada, tak nasza natura
zepsuta i namiętności nasze skłaniają się zawsze ku temu,
co jest zabronione. Niepewność naszego zbawienia jest
dzielnym środkiem do niskiego i pokornego o sobie rozumienia.
A może polegasz na dobrych twoich czynach? Zbadaj je odnośnie do Boga: modlitwy i inne ćwiczenia swoje
duchowne, wypełnianie obowiązków swego stanu, dzieła
miłosierdzia, a odkryjesz w nich tyle pobudek niskich, tyle
wad i niedoskonałości, iż nawet czyny dobre okażą się
niedobrymi, za które raczej nagany i kary niż nagrody oczekiwać możesz.—Lecz na to kto inny odpowie: skąd ta
cześć, która mię zewsząd spotyka? Zapożyczmy na to
odpowiedzi z ust Świętych. Kiedy duchowieństwo i lud
pewnego miasta we Włoszech z pochodniami i chorągwiami
wystąpiło na spotkanie św. Leonarda, rzekł pokorny misjonarz: „O jakże wielka prostota tego ludu, gdyby bowiem
wiedział, kto ja jestem, nietylkoby mi nie okazywał tej
czci ale kamieniami by mnie obrzucił". W podobnym wypadku św. Piotr z Akantary się wyraził: „Tak postępują
zamożni z grzeczności, ubodzy zaś z niewiadomości"A św. Jan Vianney z trzeciego zakonu jednego dnia oznajmił: „Od tego samego listonosza otrzymałem dwa listy:
w jednym piszą mi, że jestem wielkim świętym, w drugim,--że jestem obłudnikiem i szarlatanem. Pierwszy nic
mi nie dodał, drugi nic mi nie ujął". I na to przytoczył
piękne słowa św. Augustyna: „Jakim jest człowiek w oczach
Boga, takim jest i nic więcej". Bóg zaś wie, jak mówi
Psalmista, że prochem jesteśmy, Nicość, bezradność i za-
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leżność nasza od Boga tak jest widoczna, iż w świetle
własnego poznania wszelka sposobność do własnego wyniesienia się musi tak zniknąć, jak niknie śnieg pod promieniami południowego słońca.
2.

Gdyby pokora polegała tylko na zrozumieniu, to teraz
już wszyscy bylibyście pokornymi. Lecz jak wszelka cnota tak i pokora ma swoje siedlisko nietylko w umyśle, ale
i nadewszystko w sercu—w pragnieniu, by nas traktowano
tak, jakeśmy nas samych poznali. I tu dopiero sprawa
napotyka na trudności. Przed Bogiem, na modlitwie i na
spowiedzi wyznaje wielu chrześcijan własną niemoc i niegodność, lecz zaledwie skończy modlitwę, a zaraz z ich
mowy i zachowania pokazuje się próżna wyniosłość. Zaiste,
jak rzadko znaleźć można prawdziwą pokorę!
Do najwznioślejszej pokory za św. Franciszkiem mamy dojść po trzech stopniach. Prawdziwa jego pokora
przebijała z całego jego zachowania, z lekko pochylonej
głowy, skromności jego oczu, ubóstwa szat zakonnych,
a szczególniej z tego, że nigdy nie słyszano żadnego wyrazu na własną pochwałę. A czegoby to Franciszek nie
mógł powiedzieć na własną pochwałę z całą prawdą!
O swojem pochodzeniu z bogatego rodu, założeniu trzech
zakonów i wielkich cudach, jakie Bóg dla niego i przez
niego sprawiał! Lecz zamiast tego wszystkiego nazywa
się nędznym robaczkiem ziemskim, najniegodniejszym sługą Bożym oraz największym grzesznikiem, na uzasadnienie
czego dodawał: „Gdyby Bóg jakiemu bandycie udzielił
łask podobnych, to użyłby ich daleko lepiej święciejby żył
ode mnie". Wiedział bowiem dobrze o tem, że pokora
jest podobna do górskiego potoku, co w cieniu lasów i podczas deszczów ulewnych wzbiera potężnie, a w świetle
słońca czci i uznania wysycha.—Ach jakże mało w tem
naśladuje pokornego św. Franciszka, a natomiast jak wielu

— 25 —
widzi się upędzających za własną chwałą. Oburzają ich
cudze błędy, które z największem zadowoleniem rozsiewają, aby w ten sposób, poniżywszy bliźnich, na ich ramionach sami się wynieśli. Podobni do owego faryzeusza, co
to w świątyni się przechwalał: „Boże, dziękuje Tobie, żem
nie jest jako inni ludzie drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, jako i teri celnik" (Łuk. 18,12). A skąd to tak
wielka trwoga, gdy dopuścisz się jawnego błędu, skąd tak
gorliwa obrona, gdy cię kto strofuje, skąd takie okrywanie
błędów na spowiedzi? Gdybyś naprawdę był pokornym,
to ze św. Franciszkiem miałbyś się za nędznego grzesznika i dziwiłbyś się tylko, że przy tak wielkiej swej słabości
nie upadłeś jeszcze głębiej.
Jeśli jednak prawdziwie chcecie naśladować św. zakonodawcę w doskonałej pokorze, nie możecie poprzestać
tylko na tem, by niczego tylko nie mówić czy nie czynić
na własną pochwałę. Nie, ale musicie postąpić na drugi
stopień, a polegający na tem, żeby od pochwał nie wzbić
się w pychę, a nawet podczas nagany i wzgardy równowagę i pokój zachować. Spojrzyjcie na wasz pierwowzór,
pokornego św. Franciszka, którego pokora i tę próbę znakomicie wytrzymała.
Kiedy pewnego razu nasz Święty
w Intere.nie w obecności tamecznego biskupa wypowiedział
kazanie z wielką wymową i rzeczy znajomością, odezwał
się biskup do ludu: Oddajcie chwalę Bogu, który tyle dobrego przez usta tego uniżonego ubogiego nauczył; co czynić, a jzego unikać macie, to Pan dziś wam przez tego
ubogi.-igo oznajmił". Na to pokorny Franciszek rzucił się
do nóg biskupa ze słowami: „Ekscelencjo, nigdy jeszcze
mnie taki honor nie spotkał, jak dziś; niektórzy nazywali
mnie świętym, chwaląc mię za to, co Bóg uczynił, a przez
to nie Bogu, a mnie cześć i chwałę oddawali. Ty zaś
p- ¿eciwnie w swej mądrości prawdziwie mnie uczcił, oddzielając stronę najdrogocenniejszą od najprostszej i Bogu mądrość i chwałę, mnie zaś niewiadomość i marność przypi-
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s u j ą c " . Jak mało, co się tego pokornego Franciszka dziećmi nazywają, taką próbę by wytrzymało! Tu bowiem podczas praktycznego doświadczenia pokory zaznaczają się
duchy: pyszny człowiek jest zachwycony nawet niezasłużoną pochwałą, ile że ona odpowiada wysokiemu mniemaniu,
jakie ma o swej wartości. Wprawdzie prosi, by zasług
jego nie przeceniano, ale niech kto tyiko spróbuje co zganić w jego sławionych czynach, a obłuda zaraz na wierzch
wyjdzie. O jakże musi być wstrętna pycha, a jak piękna
pokora, skoro wszelka wyniosłość chce się kryć pod płaszczyk pokory! Gdybyś był prawdziwie pokornym jak św.
Franciszek, lękałbyś się wszelkiej pochwały, obawiając się
zostać rabusiem Boga, gdyż Jemu, sprawcy wszelkiego dobra, wszelka chwała i c z e ś ć się należy, by ci kiedyś nie
powiedziano: jużeś otrzymał zapłatę swoją!
Jeśli jednak chcecie się utrzymać na tym drugim stopniu pokory, to musicie j e s z c z e pokusić się dostać na najwyższy jej szczyt przez to, że nietylko nic nie będziecie
mówili na własną pochwałę, ale jeszcze lekceważenie wszelkie nietylko ze spokojem i cierpliwością, ale ze świętą radością znosić będziecie. Wszakże święci szli tak dalece,
iż szyderstwa i wzgardy wyszukiwali sami jedynie z miłości ku wyszydzanemu i wzgardzonemu Zbawcy. Jak wielkiem musiało być działanie łaski Bożej w tym pokornym
św. Zakonodawcy, kiedy on, ten wielki cudotwórca, ten poufnik tajemnic Boskich nie ważył się przyjąć godności kapłańskiej i, acz założyciel trzech zakonów, na zawsze pozostał tylko djakonem! O dziwna pokora, która nam okazała cnotę ,'więt/ch w tak świetnym blasku! Tak, któ-ż się
nie zadziwi, słysząc, jak św. Franciszek szukał własnej pogardy! Kiedy pewnego razu podczas dotkliwej słabości musiał nieco pofolgować zwykłym ostrościom pokuty, odczuł
niezwykły niepokój. Nie, powiedział sam do siebie, nie
wypada, by cię lud uważał za człowieka umartwionego.
Wówczas, zebrawszy ostatnie siły, porwał się i w otoczę-
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niu swych współbraci i licznego ludu udał się na plac publiczny i kazał się za powróz prowadzić aż do kamienia,
na którym złoczyńców karano, zdjął z siebie habit i przemówił do ludu: „Odtąd nie uważajcie mnie za człowieka
uduchownionego, lecz za zbytkownego żarłoka, gdyż tylko
co właśnie jadłem mięso". Lud przyglądał się temu niezwykłemu widowisku ze zdziwieniem, nie wiedząc, co raczej podziwiać: umartwienie, czy pokorę świętego. O jakże nam daleko jeszcze do tak doskonałej pokory. Niejeden już wyobraża sobie, źe posiada prawdziwą pokorę, aż
naraz Bóg dopuszcza, że niezasłużona nagana go spotyka,
a inni, mniej uzdolnieni nad niego zostali przełożeni, iż
zasługi i talenta nie zostały uznane. I tu załamuje się cały gmach budowy cnót, ile że nie był zbudowany na fundamencie prawdziwej pokory.
Kiedy Św. Franciszek mimo swego napiętnowania znakami ran ukrzyżowanego Zbawcy nazywał się z najmocniejszem przekonaniem największym grzesznikiem, był to wynik najgłębszej jego pokory. Gdyby jednak zamiast głębokiego się upokarzania z powodu wielkich czynów, jakie Bóg
przezeń sprawił, chciał się przechwalać, możnaby poniekąd jeszcze zrozumieć. Kiedy jednak Franciszek, ten przez
Boga i kościół tak wysoko wyróżniony święty, tak się
upokarza i ze św. Pawłem wyznaje: „Z łaski Bożej jestem
to, com j e s t " (I Kor. 15,10), to my, biedne robaczki ziemskie, nie mamy chyba już żadnego powodu do próżnego
wynoszenia się. Dlatego też z głębokości bezsilności i nędzy naszej, prośmy Majestatu Bożego, by za przyczyną
swego sługi pokornego św. Franciszka pozwolił nam coraz
bardziej poznawać naszą nicość i niezdolność do wszelkiego dobra, byśmy nabrali otuchy do postępowania pod
ręką pokornego św. Franciszka po pochyłej drodze upokorzenia oraz szczęśliwego dostania się przez ciasną bramę
poniżenia do radości niebieskich. Amen.

IV.

Czytanie

duchowne.

„ P ó k i nie
(Tym. 4, 13).

p r z y j d ę , pilnuj

czytania"-

Było to w r, 1221, kiedy to św. Franciszek niby drugi św. Jan Chrzciciel, głosząc pokutę, przybył do miasta
Poggi bonzi. Skutek jego kazań był tak wielki, iż małżonkowie: Luchezy i Bonadonna prosili Świętego o przewodnictwo na drodze doskonałości. Franciszek utwierdził ich
w pobożnej gorliwości i jako pierwszych przywdział w szary habit trzeciego zakonu, napisawszy dla nich regułę,
podług której mogliby wśród świata wieść jako zakonnicy
życie cnotliwe. Reguła, ta którą ówczesny papież Honoriusz III zatwierdził, a papież Leon VIII w r. 1883 do obecnych warunków przystosował, stanowi przy całej swej prostocie i krótkości prawdziwe arcydzieło. Na podobieństwo
Ewangelji Św., której duchem jest przejęta, stawi przed oczy
reguła zakonna drogę cnoty, o której Zbawiciel powiedział,
że wprawdzie jest wąska i spadzista, lecz prowadzi do żywota wiecznego. Że reguła Zakonu na taką pochwalę zasługuje z całą słusznością, każdy przyzna, kto zwróci uwagę na
to, jak ona zabezpiecza ze wszelką możliwością idących nią
przed niebezpiecznymi wpływami świata, wśród którego
żyć muszą i jak ci z jednej strony za przykładem licznego
zastępu jednakowo myślących, z drugiej zaś—wskutek posłuszeństwa dla swych przełożonych coraz to bardziej zbliżają
się do celu doskonałości chrześcijańskiej. J a k zaś reguła
ta jest przystosowana do czasu, okazuje się między innemi i z tego, że występuje ona przeciw znaczniejszym chorobom, przeciw gorączce dzisiejszych czasów czytania,
ostrzegając przęd ?łemi książkami, zalecając natomiast
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Czytanie dobrych ksia/ek. Aby zaś punkt ten reguły stał
się dla was błogosławieństwem, załtanówmy się:
1. co was ma zachęcać do czytania dobrych książek,
2. w jaki sposób możecie je czytać z pożytkiem.
Niech ¿w. Franciszek swą przyczyną towarzyszy moim
słowoml
1.
Św. Bonawentura, mówiąc o czterech szczeblach drabiny niebieskiej, po których dusza wstępuje do Boga, na
pierwszem miejscu wymienia czytanie duchowne. Przez
nie bowiem dusza nabywa oświecenia umysłu i wzmocnienia woli, jakby na dwóch stopach mając możność wznoszenia się do Boga.—Jeśli przeto pragniesz czytać książkę
duchowną z pożytkiem dla swej duszy, otwieraj ją z intencją znalezienia w niej oświecenia. Jesteśmy bowiem pielgrzymami i cudzoziemcami, wędrującymi tu na ziemi w mrokach wiary. Z jakąż radością nie powinniśmy powitać
książkę, która rzuca światło na on mrok i oświeca ciasną
i stromą ścieżkę do nieba. Do takiej książki odnoszą się
słowa Psalmisty:
„Pochodnia nogom moim słowo twoje
i światłość ścieżkom moim" (118, 103j, Z całą więc słusznością mógł św. Augustyn do chrześcijan swego czasu,
a więc i do was wszystkich zawołać: „Czytajcie Pismo
św,, uważając je jako list z ojczyzny niebieskiej otrzymany", A jak przyjmuje dobry syn, będący zdaleka od ojczyzny, list z domu? Bierze list z uradowanem obliczem,
starannie odkrywa go, wzrokiem pochłania wyrazy, skrapiając go łzami radości. A jakiż powód takiej radości? Bo
list zawiera wiadomości z drogiego domu i do umiłowanych osób, Z takiem uczuciem powinniśmy i my czytać
książki duchowne, które nam podają wiadomości z niebieskiej ojczyzny, wskazują drogę, którą tylu świętych braci
i sióstr już przebyło. Tak to uczynił niegdyś św. Augustyn, wielki biskup i doktór kościoła, jak to sam w swych
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„Wyznaniach" opowiada. J u ż długo jęczał pod brzemieniem grzechów, lecz więzy niewoli stawały się coraz to
bardziej uciążliwe. Pewnego dnia udał się na samotne
miejsce, by tam bez przeszkody mógł się dostatecznie wypłakać. A tak wynurzając przed Bogiem wśród jęków
i szlochania nędzę swego serca, naraz usłyszał głos, pochodzący jakby od dziecka z pobliskiego domu: „Weź i czytaj, weź i czytaj!" Augustyn natychmiast otarłszy oczy,
przyszedł do miejsca, gdzie pozostawił Listy św. Pawła
i przeczytał ze św. pragnieniem słowa, na które padły naprzód oczy jego: „Jako we dnie uczciwie chodźmy, nie
w biesiadach i pijaństwach, nie w łożach i niewstydliwościach, nie w zwadzie i w zazdrości" (Rzym. 13, 13). To
wystarćzyło. W duszy jego natychmiast stało się jasno,
wszelkie wątpliwości ustąpiły, łaska Boża odniosła zwycięstwo. Oto skutek dobrej książki. I tak niejeden chory
na łożu boleści uskarża się na nudy, chciałby usłyszeć
słowo Boże, lecz do kościoła nogi mu posłuszeństwa odmawiają. Chciałby niby drugi św. Augustyn wypłakać się
nad swą nędzą i opuszczeniem, gdyż smutek swym ponurym cieniem spowił jego duszę. Przyjacielu, czy nie słyszysz głosu Anioła nawołującego; weź i czytaj, weź i czytaj! Czy nie masz w domu Żywotów Świętych, Naśladowania Chrystusa i tym podobnych książek religijnych?
Następnie czytanie książek pobożnych nietylko oświeca nasz umysł, ale kształci i uszlachetnia serce, obdarzając je siłą nadprzyrodzoną. Już samo przysłowie mówi:
Powiedz mi, z kim przestajesz, a ja ci powiem, kto ty
jesteś. Słusznie też św. Grzegorz pisma religijne nazywa
zwierciadłem, w którem poznajemy nasze błędy i cnoty,
oraz spostrzegamy, jak daleko nam jeszcze do doskonałości. Takie „Zwierciadło Cnót Serafickie" przedstawia
nam np. miłość Bożą takiej św. Elżbiety Turyngskiej, która w ogniu przeciwności, upokorzenia i utrapień jako szczere złoto wypróbowana została; jużto pozwala nam zoba-
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czyć ciężki upadek i ostrą pokutę św. Małgorzaty z Kortony. Rzadka miłość krzyża jednych będzie nas pocieszała
i wzmacniała, w godzinę doświadczenia; upadek i pokuta
drugich ostrzega nas, abyśmy ze drżeniem i bojaźnią zbawienie nasze sprawowali. Dlatego książek takich nigdy
z ręki nie wypuścicie, byście wprzód przez nie w dobrem
nie zostali umocnieni. A cży mógłby kto spoglądać na
zwierciadło żywota Jezusa, nie odczuwszy żywego pragnienia do wyzbycia się błędów i niedoskonałości swoich?
Czy mógłby ktoś patrzeć na jasne niby słońce cnotliwe
życie świętych, by nie zostać oświeconym o znikomości
uciech świata a wielkości nagrody wiekuistej? Czy takie
książki nie są wezwaniem Bożem do życia cnotliwego?
Czy nie są one jakby nawoływaniem św. Anioła Stróża:
Ci i owi mogli to uczynić, dlaczegożbyś ty nie mógł
tego s a m e g o przy pomocy łaski Bożej uczynić? — Szczególniej gdy zmysłowość zacznie się budzić w sercu waszem, kiedy szatan swem nagabywaniem wyobraźnię waszą niepokoić oraz ogień złych pożądliwości w ciele waszem podniecać pocznie, czytajcie pilnie żywoty świętych
trzeciego zakonu, a w ten sposób ducha nieczystego natychmiast do ucieczki zmusicie. Dlatego też upomina św.
Hieronim: „Nigdy nie opuszczaj czytania duchowego, ono
bowiem jest tarczą, od której odbijają się strzały złych
natarczywości". Wprawdzie żywe słowo naogół jest skuteczniejsze od czytania dobrych książek, ale gdy ono jest
dla was dostępne po największej części tylko w niedziele,
to dobrą książkę macie we własnym domu. Ani zła pogoda, ani słabość nie są w stanie wam przeszkodzić czytać: każdy wieczór po skończonej pracy dziennej możecie
z tym dobrym towarzyszem pogwarzyć. Da ono wam odpowiedź na wasze wątpliwości oraz dziwną pociechę waszemu stroskanemu sercu: przedstawi wam ideał doskonałości chrześcijańskiej, wskaże drogę udeptaną, doda otuchy i siły do bieżenia krokami olbrzyma drogą cnoty.
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2.
Chcąc osiągnąć korzyść z czytania, należy zwrócić
pilną uwagę: 1. co i 2. w jaki sposób czytać należy. Co
do punktu pierwszego, to i tu przykładem dla nas są Święci Pańscy. J a k starannie unikali oni książek przewrotnych,
tak znowu z książek budujących zwłaszcza Żywotów Świętych czerpali zachętę do postępu w dobrem. I wy macie
podobnie postępować. Czytajcie książki i gazety, które
służyć wam mają ku zbudowaniu i postępowi w doskonałości oraz które są przystosowane do waszych zdolności.
W razach wątpliwych, co czytać, czego unikać, jak również
w kwestjach dla was niezrozumiałych zasięgnijcie rady
waszych kapłanów.
A że i najlepsze lekarstwo skutków swoich nie osiągnie, jeśli w należyty sposób użytem nie zostanie, tak też
i korzyść wasza z czytania duchownego zależeć będzie
od tego, gdy wiernie trzymać się będziecie następujących wskazówek. Naprzód czytanie duchowne wymaga
całkowitej uwagi i skupienia ducha. Posłuchajcie, ćo mówi św. Ambroży: „Przemawiamy do Boga, kiedy się modlimy; Bóg zaś przemawia do nas, kiedy my czytamy". Czy
więc nie byłoby to karygodnem nieuszanowaniem, gdybyśmy na głos łaski Bożej nie zwracali żadnej uwagi? A że
czytanie duchowne jest świętą czynnością, czy nie wypada
przeto rozpoczynać je krótką modlitwą, aby Duch Święty
udzielił nam należytego zrozumienia tego, co czytamy?
Wołajmy więc z Samuelem: „Mów Panie, bo słucha sługa
twój" (I Król. 3,9); albo z Szawłem w drodze do Damaszku: „Panie co chcesz abym czynił?" (Act. 9,6). Wołajcie
z Psalmistą Pańskim: „Gotowe serce moje Boże, gotowe
s e r c e m o j e " (107,2). — Po takiem przygotowaniu i z takiem usposobieniem zacznijcie powoli czytać, starając się
zrozumieć to, co się czyta, stosownie do upomnienia Zbawiciela: „Kto czyta, niech rozumie" (Mat. 24,15). L e c z
nie czytajcie naraz za dużo. Trzymajcie się raczej prze-

—

33

—

strogi św. Franciszka Salezego: „Czytaj codzień potrosze
z pobożnością". Długie bowiem czytanie sprawi w was
taki sam skutek, jak i deszcz z oberwanej chmury, co
wprawdzie powierzchnię ziemi zleje, lecz w nią nie przesiąknie i nie użyźni. Takie długie czytanie jedynie dla
zaspokojenia ciekawości będzie tylko niepotrzebną stratą
czasu. Dlatego głośny kaznodzieja z czasów średniowiecznych O. Dawid z Augsburga domaga się: „Czytanie duchowne powinna od czasu do czasu przerywać modlitwa,
by umysł często wznosił się do Boga, od którego wszelkie
dobro pochodzi". Ale dobrze zrozumiejcie, co ten mistrz
życia duchownego przez to chce wyrazić. Nie mówi on,
żebyśmy mieli czytanie duchowne przerywać długiemi modlitwami, ale chce, byśmy jak podczas rozmyślania westchnieniami i krótkiemi aktami strzelistemi wznosili się
do Boga. Bo i cóż może być łatwiejszego, jak, czytając
wyjaśnienie jakiejś prawdy wiary, wznieść serce i oczy do
nieba i zawołać: O B o ż e , wierzę w to wszystko, c o ś tu
objawił! Co może być słuszniejszego i sprawiedliwszego,
jak, czytając i podziwiając dobroć i szczodrobliwość Najwyższego, z głębokości serca powiedzieć: O Boże, dziękuję Ci za Twe dobrodziejstwa! Co może być bliższego,
jak poznając w pobożnej książce niby w zwierciedle rażącą
sprzeczność między wolą Bożą a naszem grzesznem życiem, zawstydzać się przed Bogiem, przyznawać się do
winy i prosić Go o przebaczenie, mocno stanowiąc odtąd
wiernie zachowywać przykazania! Co może być naturalniejszego, jak, czytając żywot jakiegoś świętego tercjarza,
jakiś czas zastanawiać się i mówić: O Boże, kiedy nie
mam odwagi dokonywania tak wielkich czynów na chwałę
Twoją, pragnę przynajmniej na tym lub innym punkcie naśladować mego świętego współbrata!
Posłuchajcie rady
św, Franciszka Salezego, który tak mówi: „Czytaj żywoty
świętych, w których jak w zwierciedle ujrzysz wzór życia
chrześcijańskiego i naśladuj ich przykład, o ile twój stan
3
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na to pozwoli". Takie dopiero czytanie przyniesie korzyść
i stanowić będzie jakby drabinę do Boga, naszego ostatecznego końca.
Obyście wszyscy z czytania duchownego tak obfitą
korzyść odnieśli dla dusz waszych jak pewien pobożny
kapłan, o którym dawne księgi opowiadają. Ze słowami
proroka Jeremj asza: „Było mi słowo twoje weselem i radością serca mego" (15,16) brał on codzień księgę do ręki.
Skoro tylko p o d c z a s czytania powstała myśl świetlana lub
serce poruszone zostawało, natychmiast się zatrzymywał
i tu dusza jego się rozpływała. Nieraz było to c a ł e zdanie, czasami jeden tylko wyraz, które jak miód mu smakowały, a których słodyczą jak najdłużej rozkoszować się
pragnął. Pobożny kapłan odczytywał to zdanie, ten wyraz,
raz i drugi, spoglądał ku niebu, a oczy jego łzami się
zwilżały. Poruszenia ust pozwalały się domyślać, że się
modlił. Na podobieństwo ptaszyny, u źródła swe pragnienie uśmierzającej, co gdy kroplę zaczerpnie, zaraz ku niebu spogląda, czerpał z dobrych książek, niby z bijących
źródeł strawę duchowną z największą wdzięcznością ku
Bogu. Na podobieństwo zwiedzającego ogród, który nie
może dość rozkoszować się wonią i przy rozstawaniu się
choć jeden kwiatuszek z sobą unosi, potrafił ten święty
sługa Boży z przeczytanego wrazić w swą pamięć myśli
najpożyteczniejsze, by mu były podporą w dziennych zajęciach jego powołania.
Oto wskazówka i dla was. Jak często już uskarżaliście się na roztargnienia podczas modlitwy. Oto m a c i e
w czytaniu duchownem środek do zapełnienia umysłu waszego dobremi myślami oraz życia w ustawicznem zjednoczeniu z Bogiem. Jeśli raz tylko tej strawy duchownej
zakosztujecie i w niej zasmakujecie, to ledwie że się powstrzymacie od tej rozkoszy duszy waszej. A zamykając
książkę, wyobrażajcie sobie, jakoby sam Pan Jezus do
w a s przemawiał: „Jeśli to wiecie, błogosławieni
będziecie
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jeśli to uczynicie" (Jan 13,17), Jak bowiem choremu na
nic nie przydałaby się sama recepta, gdyby on nie chciał
przyjąć w należyty sposób lekarstwa, tak też i najlepsza
książka nicby nie pomogła, gdyby się tego, co przeczytało,
w czyn nie wprowadziło; przeciwnie zaofiarowana w czytaniu duchownem łaska stałaby się tylko przyczyną j e s z c z e
większej odpowiedzialności. „Od każdego, któremu wiele
dano", mówi Zbawiciel, „wiele żądać b ę d ą " (Łuk. 12,48).
Zapamiętajcie sobie dobrze słowa Naśladowania Chrystusa: „Na sądzie Bożym nie będziemy pytani, cośmy czytali, lecz cośmy czynili, nie będziemy pytani, czyśmy pięknie mówili, ale czyśmy w bojaźni Bożej żyli". Amen.

V.

Gorliwość o dusz zbawienie.
„ P ó k i c z a s mamy, czyńmy d o b r z e
w s z y s t k i m , a najwięcej domownikom
wiary. ( G a l . 6, 10.)

W szeregu objawów czci, jakie kościół okazuje św
Franciszkowi, naczelne miejsce zajmuje Msza św, i pacierze kapłańskie, Wnikając w ich znaczenie odnosi się wrażenie, jak gdyby św. Franciszek wśród nas żył, iż oddychamy świętością i duchem jego. Kogo bowiem nie przejmą
dźwięki cudownej sekwencji, opiewającej ubóstwo, pokutę
i seraficzną miłość Bożą Świętego; kto może pozostać zimnym, słysząc kapłana, opiewającego w prefacji wyciśnięte
pięc ran na ciele naszego świętego Ojca serafickiego! A jak
pięknie z tą świętą ofiarą harmonizują także pacierze kapłańskie, które zwłaszcza w hymnach i antyfonach pełnymi akordami dziwnie cnotliwe życie jego opowiadają'
W przepięknym wieńcu najwspanialszych cnót, zdobiących
głowę Ojca serafickiego, żadna cnota tak się nie uwydatnia, jak gorliwość jego o dusz zbawienie. Gorliwość ta ;
która pożerała św. Franciszka, powinna też być i cechą
dziatek jego- Blizny bowiem i cuda, jakie Bóg przezeń
sprawił, możemy tylko podziwiać; głęboką pokorę i ostrość
pokuty jego ledwie że możemy już podziwiać, ale zato
w okazywaniu gorliwości o zbawienie dusz możemy i powinniśmy go naśladować. Aby więc w tem postanowieniu
was wzmocnić i w wykonywaniu onegoż być przydatnym ;
zastanowimy się:
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1, Dlaczego mamy być gorliwymi o dusz zbawienie,
2. w jaki sposób mamy gorliwość tę okazywać.
1.
Rozglądając się za powodami do gorliwości o zbawienie dusz, należy zwrócić uwagę 1. na Boga, jako Stworzyciela, Odkupiciela i Uświęciciela dusz ludzkich, 2. na bliźniego którego zbawienie duszy w wielkiem znajduje się
niebezpieczeństwie i 3. na nas samych, ile że nasza własna korzyść zniewala nas do okazywania tej pomocy. Spojrzyjcie naprzód na nieskończonego Boga i podziwiajcie tak
zaszczytne zadanie, które raczył na was włożyć". Każdemu z osobna dał rozkazanie o bliźnim swoim", mówi Ecclesiast"k (17. 12), czyli że bliźni wasi mają być pomocnikami Bożymi w ratowaniu dusz, które są stworzone na obraz
Boży i posiadają tak wysoki stopień podobieństwa do Boga,
iż sam Bóg przedwieczny zaświadcza o nich: „ J a m rzekł:
jesteście Bogowie i synowie najwyższego wszyscy". (Ps.
81, 6). Wiele z tych dzieci Najwyższego, tak umiłowanych
i w tak wielkiej cenie będących, znajduje się w wielkiem
niebezpieczeństwie zatracenia wiecznego. Wiele z nich
jeśli nie przyjdziecie im z pomocą, w piekle przez całą
wieczność bluźnić będzie Bogu. Czy więc nie macie przyjść
im z pomocą? Spojrzyjcie następnie na Syna Bożego i podziwiajcie wysoką godność, jakiej wam udzielić pragnie.
Syn Boży zstępuje z nieba na ziemię, stając się nam podobnym człowiekiem. Ratowanie dusz naszych i wieczne
ich uszczęśliwienie—oto cel J e g o ziemskiej pielgrzymki,
gorzkiej męki i haniebnej śmierci na krzyżu, „Wiedźcie,
iż nie skazitelnemi złotem albo srebrem jesteście wykupieni, ale drogą krwią jako baranka niezmazanego i niepokalanego Chrystusa". (Piotr. 1, 18). Dzieło zbawienia wszakże Zbawiciel, jeśli tak powiedzieć można, zostawił niedokończonem, a to byśmy jako współpracownicy w Boskiem
dziele odkupienia wzięli udział. W Chinach, np. żyje 500
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miljonów pogan, ¿. których większość idzie na potępienie
mimo zasług Chrystusa. Samychże nawet wielu katolików
widzimy w walce z szerokim prądem zwodniczym w nurtach zatopionych.
Wprawdzie Chrystus za wszystkich
umarł, jak Apostoł zeznaje, lecz łaska ta zbawienia może
być tylko zastosowana przez kapłanów, misjonarzów i chrześcijan, którzy są przejęci gorliwością o zbawienie dusz
ludzkich. J a k i ż więc wielki to zaszczyt dla was stać się
współpracownikami w dziele odkupienia Chrystusowego!
Zaprawdę, czcigodny Kartuz Dionizy miał słuszność, twierdząc, że „z dziel Boskich najbardziej Boskiem jest współpraca w zbawieniu dusz". A św. Leonard zapytuje: „ J e śliby kto zdobył dla Boga jedną tylko duszę, czy byłaby
to mała rzecz? J e d n ą duszę, która jest tyle warta, co
krew Chrystusa?" Pobożni Tercjarze, wam jest dano miłować Chrystusa. Oto złóżcie tego dowody we współpracy ratowania dusz. Pomagajcie w przyozdabianiu szatą łaski
uświęcającej członków^ ciała mistycznego, którego głową
jest Chrystus, gdyż cześć członków otacza głowę koroną
chwały. Wreszcie z ostatniej pobudki Bożej należy ratować dusze ludzkie, gdyż one są przybytkami Ducha Świętego". „Nie wiecie, iżeście kościołem Bożym, a duch Boży mieszka w w a s ? " (1 Kor. 3, 16). Świątynię tę Duch
Święty założył w duszy naszej podczas chrztu Św., przyozdobił trzema cnotami Boskiemi, czterema cnotami kardynalnemi, oraz siedmiu swemi darami, iż, promieniejąc
przepychem, wprawia w podziw Aniołów, zazdrość szatanów. Świątynia ta może obecnie została zbeszczeszczona
grzechem ciężkim i zamieniona w przybytek złego ducha,
nad czem boleje nasz św. Anioł Stróż. Czy znalazłby się
przeto "wierny chrześcijanin, gorliwy tercjarz, któryby się
nie przyłożył do usunięcia brzydkości spustoszenia z miejsca
świętego i odbudowania napowrót świątyni Ducha Świętego?
Drugą pobudką do gorliwości o dusz zbawienie jest
wzgląd na te pożałowania godne dusze, co drogami usła-
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nemi kwiatami lekkomyślnie naoślep dążą na wieczne zatracenie. Odwołuję się do waszej miłości bliźniego. Gdybyście spotkali człowieka szalonego, skierowującego sztylet w pierś własną, czy nie staralibyście się w tem mu przeszkodzić? A miłość dusz nieśmiertelnych czy nie powinna
was zapalić jeszcze większą gorliwością? Trony w niebie
opróżnione wskutek upadku Lucyfera i jego sprzymierzeńców oczekują na dusze krwią Chrystusową odkupione. I nie
mielibyście im pomóc do objęcia tych tronów? Odwołuję
się do waszej miłości Bożej. Gdybyście ujrzeli wizerunek
Zbawcy, ukrzyżowanego, leżący w błocie, to miłość ku
Jezusowi zobowiązałaby was do podjęcia go i oczyszczenia. A przecież w takim błocie grzechu leży twój bliźni,
wizerunek Boży, brat Chrystusa, i ty miałbyś obok przejść
obojętnie? Czybyś nie rumienił się nazywać swoim współbratem w zakonie św. Leonarda, który niegdyś uniesiony
świętą gorliwością o dusz zbawienie zawołał: „Miłuję dusze tak wielką miłością, iż pragnąłbym stanąć w bramach
piekła celem ich zamknięcia, Chętniebym znosił najsroższe katusze, gdybym mógł tylko sprawić, żeby na przyszłość do piekła żadna dusza już się więcej nie dostała".
Czy nie powinna cię zawstydzać bł. Krescencja, która tak
pragnęła zbawienia dusz ludzkich, iż kiedyś zawołała:
„Gdybym nie była niewiastą, pierwszym okrętem udałabym się do Indyj, bym albo poganom Chrystusa, albo Bogu swoje życie w ofierze złożyła". Tak mówili święci zakonu, a ty co czynisz? Czy może powiesz z mordercą
swego brata Kainem: „Zalim ja jest stróżem brata m e g o " ?
(Gen. 4,9), Albo z rodzicami niewidomego od urodzenia:
„Ma lata, niech sam o sobie powie" (Jan. 9,21)
Wszakże nie, niech dalekie będzie od was tak niskie uczucie.
Ostatnią wreszcie pobudką do gorliwości o dusz zbawienie jest wzgląd na nas samych. Wszyscy my jesteśmy
grzesznikami w drodze do trybunału sądu Bożego. Nie
pozostaje nam przeto nic innego, jak albo przebłagać Bo-
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skiego Sędziego owocami godnymi pokuty, albo^drogocennymi darami. Jeślibyś Mu ofiarował złoto i drogocenne
kamienie, to miałby On za proch ziemi. Lecz znam dar
jeden, którym na pewno potrafisz skłonić do litości Boskiego Sędziego, a jest nim pracą twoją zdobyta dusza.
Jest ona bowiem, jak mówi Św. Leonard, tyle warta, co
krew samego Chrystusa. Ile to razy wątpliwości ćię trapiły, czy aby B ó g ci grzechy odpuścił! Oto w okazywaniu
gorliwości o dusz zbawienie najpewniejsza droga do spokoju wewnętrznego. O tem upewnia nas św. Jakób: „Bracia moi, jeśliby kto z was zabłądził od prawdy, a nawróciłby go kto, ma wiedzieć, iż któryby uczynił, że się nawrócił grzesznik od błędnej drogi jego, zbawi duszę jego
od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów" (Jak. 5,19). Tak,
jeśli pragniesz uniknąć strasznej śmierci, wytrzymać sąd
surowy, jeśli pragniesz zamknąć przed sobą piekło, a otworzyć szeroko sobie bramy nieba, ofiaruj Boskiemu Sędziemu uratowaną przez siebie duszę. Jałmużna taka wybawia od wszelakiego grzechu, zachowuje od śmierci i nie
pozwala duszy dostać się do piekła. Posłuchajcie, Szczęśliwi, pełnych pociechy słów św. Augustyna: „Wyratowałeś
duszę, a przez to przeznaczyłeś własną duszę do zbawienia wiecznego". I w tem niema nic dziwnego, gdyż nad
waszem zbawieniem pracują dusze przez was wyratowane,
ich święci Aniołowie Stróżowie i ich patronowie; pracuje
Marya, ucieczka grzeszników, blaga sam Chrystus swojemi
świętemi ranami, owszem nad waszem zbawieniem pracuje
całe niebo, iż się sprawdzą słowa Pisma Św.: „Którzy ku
sprawiedliwości wprawują wielu, jako gwiazdy na wieki
wieczne świecić b ę d ą " (Dan 12,3).

2.
Niema wątpliwości, że rozważanie tych pobudek na
podobieństwo strzał ognistych s e r c e wasze zraniło. Miłość
Boża, litość nad tylu duszami nieszczęśliwemi oraz wspa-

niała nagroda, jaka was czeka, zapaliły potężnie w was
pragnienie współpracowania stosownie do udzielonej wam
łaski nad zbawieniem dusz ludzkich. Lecz zapytacie, w jaki
sposób wy, co nie jesteście kapłanami, będziecie mogli
współpracować z Bogiem w dziele ze wszystkich dzieł
najbardziej Boskiem — w dziele zbawiania dusz? Na to
odpowiadamy: Dwa środki macie do rozporządzenia: modlitwę i pracę. Z Maryą w domu Łazarza macie u stóp
Zbawiciela w tabernakulum wyklękiwać i wypraszać,
a z Martą gorliwie przykładać rękę do pracy. Pierwszym
więc dzielnym środkiem do ratowania dusz jest modlitwa.
Bóg w dziele zbawienia ukazuje się nam jako Pan wszechpotężny, który trzyma serca królów w swych rękach i kieruje niemi niby źródłami wód podług swej woli, lecz jednocześnie przedstawia się jako dobry ojciec, dający się
zmiękczyć prośbami swych dziatek, który w modlitwie zawarł dla nich potęgę nad swem ojcowskiem sercem.
Otwórzmy tylko księgi dziejów. Czego to nie zdołała
modlitwa Zbawiciela, który umocnił Piotra, aby wiara jego
nie ustawała, żeby on nietylko swych braci, lecz wszystkich chrześcijan po wszystkie wieki w wierze katolickiej,
jedynie uświęcającej, utwierdzał? Czego to nie dokonała
modlitwa św. Szczepana, pierwszego męczennika, który
dla Szawła, prześladowcy chrześcijan, w drodze do Damaszku wyprosił łaskę nawrócenia? Tak, kiedyś w przyszłości dopiero się dowiemy, czy większość nawróceń mamy do zawdzięczenia wymowie sławnych kaznodziejów,
czy cichej, a wytrwałej modlitwie pobożnych chrześcijan.
O gdyby nam dane było zajrzeć do Boskiego serca, gdzie
miłość dusz ludzkich i sprawiedliwość walczą o lepsze,
przyczem modlitwa sprawiedliwych decyduje na korzyść
dusz krwią Chrystusa odkupionych! Gdy niegdyś Św. Mechtylda zmęczona opuściła się w modlitwie za pewnym nieszczęśliwym grzesznikiem, rzekł do niej Zbawiciel: „Miej
przecież litość nade mną i proś za tym nieszczęśliwym
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grzesznikiem, któregom tak drogo odkupił, a którego ocalenia tak bardzo pragnę!" Przedstawcie sobie, pobożni
Tercjarze, że te słowa Z1 awiciel do was skierowywa, prosząc was, abyście codzień się modlili o zbawienie dusz,
którego tak bardzo pragnie. Oby nigdy nie mogły stosować się do was słowa, które Pan niegdyś wyrzekł przez
proroka Ezechiela: „I szukałem z nich męża, któryby zastawił plot i stanął zastawiony przeciwko mnie za ziemią,
abym jej nie rozproszył, a nie znalazłem" (22,30).
L e c z jak z jednej strony macie nie ustawać w przypuszczaniu w modlitwie szturmu do serca Boskiego, tak
z drugiej znowu strony macie jednocześnie przykładać rękę
do dzieła. Przysłowie mówi: modlitwa z pracą złączona,
łaska Boska znaleziona. Nie każdemu grzesznikowi, za
którego się modlimy, pozwala Bóg jak Szawłowi w drodze
do Damaszku zaraz oglądać niebieskie widzenie.
Bóg
bowiem chce ratować ludzi przez ludzi. Macie przeto
być dla błądzących współbraci wedle rozporządzenia Boskiego ocalającymi aniołami. Na was szczególniej, chrześcijańscy rodzice i opiekunowie, spoczywa ścisły obowiązek braterskiego upomnienia, wynikający z tytułu miłości
i sprawiedliwości. Do was to odnosi się pogróżka Pańska, wypowiedziana przez proroka Ezechiela: „ J e ś l i gdy
ja rzeknę niezbożnemu: śmiercią umrzesz, nie opowiesz
mu, ani mu rzeczesz, aby się odwrócił od drogi swej niezbożnej i żył: on niezbożny w niezbożności swej umrze,
a krwie jego z ręki twej szukać b ę d ę " (3,18). Dlatego
szukajcie jako dobrzy pasterze zgubionej owcy, na wzór
miłosiernego \ S a m a r y t a n i n a nalejcie w nieszczęśliwego
otwarte rany wina upomnienia, ale zmieszanego z oliwą
miłości. A miłość, która jest przemyślna, potrafi dobrać
wyrazów. A gdy tak postępować będziecie za radą św.
Pawła: „Przepowiadaj słowo: nalegaj w czas, nie w czas,
karz,, proś, łaj, z wszelką cierpliwością i nauką" (2 Tym. 4,2),
to wszechpotężna łaska Boska wesprze wasze dobre usi-
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łowania i wreszcie dokończy dzieła nawrócenia. A św.
Piotr z Alkantary tak poucza: „Bądźcie niezmordowani
w ratowaniu dusz, pouczając słowami Boga i Zbawiciela"
i — dodaje — „prowadźcie je do Boga własnym przykład e m " . To ostatnie zwłaszcza odnosi się do was, pobożni
Tercjarze, którzy nie jesteście obowiązani do ratowania
dusz z tytułu sprawiedliwości, a miłości. Możecie tu odpowiedzieć na to, jak Aaron, brat Mojżesza, że mówić nie
potraficie; lecz któż może się zastawiać, że nie jest w stanie oddziaływać dobrym przykładem?
Czy nie znacie
przysłowia: słowo poucza, przykład porusza? Czy reguła
wyraźnie nie wymaga, że w pożyciu domowem m a c i e starać się przyświecać innym dobrym przykładem? Takiem
wymownem acz milczącem było kazanie św. Ojca Franciszka, kiedy to z bratem Leonem boso i bez okrycia głowy, w grubym habicie, niby jaka zjawa z innego świata,
milcząco przeszedł ulice miasta Assyżu. I wy według założenia św. zakonodawcy macie być solą ziemi oraz tym
dobrym zakwasem dla świata przewrotnego, sprowadzając
wymownem kazaniem dobrego przykładu zbłąkane dusze
na drogę cnoty. — Lecz chyba nie potrzeba już do tego
więcej zachęty. Nędza i nieszczęście, w którem tyle dusz
jest pogrążonych, dostatecznie tkliwe serca wasze przejęły.
Do tego dochodzi widok żłobka, krzyża na Golgocie i ciszy
tabernakulum, gdzie Zbawiciel ofiaruje się za grzeszników,
a co serca wasze do najwyższej litości pobudziło. Dlatego też was słyszę wołających ze św. Pawłem: „Miłość
Chrystusowa przyciska nas" (2 Kor. 5,14). Jeśli przeto
miłość naprawdę przyciska was do ofiarności, to wiedzcie,
że dzieło dziecięctwa Jezusowego daje możność rocznie
ochrzczenia mnóstwo dzieci pogańskich i wychowywania
ich w instytucjach chrześcijańskich. Któż z was nie chciałby ofiarą pieniężną poprzeć tego wzniosłego dzieła? Jeśli
zaś jesteś ubogi, to czy nia możesz usiłowań i pracy swej
codziennej uświęcić dobrą intencją i ofiarować jej Bogu

—

44

—

za nawrócenie grzeszników? O św. Tercjarce Franciszce
od pięciu ran czytamy, że kiedy pewnego razu biczowa]»
się aż do krwi celem uzyskania nawrócenia pewnego wielkiego grzesznika, ukazał się jej szatan z wymówką: „ J u ż
od wielu lat trudzę się nad usidleniem tej duszy, a ty
w tak krótkim czasie mi ją wyrwałaś".
Kto z was również w tym celu nie mógłby zadawać
sobie drobnych umartwień? Kiedy zaś jesteś słaby i leżysz na łożu boleści, czy nie możesz przynajmniej cierpliwie znoszonych udręczeń ofiarować Zbawcy ukrzyżowanemu dla ratowania dusz ludzkich? Jeśli miłość was
przyciska, stawajcie z pełnym gorliwości o dusz zbawienie
św. Leonardem w bramach piekła, by tam już więcej nikogo nie wpuścić. Stójcie jako mur ochronny między zaprzepaszczającemi się duszami a zagniewanym Boskim
Sędzią, zasłaniając przed J e g o strzałami gniewu świat
grzeszny tarczą modlitwy i częstej komunji świętej. Naprowadzajcie na drogę prawa dusze zbłąkane pouczającemi słowami, a jeszcze więcej dobrym przykładem, wynagradzając sprawiedliwości Bożej za grzechy wasze ofiarą
i poświęceniem—słowem tam, gdzie idzie o dusz zbawienie, nie żałujcie żadnej ofiary. O szczęśliwi będziecie
wówczas, gdy ziści się na was błogosławieństwo naszego
świętego Ojca Franciszka: „Błogosławieni jesteście u Pana, kiedyście odprowadzili zbłąkane dusze do Boga i pokazaliście im drogę prawdy", iż na was sprawdzą się słowa: „Którzy ku sprawiedliwości wprawują wielu, jako gwiazdy na wieki wieczne" świecie będą. Amen.

VI.

Czystość dziewicza.
„ O j a k o piękny j e s t c z y s t y r o d z a j
z j a s n o ś c i ą ! " ( M ą d r . 4, 1).

Dzisiaj chciałbym powiedzieć o cnocie, która Żydom
była nieznana, której zachowywanie poganie uważali za
niemożliwe, a którą wszyscy, nawet najbardziej zepsuci ludzie, podziwiają i nią się zachwycają, o cnocie, która
z ziemią nie ma nic wspólnego, gdyż pochodzenia jest Boskiego; o cnocie, która wymaga tak niebiańskich uczuć od
ułomnych ludzi i ustawicznie tak wielkich ofiar, iż Syn
Boży nie chciał nam jej wkładać jako obowiązku, ale tylko jako radę ją zalecił, a jest nią przepiękna cnota czystości dziewiczej. Celem jednakże ustrzeżenia się złego
zrozumienia, zaznaczam mój sposób widzenia słowami Św.
Bonawentury: „Zachwalając dziewictwo, nie mam zamiaru
potępiania stanu małżeńskiego, ani też wdowieństwa. Każdy stopień czystości ma swoje zasługi, acz co do godności są różne. Któż bowiem nie miałby chwalić trzydziestokrotnego owocu stanu małżeńskiego, sześćdziesięciokrotnego owocu wdowieństwa, acz te daleko przewyższa stukrotny owoc dziewictwa?" Tyle święty doktór kościoła
Bonawentura. Aby więc tych tercjarzy, co żyją w stanie
dziewiczym, zachęcić do wytrwania w nim, a jednocześnie
wszystkich przejąć uwielbieniem dla tej anielskiej cnoty,
zastanowimy się nad:
1. wzniosłością czystości dziewiczej;
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2. co należy sądzić o zarzutach stawianych cnocie
czystości.
Niech Bóg wszechmocny za przyczyną św. Franciszka
pobłogosławi moim słowom!

1.
Kiedy mam mówić do was o cnocie, która według
wyrażenia Franciszkanina Dawida z Augsburga z nieba
bierze początek, chcę rozpocząć od wspaniałego panegiryku Ducha Świętego w księdze Mądrości: „O jako piękny
jest czysty rodzaj z jasnością! nieśmiertelna jest bowiem
pamiątką jego, gdyż u Boga znajoma jest i u ludzi; na
wieki koronowana triumfuje, niepokalanego bojowania zapłatę wygrywając" (Mądr. 1, 4). Któżby wobec takich pochwał, i to z takich ust pochodzących, mógł się jeszcze
dziwić, że kościół katolicki, przez Ducha Świętego kierowany, dusze dziewicze szczególniejszą czcią i wyróżnieniem otacza! Komu bowiem udziela godności kapłańskiej,
komu pozwala wstępować na stopnie ołtarza i zanosić ofiarę przebłagalną za grzesznych ludzi? Czy nie są to owi
młodzieńcy, co przy ł a s c e Bożej postanowili służyć Bogu
w ciągu całego swego życia w stanie dziewiczym? Z usprawiedliwioną tedy dumą Kościół może spoglądać na liczne
swe klasztory, owe rozsadniki czystości dziewiczej, których
mieszkańcy poświęceniem własnego życia dotąd powstrzymują śmiertelne strzały zagniewania Bożego na świat zbrodniczy. A że dusze czyste mają być pośrednikami między Bogiem a grzesznymi ludźmi, pojmowali to nawet głęboko upadli moralnie poganie. Wśród bowiem swych bóstw
starożytni Rzymianie czcili boginię Westę, której kapłanki,
w liczbie sześciu, w dziewictwie żyć się zobowiązywały.
A jak wysoką czcią niemoralni Rzymianie dziewicze te
kapłanki otaczali, stąd można wnosić, iż zwycięscy konsulowie, a nawet cezarowie, z największem uszanowaniem
z miejsc swych powstawali na widok wchodzącej do amfi-
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teatru takiej kapłanki. A gdy przestępca, prowadzony na
miejsce stacenia, wypadkowo spotkał taką kapłankę, natychmiast uzyskiwał wolność, jak gdyby cień dziewicy, na
niego spadający, gładził jego winę.
I poganie mieli słuszność, kiedy dusze dziewicze
uważali za coś więcej niż zwykle istoty, gdyż w rzeczy samej są to aniołowie w ludzkiem ciele. Jużciż między naturą anioła a dziewicy jest przedział wielki. L e c z w czem
dziewica jest mniejszą co do natury, staje się większą od
anioła zasługą swego dziewictwa. To też wobec tego, co
sama odwieczna prawda wypowiedziała, że po zmarwychpowstaniu ludzie „ani się żenić będą, ani za mąż chodzić,
ale są jako aniołowie w niebiesiech" (Mar. 12, 25), któżby
mógł j e s z c z e , obwiniać o przesadę Św. Bernarda, który
ośmielił się twierdzić, iż ludzie, co nie dopiero po zmartwychwstaniu, a już za życia zachowują czystość dziewiczą,
godnością nietylko dorównywują aniołom, ale zasługą czystości jeszcze ich przewyższają? Że aniołowie są czyści,
dziwić to nas nie może: nie składają się bowiem z ciała
i krwi, nie potrzebują pokarmu i napoju, nie odczuwają
podniet ciała, jak my nędzni wygnańcy Ewy. Skoro dusze
dziewicze są tak podobne do niebieskich aniołów, słusznie
stanowią świetny orszak Królowej nieba, którą kościół katolicki czci jako Królowę panieńską. J e s t ona Królową,
do której kościół katolicki stosuje te słowa Pisma Św.:
„Wszystka j e s t e ś piękna przyjaciółko moja, a niemasz
w tobie zmazy" (Pieśń. 4, 7). Przy J e j boku widzimy dziewiczego św. J ó z e f a , którego czystość tak nieposzlakowana
była, iż Marya, co na widok Archanioła się zlękła, św. J ó zefa jako, stróża swego dziewictwa czciła oraz z nim pod
jednym dachem przebywała. W J e j bezpośredniem otoczeniu widzimy dziewiczego ucznia miłości św. Jana, którego Marya jako swego syna miłowała, a z nim na szczególne względy i miłość Maryi liczyć mogą ci wszyscy, co
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jak J a n naśladują Ją w zachowywaniu nieskazitelnej czystości.
Dlatego w największem uniesieniu możemy zawołać
ze św. Bonawenturą: „O dziewictwo, nie wiem, jakiemi pochwałami mam cię sławić! Niech przeto mnie maluczkiego pouczy Mądrość niestworzona: jednorodzony Syn Ojca
i przeczystej Dziewicy Maryi". Wznieście więc, dusze
czyste, oczy i zbliżcie się do J e z u s a , miłośnika dusz czystych; w J e g o bliskiej styczności niech będzie wasze obcowanie. On bowiem, umiłowanie s e r c waszych, mieszka
między liljami. Już podczas swej ziemskiej pielgrzymki
Syn Boży swe upodobanie starał się okazywać duszom
dziewiczym. Wszak już dwunastu J e g o Apostołów, z wyjątkiem jednego tylko św. Piotra, jak dowodzi doktór kościoła św. Heronim, wszyscy byli nieżonaci. Wśród dwunastu Zbawiciel cierpi jednego zdrajcę i jednego zaprzańca, lecz żadnego nieczystego. Czy nie był to dziewiczy
apostoł Jan, który podczas ostatniej wieczerzy dostąpił
zaszczytu spoczywania na piersiach Zbawcy, a któremu
Odkupiciel jeszcze umierając swą Matkę poruczył i któremu stróżem swego ciała u stóp krzyża być pozwolił? Posłuchajmy pięknych słów św. Franciszka, w których ujął
miłość czystości dziewiczej Syna Bożego: „Z Dziewicy
chciał się narodzić, czystych uczniów rozesłał, czystość
dziewiczą zalecał i S a m zachowywał, oraz w otoczeniu
dusz dziewiczych rozstał się z tym światem". Któżby
jeszcze wobec tych pochwal dziwił się błogosławieństwu
dusz czystych, pochodzącemu z ust Zbawcy: „Błogosławieni Czystego serca, albowiem oni Boga oglądają!" (Mat. 5,8).
Albo kto będzie uważał za przesadę, kiedy św. Jan Vanney duszę czystą nazywa różą, do której trzy osoby Boskie zstępują, by się jej wonią napawać? Co zaś duszę
dziewiczą szczególniejszą radością przejmować winno, to
nieopisana dobroć i zniżenie Syna Bożego, który z taką
duszą ślubem wieczystego dziewictwa w sposób mistyczny
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się łączy. Kiedy bowiem Zbawiciel w Ewangelji ludowi
pozwala się nazywać: Mistrzem, Panem i Synem Dawidowym, to wobec mądrych panien, co z płonącemi lampami
wyszły na J e g o spotkanie, mianuje się Oblubieńcem i każe im z S o b ą wejść na gody niebieskie. O taki niezwykły
zaszczyt dobijała się bł. Izabela, siostra św. Ludwika, króla francuskiego. W tym też celu odtrąciła rękę Konrada,
syna Fryderyka, cesarza niemieckiego, mimo interwencji
papieża Innocentego IV, gdyż wierności Boskiemu swemu
Oblubieńcowi dotrzymać chciała.
I obecnie przebywa
z mądremi pannami na godach niebieskich, promieniując
chwałą, w ręku z lilją czystości nieskazitelnej, z jaśniejącą koroną dochowanego dziewictwa na głowie, chodząc za
Barankiem z pieśnią nową, którą śpiewać mogą tylko dusze dziewicze. Teraz niewymownie cieszy się związkiem
wiecznej miłości Bożej.
2.
Podczas gdy czystość dziewicza człowieka śmiertelnego tak uszlachetnia, nad Aniołów wynosi, stawiając go
w tak ścisłej styczności z przeczystą Bogarodzicą i czyniąc go godnym objęć Obłubieńca-Syna Bożego, to świat
dobywa wszelkich dowodów na wykazanie, że stan dziewiczy jest czemś niemożliwem i bezcelowem. I tak przeciwnicy dowodzą: już sama natura, a która przecież od Boga pochodzi, skłania ludzi do związków małżeńskich, stąd
bezżeństwo na długą metę jest niemożliwe. Na to odpowiadamy: jużciż są potrzeby, do których natura niewolniczo nas zmusza, iż żaden człowiek od nich wymówić się
nie może, jak odżywianie się i sen. Są znowu inne potrzeby, do których natura nie wszystkich ludzi jednakowo
zmusza, a które silą zewnętrzną lub siłą woli albo j e s z c z e
bardziej przy pomocy łaski Bożej przezwyciężyć się dadzą
i bez których zadowolenia pojedyńczy ludzie doskonale
obejść się mogą, a do takich potrzeb zalicza się popęd
4
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rozmnażania się. I tu, a zwłaszcza do tych Terciarzy,
których Bóg powołał do stanu dziewiczego, odnoszą się
w całej ścisłości słowa Stwórcy wyrzeczone do brat bójcy
Kaina: „Pod tobą będzie pożądliwość, a ty nad nią panować będziesz" (Gen, 4,7). Do takiego wniosku rozumu,
oświeconego wiarą, dochodzi jeszcze nauka Zbawiciela.
Kiedy bowiem Boski Odkupiciel nauczał o nierozerwalności małżeństwa, zrozumieli Apostołowie, że lepiej byłoby
w takim razie wcale nie wstępować w związki małżeńskie,
a pozostawać w stanie dziewictwa. Chrystus natychmiast
sprostował takie pojęcie w słowach: „Nie wszyscy pojmują
słowa tego (wyższości dziewictwa nad stan małżeński),
ale którym jest dano" (Mat. 19,11), czyli że kto czuje
w sobie siłę do pozostawania zawsze w stanie dziewiczym,
niech próbuje. Bo i czy nie byłoby to obrazą Bożą utrzymywać, że Chrystus zobowiązywał uczniów swoich do rzeczy, przechodzących ludzkie siły? Ten zarzut dotyczyłby
i św. Pawła, który pisze: „O pannach nie mam rozkazania
Pańskiego, ale radę daję: który daje w małżeństwo pannę
swoję, dobrze czyni, i który nie daje, lepiej czyni. Ale
błogosławieńsza będzie, jeśliby tak została wedle mojej
rady" (1 Kor. 7,25—38,40), W takim razie Św. Paweł miałby od dziewic żądać rzeczy niemożliwych i to w czasie,
kiedy o klasztorach i mowy jeszcze nie było? — A teraz
chciałbym zapytać przeciwników, którzy dowodzą, że zachowywanie dziewictwa do końca życia jest przeciw naturze, do jakiego wieku życia jest ono możliwe? Czy do
2 5 — 3 0 lat? Czy nie byłoby to podnoszeniem oskarżenia przeciw wszystkim bezżennym, co granice tego
wieku przekroczyli? —> Jeśliby zaś przeciwnicy chcieli
przez to wyrazić, że zachowywanie dziewictwa dla ludzi wogóle jest niezmiernie trudne,? to możemy temu
tylko przyświadczyć,
Ale i w tym wypadku możemy
z Apostołem powiedzieć: „Wszystko mogę w tym, który
mię umacnia" (Filip. 4,13). Posłuchajmy tu słów, wielce
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pocieszających, czcigodnego Franciszkanina Dawida z Augsburga: „Wprawdzie stacza walkę wola ludzka, wspierana
łaską Bożą, te dwie przeciw czterem, mianowicie przeciw
ciału, złej pożądliwości, podnietom świata i pokusom szatańskim; — wszakże połóżcie ufność w Tym, który powiedział: ufajcie, jam zwyciężył świat, skrępował szatana,
ja też ciało poddam duchowi, oraz pomogę zwyciężyć złe
pożądliwości". I sławny egzegeta Korneljusz a Lapide naucza, że w mocy naszej jest zachowanie dziewictwa, jeśli
o to Boga tylko gorąco prosić będziemy i użyjemy odpowiednich środków. Nauki tej — dodaje—nie będziemy nigdy
dostatecznie powtarzać.
Jużciż dziewictwo, przeciwnicy dalej dowodzą, nie
jest rzeczą niemożliwą, ale czy nie jest to rzeczą nierozsądną i bezcelową słabą swą cnotę wystawiać na tak ciężkie w świecie walki? Przenigdy. Posłuchajcie tylko św.
Pawła: „Który z żoną jest, stara się o to, co światu należy, jakoby się podobał żonie i rozdzielon jest. I białogłowa nie mężata i panna myśli o tem, co Pańskiego jest,
aby była święta ciałem i duchem" (I Kor. 7,34). Kto więc
stan bezżenny obiera tylko dlatego, żeby z tem mniejszą
przeszkodą całkowicie poświęcić się sprawie własnego
uświęcenia i dziełom pobożności, taki nieroztropnie nie
postępuje, i taki wzniosły cel ma np. obierająca sobie dziewictwo nauczycielka, by tem lepiej poświęcić się
wychowaniu na ludzi cnotliwych tak przez Zbawcę umiłowanych dziatek.
Zrzeczenie się związków małżeńskich
dorosłego syna lub córki z wdzięczności dla wiekowych
lub chorych rodziców, by im być podporą i pociechą w chorobie lub późnej starości, z całą pewnością
również nie może być uważane za nieszlachetny postępek.
Owszem samo ukazanie się cnotliwej dziewicy jest już
cichem a wymownem dla wielu przypomnieniem zachowywania czystości wedle stanu. A cóż dopiero mamy powiedzieć o nadziei na oną szczególną nagrodę, jaka dla
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dusz dziewiczych jest w niebie przygotowana, gdzie one
przyodziane w śnieżno białe szaty, z koronami na głowach
i liljami w rękach, chodzą za Barankiem Bożym, śpiewając pieśń nową, której prócz tych dusz czystych nikt śpiewać nie może. Zaprawdę, tak wzniosły cel nieskończenie
przewyższa ofiary ponoszone!
Ale już widzę zewsząd uśmiechy: oj te stare panny!
Pobożni Tercjarze, musimy tu rozróżnić dwie rzeczy. J e ś l i
przez to rozumiemy osobę, co dla większej swobody lub
że się nie nadarzyła sposobność do małżeństwa, pozostaje
w bezżeństwie, to w tym wypadku może nieraz być i pewna słuszność. Jeśli zaś przez to pogardliwe wyrażenie
mamy rozumieć dziewicę, co, jak Róża z Viterbo z trzeciego zakonu już we wczesnej młodości o b r a ł a J e z u s a za
oblubieńca swej duszy, iż z miłości ku Niemu odtrąciła
rękę królewicza i aż do późnej s t a r o ś c i swemu Boskiemu
Oblubieńcowi wierności dotrzymała, to takie pogardliwe
wyrażenie byłoby wyszydzaniem nauki Chrystusowej o wyższości czystości dziewiczej i tacy szydercy strzec się winni, by nie wpadli w klątwę, jaką kościół wystosował przeciw Lutrowi i wszelakim potwarcom stanu dziewiczego.
Naprawdę przeto jakże są szczęśliwi wśród was
wszyscy ci, co ten kosztowny klejnot posiadają, którego
wonią niebo i ziemia są przepełnione. Wszelako dziecko
św. Franciszka, zanim poweźmie ostateczną decyzję pozostawania wiernem w stanie dziewiczym wśród niebezpiepieczeństw świata, musi do tego świętego dzieła przystępować z całą rozwagą. A jeżeli spowiednik to postanowienie zaaprobuje, wówczas niech swą ufność położy w Tym,
który powiedział: „ C o niepodobno jest u ludzi, podobno
jest u B o g a " (Luk. 18,27V Do takich dusz bohaterskich
można zastosować słowa, z któremi niegdyś zwrócił się
św. Bernard do swych braci zakonnych: „Jak mam was
nazywać, jak mam dc was mówić: anielscy ludzie, czy
w postaci ludzkiej aniołowie?" Staliście się widowiskiem
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dla ludzi i duchów niebieskich. Żyjecie bowiem w ciele,
nie płacąc jednak ciału daniny grzechowej. Oto trony po
upadłych aniołach na was czekają. J e z u s Chrystus trzyma
uż przygotowaną dla was palmę zwycięstwa, św. Roch,
św. Klara z Montefalko i tylu licznych dziewiczych Świętych trzeciego zakonu, na was spoglądając, do siebie zapraszają. Walczcie więc mężnie i wytrwale przeciw światu, ciału i piekłu, a wówczas J e z u s Chrystus, wasz Boski
Oblubieniec, i wam jako nagrodę za zwycięstwo w walce
o czystość nieskazitelną włoży na głowę koronę. Amen.

VII.

Ś r o d k i przeciw p o k u s o m w e w n ę t r z n y m .
C z u w a j c i e a m ó d l c i e się, a b y ś c i e nie
weszli w p o k u s ę . (Mat. 26,41).

Święty Jan Chryzostom często spoglądał ku niebu,
rozumiejąc, że tam znajduje właściwy symbol czystości.
Tam bowiem między gwiazdozbiorem Wagi i Lwa znajdujemy: Pannę. Jakby już samo gwiaździste niebo chciało
nas pouczyć, że nie możemy inaczej czystości zachować
jedno męstwem w walce, co przez Lwa się zaznacza, oraz
umiarkowaniem i czujnością, co znowu przez Wagę jest
uzmysłowione. Że bez czujności i ciężkich zapasów nie
da się czystości zachować, pojmowali to nawet i poganie.
Między swemi bowiem bóstwami mieli boginię, Minerwą
zwaną, o której głosili, że ona brzydzi się wszelką rozkoszą nieczystą i zachowuje się jako czysta dziewica. Dziewiczą tę boginię wyobrażali sobie w wojennem uzbrojeniu, z tarczą i lancą, dla oznaczenia, jak św. Hieronim
dowodzi, że czystość bez ustawicznej walki i pogotowia
jest nie do pomyślenia, A że żadne środki ostrożności,
jak św. Bonawentura naucza, przeciw wrogom zewnętrznym
na nic się nie zdadzą, jak długo wróg domowy we własnej
naszej piersi stoi na zdradzie, to nawiązując do ostatniej
nauki, która udowodniła wyższość czystości dziewiczej,
zaczniemy od omówienia środków przeciw pokusom wewnętrznym. Środki zaś te Zbawiciel ujmuje w dwa wyrazy:
1. Czuwajcie i
2. Módlcie się.
Niech Bóg Wszechmogący za
ciszka pobłogosławi moim słowom!

przyczyną

św.

Fran-

-

55 -

1.
Do pokus wewnętrznych dadzą się zastosować słowa
św. Piotra. „Trzeźwymi bądźcie, a czuwajcie, boć przeciwnik
wasz djabel jako lew ryczący krąży, szukając kogoby pożarł: któremu się sprzeciwiajcie mocni w wierze" (I Piotr.
5,8\ Upomnienie to do czuwania odnosi się do was
wszystkich, czy należycie do stanu dziewiczego, wdowiego
lub małżeńskiego, na wszystkich bowiem wróg piekielny
zastawia swe zasadzki, już to dręcząc myślami niaczystemi
i wyobraźnię napełniając szkaradnemi obrazami, już to
w czystej duszy rozpalając ogień pożądliwości rzeczy takich, o jakich ona nawet przedtem i nie myślała. Cóż
na to tedy trzeba czynić? Przediowszystkiem należy spokojnie i łagodnie odwrócić od pokus uwagę, zwracając ją
do najgorliwszego wypełniania swych obowiązków; umysł
bowiem ludzki staje się wówczas tak zajętym pracą pożyteczną, iż na co innego jednocześnie nie ma czasu,
gdyż w jednym i tym samym czasie dwoma przedmiotami
z jednakową uwagą zajmować się nie jest w stanie. Dlatego czcigodny Franciszkanin Dawid z Augsburgu ma słuszność dowodząc, że „jeżeli gorliwie zajętego pracą człowieka kusi jeden szatan, to leniwego nieskończona ich
liczba". I to miał na myśli św. Franciszek, wydając statut, polecający braciom gorliwie jako największego swej
duszy wroga zwalczanie pracą próżnowania, które jest stekiem wszelakich obrzydliwych myśli. Człowiek przecież
jest stworzony do pracy, jak ptak do latania albo ryba do
pływania, a przestając dobrze czynić, zaczyna natychmiast
źle czynić. Dlatego jako gorliwi uczniowie św. Franciszka,
jeśli czystość jest wam droga, macie unikać próżnowania,
a zająć się gorliwem wypełnianiem waszych obowiązków.
A że forteca tem jest bezpieczniejsza od nagłego napadu,
im liczniejszą straż posiada, która wypatruje nieprzyjaciela, to jako drugiego środka użyjecie rady św. Bonawentury — nieczyste nagabywania otwarcie i szczerze wyjawcie
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swemu spowiednikowi, choćby one nawet i nie były grzechami. I dodaje tu j e s z c z e Św. Doktór: „Kto z takich
pokus zawsze się spowiada, prędzej od nich się uwolni;
szatan bowiem nie zcierpi zeznania pokornego, gdyż
jako duch pyszny i nieczysty jest wrogiem pokory i czystości". Szatan tu postępuje na podobieństwo złoczyńcy,
co, chcąc uwieść dzieci niewinne, surowo im zakazuje mówienia tego ojcu. Duch nieczysty bardzo sobie podoba
łowienie ryb w mętnej wodzie i niczego tak się nie lęka,
jak gdy jego napaści zostaną odkryte i pokrzyżowane.
Mając w spowiedniku swego sprzymierzeńca, możecie
wówczas sobie drwić ze wszelkich podszeptów złego ducha i to jest trzeci skuteczny środek przeciw pokusom.
Od czasu jak Zbawiciel swą śmiercią krzyżową zwyciężył
i rozbroił księcia świata, szatan stał się podobnym owemu
psu na łańcuchu, który tego tylko może ugryźć co się zbliży do niego. Posłuchajmy św. Leonarda: „Zapamiętajcie
sobie dobrze tę prawdę, że choćby wszyscy szatani wyszli z piekła, by was do grzechu nakłonić, to jednak nie
zgrzeszycie, jeśli sami nie z e c h c e c i e " . Dlatego też kiedy
pewnego razu św. Antoni pustelnik został osaczony przez
zgraję złych duchów, którzy na sposób pewnych zwierząt
prągać zaczęli, szydząc z nich Święty, zawołał: „Już
z waszego prągania można poznać, jakiego ducha dziećmi
j e s t e ś c i e " . W zupełnie podobny sposób postąpił sobie bł.
brat Juniper, jeden z pierwszych uczniów św. Franciszka.
Kiedy bowiem wraz z innymi trzema braćmi zastanawiał
się nad najdzielniejszym środkiem przeciw pokusom nieczystym, brat Szymon wymienił rozważanie obrzydliwości
takiego grzechu. Brat Rufin oświadczył, że wytrwałą modlitwą, zwłaszcza do N. Maryi Panny, myśli nieczyste zawsze zwycięsko zwalczał. Na to powstał brat Juniper
i w świętej prostocie tak powiedział: „Kiedy przed fortecą
mej duszy słyszę alarm nieprzyjacielski, natychmiast zamykam bramy, zabarykadowując je pobożnemi rozmyślaniami,
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a f o r t t c ę mej duszy obwałowywam świętami pragnieniami,
a jeśli mimo to pokusy się zbliżają, odpowiadam im
z wewnątrz: zostawajcie tam, precz stąd, fortecę już kto
inny zajął. Nieprzyjaciel, ujrzawszy się tak zwiedzionym
i pobitym, natychmiast pole opuszcza". Wreszcie podniósł
się brat Idzi i orzekł, że taktyka bł. Junipera jest najlepsza: kiedy bowiem pyszny Lucyfer w swej bezsilności widzi się wzgardzonym i wyszydzonym, natychmiast ze wstydem zmyka.
Aby jednakże czuwanie to was nie męczyło, to dobrze jeszcze jest wykorzystać i własne doświadczenie i to
jest czwarty środek przeciw pokusom. Ile to razy, folgując namiętności doznawałeś srogiego zawodu, a zgadzając
się obecnie na pokusę, sądzisz, że teraz to będzie inaczej?
Człowiek, odwracając się od Boga, dla którego posiadania
jest stworzony, a zwracając się do stworzeń i spodziewając się po nich, by mu one Boga zastąpiły, żąda od nich
rzeczy niemożliwych, gdyż one nie mogą dać ponad to, co
same posiadają, wskutek czego rozdrażnia tylko zmysły
i namiętności swoje. A z namiętnościami jest tak jak
z żarłocznym potworem: im więcej daje mu się żeru, tem
bardziej staje się nienasyconym i żarłocznym, to też z namiętnością da się żyć w jakiej takiej zgodzie, jeśli się ją
ogłodzi, pozbawiając wszelkiego żeru. Ze zmysłowym bowiem człowiekiem jest tak, jak z chorym na wodną opuchlinę: im więcej wody pije, tem większe obudzą pragnienie (
im przeto więcej człowiek pije z błotnistej, brudnej wody
zmysłowości, tem nieszczęśliwszym się staje, gdyż pragnienie szczęścia podnieca tylko, ale go nie zaspakaja,
a niezaspokojone pragnienie jest właśnie największą udręką serca. Jak przeto nierozsądnie na przyszłość postąpilibyście, gdybyście znowu mieli uledz pokusie, wiedząc
dobrze z doświadczenia, żebyście natychmiast tego mocno
żałowali i chwilową rozkosz okupowalibyście całych tygodni udręczeniem sumienia. Czuwajcie przeto, jeśli czystość
wam jest droga.
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2.
Nawołując nas do czujności, jeśli nie chcemy uledz
pokusom, Boski Zbawca zarazem podaje nam przeciw nieczystym pokusom drugi środek, swą potęgą o wiele dzielniejszy od czujności, a tym środkiem jest modlitwa, »Czujcie, a módlcie s i ę " . (Mat. 21, 41). Gdy czujność cały
swój skutek zawdzięcza tylko słabemu człowiekowi, to modlitwa, czyniąc Boga naszym sprzymierzeńcem, sprawia nas
nieprzezwyciężonymi w walce z potęgami ciemności. Wiedział o tej prawdzie już Salomon: „A zrozumiawszy, żem
inaczej nie mógł być powściągliwy, ażby Bóg dai: szedłem
do Pana i prosiłem Go ze wszystkich wnętrzności moich"
(Sap. 8,21). A tego Boga wszechmogącego nie możemy
wyobrażać sobie gdzieś daleko, w niebie jedynie, dokąd
głos nasz dostać się nie może. Nie, św. Franciszek Salezy mocno przekonywa nas, że Bóg mieszka w duszy każdego sprawiedliwego, panuje na ołtarzu serca naszego, by
tam prośby nasze wysłuchiwać. Tak, tenże Bóg który J ó zefa Egipskiego wsparł w walce z nieczystością, czystą Zuzannę w pokusie tak umocnił, iż śmiało mogła zawołać:
„Lepiej mi bez uczynku wpaść w ręce wasze, niźli zgrzeszyć przed obliczem Pańskiem" (Dan. 13, 23), tenże Bóg,
o którym św. Paweł poucza: „W nim żywiemy i ruszamy
się i jesteśmy"
(Dziej. 17, 28), tenże Bóg, napełniając
nas odwagą, woła do nas z ołtarza naszego serca; wołajcie do mnie w potrzebach waszych, a wyratuję was. Tej
prawdy doświadczył na sobie ku wielkiej swej pociesze
niegdyś św. Antoni pustelnik. Gdy po ciężkiej walce z nieczystym duchem piekielnym ukazał się mu Boski Zbawca
odezwał się Święty w formie wymówki: „O Jezu, gdzieżeś był, kiedym Cię wzywał w ciężkiej tej pokusie?" Na
co mu Chrystus odpowiedział: „Przyglądałem się z moimi
Aniołami twoim zapasom, umacniając cię łaską moją, teraz zaś przyszedłem cię wynagrodzić". Podczas gdy Bóg
wszechmogący modlącego się w walce chrześcijanina wspiera, to dla kusiciela piekielnego jest groźnym postrachem,
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Kiedy pewnego razu św. Bernard nocował w oberży, czystość swoją przed natarczywością ladacznicy ocalił tylko
głośnym krzykiem: rabusie, rabusie, bywaj, bywaj! O ile,
bardziej przeto szatan, ten przebiegły rabuśnik niewinności
uciekać pocznie, gdy w czasie pokus głośne do Boga o pomoc wołać będziecie.
Lecz moc szczególniejszą ma nabożeństwo różańcowe i drogi krzyżowej do cierpiącego Zbawcy. O tem nas
zapewnia św. Piotr z Alkantary: „We wszelkich pokusach
najpewniejszy/n środkiem jest uciekanie się pod krzyż i tam
rozważanie obnażonego, zranionego i krwią ociekającego
Zbawcy oraz zapytanie, za kogo to Zbawiciel tak srodze
cierpiał". Jeśli zaś chodzi szczególniej o pokusy nieczyste, to św. Bonawentura daje taką radę: „Kiedy takie pokusy trwają, rozmyślaj gorzką mękę Odkupiciela. Według
bowiem zaświadczenia Pisma świętego uprzytomnienie takie zmysłowość już zwalcza, a nagabywanie kusiciela ruguje z ciała twego. Tak—prowadzi dalej Doktór kościoła—
jest to zbroja Boża, o której mówi Apostoł: „Obleczcie
się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko
zasadzkom djabelskim" (Efez. 6, 11). Iw s a m e j rzeczy
ktoby był tak nieczuły, żeby miał serce nurzać się w nieczystej rozkoszy, patrząc podczas rozmyślania drogi krzyżowej na swego Boga i Zbawiciela w nadmiarze boleści
pod ciężkiem brzemieniem krzyża trzykroć upadającego,
ranami okrytego i krwią ociekającego? Mów więc do siebie w czasie pokusy: Jak to, Zbawiciel mój przy słupie
tak haniebnie obnażony, okrutnie ubiczowany i zraniony,
a jabym miał rozkoszom się oddawać? Albowiem jeśli to
na zielonem drzewie czynią, cóż na suchem będzie? Jeśli
niewinny Syn Boży tak strasznie cierpiał za cudze grzechy, to co się ze mną stanie, jeślibym po krótkiej rozkoszy nagłą śmiercią nawiedzony musiał stanąć przed surowym Boskim S ę d z i ą ? Spróbójcie, a przekonacie się, że
krótka a gorąca modlitwa do cierpiącego Zbawcy wniwecz
obróci zatrute strzały piekła.
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A jeśli chcecie się już upewnić o skuteczności waszej
modlitwy, to nie przestańcie jej zanosić najdobrotliwszemu
Bogu przez ręce przeczystej Bogarodzicy. Św. Jan Vianney zapewnia nas: „Niema ani jednej łaski z nieba, któraby
nie przeszła przez ręce Maryi. Dlatego modlitwa nasza
szczególniejszą moc posiada u Boga, kiedy zostanie zaniesiona przez Maryę, Ona bowiem jest jedynem stworzeniem,
które Boga nie obraziło". Tak, J e j , Matce miłosierdzia,
Boski Syn nie odmówi żadnej prośbie, a zwłaszcza o zachowanie czystości serca. Znacie wszyscy ten akt strzelisty do Matki Bożej, opatrzony licznymi odpustami: „O Maryo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy", Zaprawdę, jeśli zły duch
często będzie słyszał z ust waszych imię Maryi, która jemu,
smokowi piekielnemu, głowę starła, natychmiast przerażony
zmykać pocznie.
Dla ochrony czystości właściwej każdemu stanowi,
w godzinę pokusy trzymajmy się mocno tych dwóch śródków: czujności i modlitwy o skuteczności których zapewnia
nas Pismo św„ Ojcowie kościoła i własne codzienne doświadczenie. Nie ociągajmy się z ich zastosowaniem, aż
pokusa usadowi się w sercu naszem, lecz odtrąćmy ją zaraz na samym początku zgodnie z upomnieniem autora.
Naśladowania: „W początkach złemu zaradzaj; napróźno
używasz leków, kiedy przez długą odwłokę choroba się
wzmogła". W taki sposób pobijemy szatana własną jego
bronią; widząc bowiem duch nieczysty, że wszelkie jego
bezwstydne poduszczenia służą tylko do zdwojenia czujności, modlitwy, utrwalania cnót najwspanialszych, zwiększania naszych zasług i upiększenia korony niebieskiej,
wówczas, ziejąc zawiścią, z największym wstydem ucieka.
Obyśmy wszyscy kiedyś przy końcu naszego życia powiedzieć mogli: Potykaniem dobrem dotykałem się, zawodum
dokonał, czystość serca mego zachował; na ostatek odłożon
mi jest wieniec sprawiedliwości na on dzień zapłaty wiecznej. Amen.

VIII.

Środki przeciw p o k u s o m zewnętrznym.
jam".

„ K a r z ą ciało moje i
(1. Kor. 9, 27).

w niewolę pedbi-

Kiedy patrzymy na obraz naszego Św. O j c a serafickiego, jaki nam św. Bonawentura nakreślił, to podziwiamy
w nim wśród licznych cnót jego tę bez porównania najmilszą, najpiękniejszą cnotę niebiańską, którą nawet występni poganie z największą czcią uwielbiali, cnotę, która
tak jest wzniosła, iż, aby wartość jej nieoszacowaną d a ć
poznać, Bóg zstąpił z nieba; cnotę, która śmiertelnego człowieka ponad Aniołów wynosi i czyni go godnym zrękowin
z Synem Bożym, a tą cnotą jest niepokalana czystość dziewicza. Pewnego razu w zachwyceniu brat Leon widział
Świętego na wysokiej górze, otoczonego śnieżno białemi
liljami i pachnącemi różami, co miało oznaczać nieskazitelną czystość Świętego. Lecz chociażby to objawienie
i nie zostało nam przekazane i chociażbyśmy nie mieli zapewnienia św. Bonawentury, że św. Franciszek nigdy nie
uległ podnietom ciała, to już sama ostrożność Świętego
w obcowaniu z innej płci osobami, nadzwyczaj ostra jego
pokuta oraz głęboka pokora, którą w św. założycielu zakonu ze zdumieniem podziwiamy, są dla nas największą rękojmią, że on lilję czystości nieskazitelną zachował. Skarb
czystości swego serca o t a c z a j ą c wałami ochronnymi ostrej
pokuty, ukrył go by w fortecy przed napaścią rabusiów.
O ile przeto my, słabe jego dzieci, mamy powód czystość
naszą, odpowiednią do stanu, tem bardziej zabezpieczyć
za murami fortecznemi! Jeśli więc chcecie ochronić czy-
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stość waszą, macie naprawdę tak się zachować, jak ci, co
w rzeczy samej w fortecy przez nieprzyjaciół są oblężeni:
1. Nie możecie mieć z nieprzyjacielem żadnej styczności — w tym wypadku z innej płci osobą;
2. Musicie czuwać nad bramami — oględnem użyciem zmysłów i pokorą;
3. Musicie czynić wycieczki na nieprzyjaciela —
przez pokutę. To trzy punkta bliżej rozbierzemy, czemu Bóg
za przyczyną czystego św. Franciszka niech błogosławi!

1.
Jak obrońcy przed wrogiem powierzonej sobie fortecy uważani byliby za zdrajców ojczyzny, gdyby z oblegającymi wchodzili w przyjacielskie stosunki, tak też
i chrześcijanie i tercjarze muszą unikać wszelkiej styczności z takiemi osobami, któreby ich w wierności wobec
Boga a zwłaszcza czystości stosownej do stanu w jakikolwiek sposób zachwiać mogły. A nieprzyjaciele tacy duszy
naszej są niedaleko.
Zbawiciel ostrzega: „Nieprzyjaciele
człowieka domownicy j e g o " (Mat. 10,36), czyli innej płci
osoby. „Zmysł bowiem i myśli serca człowieczego skłonne są do złego od młodzieństwa swego", naucza Pismo
św. (I Mojż. 8,21). I za wielką jest prawda, o której św.
Paweł mówi: „Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw c i a ł u " (Gal. 5,17). J u ż same zmysły popychają człowieka
ku ich zadowoleniu, a do tego kiedy dochodzi jeszcze
poufałe obcowanie z osobami innej płci, to prawie zawsze
szatan drzemiące dotychczas iskry pożądliwości zmysłowej
rozżarza w jaskrawy płomień, w pożerający ogień. Co
poufałe obcowanie z takiemi osobami może uczynić z sercem ludzkiem, smutne tego przykłady przytacza nam Pismo św. O sędzi Samsonie dowodzi, jako Bóg z nim był,
iż przez Boga wspierany w obronie ludu swego występował przeciw Filistynom, a pokonało go li tylko pochlebstwo niewiasty, Dawid, mąż według serca Bożego, który
tak wzniosłe Psalmy ułożył, do tego protoplasta Zbawi-
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cielą świata, dla niewiasty stał się cudzołóżcą i mordercą.
Salomon najmędrszy ze wszystkich królów, którego nawet
sługom, że mieli szczęście należeć do otoczenia królewskiego, tak zazdrościła królowa S a b a , wskutek wdania się
z niewiastami pogańskiemi, popadł w bałwochwalstwo,
Stąd nie bez podstawy ostrzega nas św. Paweł: „Kto
mniema żeby stał, niech patrzy aby nie upadł" (I Kor.
10,12).— J a k ż e wielce zadziwiający przykład daje nam tu
Niepokalana Dziewica, Patronka trzeciego zakonu! Kiedy
Archanioł Gabryel ukazał się i najpoważniej do Niej się
odezwał, przelękła się Marya. Jak to ? Wszakże Marya
była najzupełniej wolna od wszelkiej pożądliwości i nie
czuła w sobie najmniejszej podniety ciała, obawia się
rozmowy z najczystszym duchem niebieskim dlatego tylko,
że w postaci młodzieńca się jej ukazał, a wy co z doświadczenia własnego wiecie, jak jest człowiek słabym,
czyż możecie bez żadnego niebezpieczeństwa dla waszej
czystości poprzestawać z innej płci osobami ? Czy składacie się ze stali i żelaza, a nie z ciała i krwi? Wiedźcie,
że jak na pewno, zginąłby Lot w płonącej Sodomie, Dziecię Jezus zostałoby zamordowane w Betlejemie pozostając,
tak napewno naruszą własną czystość ci wszyscy, co często
narażają się na niebezpieczeństwo poufałego obcowania
z innej płci osobami.
Gdyby kogo z was te dowody niedostatecznie przekonywały, to posłuchajmy jeszcze świętych mężów z zakonu franciszkańskiego I tak, czcigodny Dawid z Augsburga mówi: „Dopóki w tobie, człowiecze, duch się kołacze,
nie wierz, że kiedy ogień pożądliwości wygaśnie w tobie.
Nieraz zdaje się, że wypadła z pieca głownia już wygasła
a niechaj na nią druga tylko spadnie, towzajemnem ciepłem wnet w ogień się zamienią. J a k tylko szatanowi uda
się dwie głownie, to jest dwie różnej płci osoby do siebie
zbliżyć, tak w nie długo dmucha, aż płomieniem wybuchną". I dalej dodaje: „Uważcie, że chociaż takie obcowa-
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nie (płci różnej osób) z początku wydaje się bardzo niewinnem, to jednakże c z ę s t e takie z sobą poprzestawanie
już kryje w sobie wielkie niebezpieczeństwo. Naprzód
wmawia szatan, że z takiej przyjaźni wynika wielka korzyść
duchowna. A wszystko to jest tylko przynętą, kryjącą w sobie haczyk śmiertelny, gdyż zamiarem jest jego zamienienie tej przyjaźni w miłość cielesną, ł powoli przyjaźń taka się wyradza: w duchu się poczyna, cieleśnie się kończy. W tak poważny sposób ostrzega syn św. Franciszka
odnośnie do poufałego obcowania różnej płci osób. A teraz posłuchajmy samego Ojca: "Moi najukochańsi Bracia,
musimy unikać wszelkiej poufałości z niewiastami, które
już dla tylu osób stały się przyczyną upadku. Poufale
obcować, a nie zgrzeszyć byłoby tak wielkim cudem, jak
podług Pisma św. chodzić po rozżarzonych węglach i nóg
nie poparzyć. J e ś l i zły duch choć jeden nas włosek za
swój uważa, wytwarza z niego sznurek, którym wciąga
nas w wieczną zgubę". Zaprawdę, ktoby po tak poważnych ostrzeżeniach dobrowolnie narażał się na niebezpieczeństwo w mniemaniu, że wierności nie narusza, ten smutnemu oddawałby się złudzeniu.

2.
Ale idźmy dalej. Żeby oblężeni tylko nie wchodzili
w żadne z wrogiem poufałe stosunki, to jeszczeby fortecy
nie zabezpieczało. Rozumny dowódca twierdzy przedewszystkiem zarządzi zamknięcie bram oraz pilne strzeżenie
tajemnych z miastem komunikacji podziemnych. To samo,
najmilsi Tercjarze, i waszym jest obowiązkiem, jeśli czystość wam jest droga. Zamknijcie więc zmysły zewnętrzne,
te bramy duszy waszej. Strzeżcie naprzód uszu waszych,
tych otwartych bram, któremi zdrada przez mowy szkodliwe ludzi przewrotnych do duszy waszej przedostać się może. Już Psalmista Pański porównywa usta nieczystego do
otwartego grobu, pełnego błota i zgnilizny. A i św. Jakób
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Apostoł pisze: „Język
mały wprawdzie członek jest,
ale wielkie rzeczy podnosi" (3,5). Dlatego unikajcie przewrotnych mów jak ukąszenia jadowitej żmji. Następnie zamykajcie oczy, te okna duszy, jako że przez nie zdrada łatwo
do duszy przeniknąć może. Już mądry Syrach ostrzegał:
„Odwróć oblicze twoje od niewiasty pięknie ubranej, a nie
przypatruj się cudzej piękności, wiele ludzi zginęło dla piękności niewieściej, a stąd się pożądliwość zapala jako ogień"
(9,8). Tak np. król Dawid rzucił pożądliwe spojrzenie na
żonę Urjasza, a natychmiast zapalił się do niej grzeszną
rozkoszą, aż wreszcie dał się unieść do popełnienia cudzołóstwa i mężobójstwa. Słusznie przeto się żali prorok J e remjasz: „Oko moje zlupiło duszę moją" (Tren. 3,51). Tak,
ileż to młodzieńców niewinność, życie swej duszy, straciło
dlatego tylko, że rozkosznie ubrana osoba oczy ich uwięziła. Doktor kościoła św. Hieronim sam o sobie opowiada,
że w jego wielkiemi, postami i nocnemi czuwaniami steranych kościach zawsze silny ogień pożądliwości powstawał,
ile razy mu przypominały się wytwornie ubrane rzymskie
tancerki, które w swej młodości widział. Jeśli się to działo
ze św. Hieronimem po czterdziestu latach jego zamknięcia
w klasztorze, to czy możecie wy, co nie jesteście świętymi,
pozwalać sobie na wszelką swobodę wzroku bez uszczerbku
dla waszej czystości? Posłuchajmy rady Zbawiciela. „Jeśli
oko twoje gorszy cię, wyłup j e " (Mat. 18,9), czyli że zamknij
oczy, a przynajmniej oddal to wszystko, co cię gorszy, jeśli
czystość ci jest miła.
Gdyby dowódca twierdzy zamknął tylko bramy, nie na
wieleby się to przydało, jeśliby jeszcze tajemnych przejść
podziemnych należycie nie opatrzył. Czem zaś jest opatrzenie takich przejść podziemnych dla twierdzy, tem jest
pokora dla zachowania czystości duszy i ciała. Człowiek
sam z siebie jest za słaby, by mógł się oprzeć podnietom
zwierzęcych namiętności. Jeżeli człowiek wynosi się wobec
Boga, licząc tylko na własne swe siły, wówczas Bóg go po5
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zostawia rządom własnego jego serca, a przeciwnie, kiedy
uznaje i zeznaje niemoc swoją przed Bogiem, wówczas Bóg
przychodzi mu z pomocą wszechpotężną łaską swoją, jak o tem
zapewnia nas Apostoł J a k ó b Św.: „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa" (4,6\ To też nie napróżno.
ostrzega Paweł św. „Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie
wasze sprawujcie" (Filip. 2,12). Przejęty do głębi tą prawdą napisał wielki św. Augustyn dla przestrogi wielu: „Nie
bez największej bojaźni myślę o tem, że tak wysoko obdarowane duchy, co swemi cnotami wzniosły się aż do nieba
i na gwiazdach swe trony oparły, zostały w przepaść strącone, swe dusze w złości zatwardzając. Przedtem przy stole
Twoim siedziały, o Panie, chleb Aniołów spożywając, a potem
widziałem je rozkoszujące się młotem zwierząt nieczystych".
A św. J a n Klimak zapewnia, że znał pustelników, co wskutek pokuty ostrej już tylko ze skóry i kości się składali,
a jednak haniebnie w grzechy nieczystości wpadli z powodu
wielkiego w sobie zaufania. Kiedy przeto zapytano św. Bernardyna z Sieny, w jaki sposób liiję czystości nieskazitelrą
zachował, jako najpewniejszy środek zalecił: „Miejmy się
ustawicznie na baczności, gdyż jeszcze dziś mogę głębiej
upaść, niż to niejednemu grzesznikowi się przytraFiło"A kiedy któryś z kapłanów zakonnych dotknął postami i biczowaniami wycieńczonego ciała św. Piotra z Alkantary,
podniósł się Święty na swem łożu boleści i rzekł: „Bracie,
nie dotykaj mego ciała, gdyż niebezpieczeństwo dla duszy
jeszcze nie minęło". A teraz, zastanawiając się nieco, zapytajmy siebie samych: jeśli Święci przez Boga tak wysoko
obdarowani o swą czystość tak się obawiali, to o ileż większy mamy powód my upokarzać się przed B o g i e m ? Tak,
jeśli tylko dobrze wnikniecie w pokusy przeciw czystości,
to najczęściej przekonacie się, że je poprzedziło przecenianie siebie samych, albo uchybienie miłości bliźniego,
czego podłożem zawsze pycha była. Słusznie przeto mówi
św. Antoni Padewski: „G ly tylko pokora zostanie wyrugo-
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wana z serca, natychmiast wilki drapieżne, t. j. żądze cielesne otwartemi bramami pięciu zmysłów wdzierają się do
duszy". Tak, codzienne doświadczenie poucza, że Bóg za
karę za nieraz zgóry potępianie bliźniego dopuszcza sromotne pokusy, nawet i grzechy nieczyste, dla upokorzenia
pychy człowieka i okazania jego słabości i bezradności,
jeśli go nie podtrzyma łaska Boża.
3.
Na zakończenie rzućmy j e s z c z e raz okiem na zamkniętych w twierdzy jej obrońców. Że pilnie strzegą
wszelkich do miasta dostępów, to bardzo dobrze; lecz
jeśli im jest droga niezależność polityczna, to muszą jeszc z e częstemi wycieczkami osłabić nieprzyjaciela. Stosując to do naszego przedmiotu, należy się uznanie dla takich Tercjarzy, co niepotrzebnych poufałości z innej płci
osobami unikają, troskliwie nad zmysłami zewnętrznymi
czuwają, oraz z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawują. L e c z jeśli czystość naprawdę leży im na sercu, to
zmysłowość muszą atakować w otwartem polu umartwieniem ciała. Tego żąda sam Zbawiciel.
Kiedy bowiem
pewnego razu przyniesiono do Niego opętanego, z którego uczniowie nie mogli wypędzić ducha nieczystego, Zbawca wypowiedział zdanie godne zapamiętania: „Ten rodzaj
żadnym sposobem wynijść nie może, jedno za modlitwą
i postem". (Mar. 9, 28). A że ciało jest siedliskiem pożądliwości nieczystych,
szatan tę okoliczność
chętnie
wyzyskuje na zgubę duszy, przeto pokutą, jak radzi św.
Antoni Padewski, musimy sobie zdobyć panowanie nad ciałem, aby ciało duchowi, zmysły umysłowi służyły. A że
znowu umartwianie się pokutą przychodzi człowiekowi
z wielką trudnością, chciał św. Franciszek do tego zachęcić własnym swym przykładem.
Kiedy bowiem pewnego
razu na modlitwie poczuł silne podniety cielesne, zerwawszy się św. miłośnik czystości, zrzucił z siebie habit i tak
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długo tarzał się w gęstym krzaku ciernistym, aż obfity
upływ krwi żądzę nieczystą uśmierzył. Jak św. założyciel,
tak posługiwała się wielka pokutnica Małgorzata z Kortony dręczeniem ciała celem zgnębienia zmysłowości.
Kiedy pewnego razu spowiednik zapędom jej gorliwośgi
chciał tamę położyć, odpowiedziała: „Mój Ojcze, ponieważ nie podejmę nigdy przymierza między ciałem a duszą i mego ciała szczędzić nigdy nie przestanę, to po.
zwól mi nadal je dręczyć. Nie wierz tylko, że ono jest
tak słabe, jak ci się wydaje. A zwracając się do swego
ciała mówiła: dlaczego nie jesteś tak silnem, w służbie
Bożej, jak niem byłeś w przestępowaniu przykazań J e g o ?
Nie uskarżaj się, nie narzekaj i nie udawaj na wpół umarłego, musisz bowiem nieść ciężar, który na cię włożyłam,
podobnie jak twój nosiłam na obrazę Stwórcy. Tak mówili i postępowali święci zakonu, gdy chodziło o zabezpieczenie czystości. Ustawicznie brzmiały im w uszach
słowa Zbawiciela: „Ten rodzaj żadnym sposobem wymjść
nie może, jedne za modlitwą i posttm czyli pokutą".
A jak postępuje wieki z tych, co się szczyci jako swymi
braćmi i siostrami tymi Świętymi? J a k a miękkość i rozpieszczenie, ile narzekania i skarg przy najmniejszych niewygodach, obrazie? Czy to są członkowie trzeciego zakonu pokuty? Jeżeli zaś już nie czujecie w sobie powołania do praktykowania ostrości pokuty tak licznych waszych świętych współbraci i sióstr zakonu, to przynajmniej zachowajcie tem wierniej małe pokuty jakie reguła
zakonu na was nakłada; bądźcie przekonani, że tem pewniej zabezpieczycie waszą czystość, im lepiej przez pokutę zmysłowość opanujecie.
Nie przestawajcie więc za przykładem tak licznych
Świętych zakonu dochowywać wierności Zbawicielowi, nie
przestawajcie zabezpieczać czystości waszej przed nieczystym duchem piekielnym, chroniąc się za mury forteczne
ustawicznej czujności. Unikajcie poufałości z osobami płci
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innej, która podług świadectwa naszego św. założyciela
stała się przyczyną dla wielu smutnego upadku. Zamknijcie bramy i okna zmysłów zewnętrznych, czuwajcie pilnie
nad tajemnymi dostępami do serca waszego głęboką pokorą, żeby zdrada tam się nie przedostała. Atakujcie
wreszcie ducha nieczystego pokutą trzeciego zakonu, pokładając całą nadzieję w Jezusie, miłośniku dusz czystych,
a pokorną waszą modlitwę wesprze swą przemożną łaską
w walce ze światem, ciałem i piekłem i jak Św. Franciszkowi, tak wam za nieskalaną czystość włoży na głowę koronę zwycięstwa. Amen.

IX.

Męka Pańska.
P a t r z ą c n a J e z u s a , który m a j ą c
p r z e d s o b ą w e s e l e p o d j ą ł krzyż,
w z g a r d z i w s z y s r o m o t ę . (Żyd. 12,2).

Każdy, ktokolwiek tylko wstąpił do trzeciego zakonu,
tern samem już zgłosił swą wolę wspinania się na stromę
górę doskonałości chrześcijańskiej. To na względzie mieliśmy i my, gdyśmy prosili o przyjęcie nas do trzeciego
zakonu. Abyśmy więc w tem postanowieniu nie chromali,
mamy trzymać się rady naszego św. założyciela, który tak
mówi: „Najdrożsi Synowie, miejcie zawsze przed oczyma
drogę krzyża Św., którą obrał nasz Zbawca; jeśli bowiem
każdy chrześcijanin jest do tego obowiązany, to o ile więcej my, cośmy obrali krzyż za nasz sztandar", Ojcowską
tę radę założyciela naszego Św. Bonawentura uzasadnia
w następujących słowach: „Aby ogień modlitwy w duszy
nie wygasł, jest niezbędnem prawie ustawicznie oczyma
serca spoglądać na umierającego na krzyżu Zbawiciela.
Duch św. bowiem mówi: „Ogień na ołtarzu zawsze będzie
gorzał, który będzie żywił kapłan podkładając drwa" (Kapł.
6,12). Tym zaś ołtarzem Bożym, tak wyjaśnia doktór seraficki, św. Bonawentura, jest serce twoje; na tym przeto
ołtarzu masz podtrzymywać ogień gorącej pobożności drzewem krzyża Chrystusowego czyli rozmyślaniem gorzkiej
J e g o męki. Tak brzmi jednozgodna nauka, wystosowana
do nas, swych uczniów, przez św. Franciszka i św. Bonawenturę, te najwspanialsze gwiazdy nieba serafickiego.
Poruczając się więc przewodnictwu tych świętych zakonu
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serafickiego, którzy się zaznaczyli najserdeczniejszem nabożeństwem do cierpiącego Zbawcy, rozważmy bliżej pięć
przejawów, jako podług wyrażenia św. Piotra z Alkantary
najbardziej się uwydatniających w m ę c e Chrystusowej.
Niech Zbawca ukrzyżowany za przyczyną swej Matki
bolesnej pobłogosławi moim słowom!
1.
„Przystąp bliżej, o duszo", tak przemawia św. Bonawentura, zbliż się na skrzydłach uczuć swoich ku zranionemu, cierniem ukoronowanemu, na krzyżu przybitemu Jezusowi, a nie chciej ze św. Tomaszem Apostołem oglądać
ran w rękach J e g o gwoździami przebodzonych, ani wkładać palca w bok Jego, lecz cały przeniknij przez otwór
boku J e g o do serca Jezusowego", czyli rozmyślaj ze współczuciem boleści fizyczne, nie zapominając o tem, co Boska i ludzka dusza J e g o dla ciebie wycierpiała. Oglądaj
naprzód w Nim męża boleści, co jak robak stratowany
wije się w nadmiarze udręczenia, ile że nie było w Nim
miejsca zdrowego, a tylko rany, sińce i guzy. „ O t o " , mówi św. Piotr z Alkantary, „Pan Aniołów wśród oprawców
stoi sam jeden; słuchaj poświstu rózeg i biczów, któremi
J e g o Boskie ciało rozdzierają, razy na razach, sińce na
sińcach, rany na ranach gromadząc. Oto wieniec z grubych, ostrych cierni zamiast korony na głowie, oczy krwią
zaszłe, śmiertelnie blade oblicze, krwią ociekające. „Oto
człowiek", woła Piłat do krwiożerczych Żydów. O jak
godna musiała być politowania postać twego Zbawcy, kiedy nawet pogański sędzia wierzył, że sam już tylko ten widok
będzie zdolny wzbudzić litość i łzy w J e g o krwawych
oprawcach.
Przypatrz się wreszcie swemu Boskiemu
Oblubieńcowi na J e g o łożu śmierci. Łożem to twarda
belka krzyża, wezgłowiem—ostry wieniec cierniowy, sukniami na śmierć ofiarowanemi—krew i rany piekące. O, któż-
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by mógł bez dreszczu świętego współczucia rozważać tę
postać tak sponiewieraną!
Do tych boleści fizycznych dochodziło jeszcze całe
morze udręczeń duchowych.
„Dwa potoki", mówi św.
Leonard z Portu Mauricio, „wówczas zalewały duszę Zbawiciela: jeden z nieba, to potok miłości płomiennej, drug i — cierpienia i kary za grzechy — z piekła. Potężne te
potoki miłości i cierpienia staczały walkę w sercu Jezusa,
Ach, zdawało się, jakby wszyscy ludzie i złe duchy otworzyli upusty bezmiernej przepaści, by zagasić ten ogień
miłości, jaki płonął w sercu J e z u s a : J u d a s z zdradą, Piotr
zaparciem, Apostołowie swą ucieczką, Annasz i Kaifasz
swem szkalowaniem, Piłat swą niesprawiedliwością, Herod
szyderstwem, Faryzeusze uszczypliwymi docinkami, oprawcy
zniewagami, świat cały swymi grzechami, Matka swą boleśnie przygnębioną obecnością, a sam nawet Ojciec niebieski swem bolesnem opuszczeniem".
Zaprawdę, pod
nadmiarem tych udręczeń, jakie na umierającego Zbawcę
spadły, z całą ścisłością mógł On do siebie zastosować słowa J e r e m j a s z a proroka: „O wy wszyscy, którzy
idziecie przaz drogę, obaczcie a przypatrzcie się, jeśli
jest boleść jako boleść m o j a " (Tren. 1,12), — Choćby był
naprawdę przestępcą, cudzoziemcem, nawet naszym wrogiem, to i wówczas nie moglibyśmy odmówić mu współczucia; to jakież dopiero musi nas ogarnąć uczucie
zdziwienia, żalu i bólu, kiedy my w tak sponiewieranym
J e z u s i e uznajemy najlepszego naszego przyjaciela, największego dobroczyńcę, najlepszego naszego Ojca i Oblubieńca dusz naszych, co więcej samego naszego Boga
i Zbawcę, któremu sam nawet sędzia pogański Piłat nie
mógł już dać lepszego świadectwa, gdy powiedział wobec
zgromadzonego ludu: „ J a żadnej winy w nim nie znajduj ę " (Jan 18,38\
Idąc więc za radą Św. Bonawentury,
w częstych naszych pobożnych rozmyślaniach zbliżajmy
się na skrzydłach uczuć naszych do J e z u s a i tego ukrzyżo-
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wanego, łączmy nasze współczucie i najserdeczniejszy
współudział z westchnieniami tego Męża boleści. Starajmy się umierającego Odkupiciela pocieszyć i wynagrodzić
Mu tę niewdzięczną obojętność tak licznych ludzi, co Synowi Bożemu w J e g o bezmiernych boleściach aż skargę
wyciskają: „Czekałem, ktoby się społem smęcił, a nie było, i ktoby pocieszył, a nie znalazłem" (Ps. 68,21).
2.
Powtóre według rady św. Piotra z Alkantary badajmy,
kogo wina gorzkiej męki Chrystusowej obciąża. Bóg w Starym Testamencie rozkazał, żeby, gdy kto znalazł zabitego
człowieka, a nie wiedział, kto tego był sprawcą, kapłani
i mieszkańcy najbliższego miasta zgromadzali się przed
krwią zbroczonemi zwłokami i wypowiedzieli te słowa:
„ R ę c e nasze tej krwi nie wylały, ani oczy nie widziały,
Panie nie poczytaj krwi niewinnej" (5 Mojż 21,7). Pobożni Tercjarze, kto z nas wszystkich mógłby stanąć przed
śmiertelnem łożem umierającego Zbawiciela i ze spokojnem sumieniem powiedzieć: „Nie winienem ja krwi tego
sprawiedliwego?" (Mat. 27,24).
A jeśli my jesteśmy niewinni, to kto tak strasznego czynu się d o p u ś c i ł ?
Prorok
Izajasz przypisuje nam winy w słowach: „Zranion jest za
nieprawości nasze, start jest za złości n a s z e " (53,5). Tak
i Apostoł św. Paweł mówi, że grzesznik grzechami swemi
na nowo krzyżuje Syna Bożego. „Oto patrz" powiedział,
pewnego razu Zbawiciel do św. Małgorzaty z Kortony,
„jak ludzie ustawicznie mnie krzyżują".
Tak, taki nieszczęśliwy chrześcijanin, co z grzechem śmiertelnym na
duszy ośmiela się przystąpić do Stołu Pańskiego, z Judaszem wyciska pocałunek zdradziecki na Jezusowych. Kto
ze względów ludzkich wstydzi się swej wiary, z Piotrem
zapiera się swego Mistrza i Pana. T a m na słupie biczowania możnabyby umieścić bardzo nadający się napis,
który kiedyś na jednym z krzyżów przydrożnych wyryto:
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„Oto, grzeszniku, twoje dzieło!" Rozpustnicy to tak haniebnie Odkupiciela obnażyli i krwawo ubiczowali. Dumni
nędzny strzęp purpurowy na ramiona Zbawcy narzucili,
pyszni straszną koronę cierniową na skronie uwili, zawistni na śmierć haniebną skazali, nieumiarkowani octem
z żółcią Go poili, a nienawistni jeszcze i po śmierci pałaj ą c e miłością J e g o serce przebili.
Tak więc, dla mnie
i ciebie Zbawca cierpiał, wszyscy z żalem musimy się
w piersi uderzyć, wyznając: zranion jest za nieprawości
nasze, start jest za złości nasze. Zawołać przeto powinniśmy ze św. Bonawenturą: „Kto da głowie mojej wody,
a oczom moim potok łez, bym dzień i noc mógł opłakiwać śmierć mego J e z u s a i Pana, który nie za swoje, a za
moje Cierpiał grzechy".
Dlatego niech będzie przeklęty
grzech, którym i my do męki i śmierci przyczyniliśmy się
Chrystusa !
3.
Zamiast jednak jak Kain i J u d a s z zrozpaczyć dla
wielkości strasznych skutków grzechów naszych, ze św.
Piotrem z Alkantary po raz trzeci spójrzmy na ukrzyżowanego Zbawcę, a w nadmiarze odkupienia znajdziemy potężne powody do ufności w miłosierdzie Boże. O patrjarsze Jakóbie, który pod wielu względami był figurą Chrystusa, opowiada Pismo św, że w ciągu całych czternastu
lat służył, by tylko dostać rękę pięknej Racheli.
Jakaż
rozpacz ogarnęłaby Patrjarchę, gdyby Rachel niewdzięcznością się mu odpłacając okazała się dla niego szorstką,
opryskliwą i nieufną! To jakże gorzko musi być dotknięty
Syn Boży, który nie 14, a 33 lata trudy, wszelkiego rodzaju upokorzenia, aż wreszcie haniebną dla nas śmierć
krzyżową podjął, a my tymczasem odnosilibyśmy się do
Niego podejrzliwie i z nieufnością! Czy nie Chrystus Pan
to nawołuje przez proroka: Żywię ja, mówi Pan Bóg, nie
chcę śmierci niezbożnego, ale żeby się nawrócił niezbo-
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żny od drogi swej, a żył (Ezech. 33,11); i choćby były grzechy wasze jako szkarłat, jako śnieg wybieleją; i choćby
były czerwone jako karmazyn, będą białe jako wełna ?
(Iz. 1,18). I czy mógłby kto jeszcze na serjo myśleć, że
najmiłościwszy Zbawiciel chce naszego zatracenia; który
za nas w Ogrodzie Oliwnym sprawiedliwo'ci Bożej oddal
się jako zakładnik, który za nas, swych oprawców, już
umierając na krzyżu, jeszcze o łaskę błagał, łotrowi po
prawicy raj obiecał, który, chociaż mógł zadosyć uczynić
za grzechy wszystkich ludzi całego świata modlitwą, upokorzeniem swego świętego człowieczeństwa, przecież na
haniebnem drzewie krzyża wszystką swą krew aż do ostatniej kropli dla naszego zbawienia przelał!
Zaprawdę,
wobec tak bezgranicznego miłosierdzia zimny brak ufności
przedstawia się jako mroźny szron na rozkwitłej róży.
Jużciż J u d a s z ciężko dotknął Boskiego Mistrza, lecz najcięższym jego grzechem nie była j e s z c z e zdrada, nie, a to
że jak łotr po lewicy zrozpaczył w miłosierdzie Boże,
tem przypieczętowując swe zatracenie,
inaczej zachowywała się bł. Krescencja z III zakonu : „Uznaję", mawiała,
„żem Boga często obrażała, lecz tem jeszcze nie chcę
obrażać że Mu nie ufam. I choćbym sama jedna wszystkie grzechy wszystkich ludzi popełniła, to jednakże z całą
ufnością polegałabym na nieskończonej wartości
krwi
Chrystusowej.
Zatopiłabym wówczas wszystkie grzechy
w ranach mego Zbawcy w tem przeświadczeniu, że nie
mogłabym okazać Mu większej czci, jak, acz największa
grzesznica, pokładając największą w nim ufność". Uczucia
te bł. Krescencji powinne być i naszemi.
I choćbyśmy
więcej nagrzeszyli od Magdaleny, stali się niewierniejszymi
od Piotra i głębiej upadli od nieszczęśliwego J u d a s z a , to
nie chciejmy do popełnionych ciężkich grzechów dodawać
jeszcze najcięższego grzechu — braku ufności w miłosierdzie Boże. Kosztowaliśmy Syna Bożego krew i życie, nie
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chce więc On, by tak kosztowna zapłata męki
dla nas straconą została.

i

śmierci

4.
Celem jeszcze większego ugruntowania ufności w Zbawcy naszym przypatrzmy się według śv\. Piotra z Alkantary bliżej nadmiarowi miłości, jaka się w m ę c e Chrystusowej przejawia. Pięknie mówi św. Franciszek Salezy: „Jak
po śmierci króla zwłoki jego zostają otwarte celem dokładnego ustalenia śmierci, tak też i po śmierci Chrystusa, Króla żydowskiego, bok J e g o włócznią przebodzono.
I jaką przyczynę śmierci znaleziono?—Płomienną J e g o ku
nam, ludziom, miłość". Już cała postać ukrzyżowanego
Zbawcy tchnie tą miłością. Głowa pochylona do ucałowania ciebie, ramiona rozpostarte do objęcia ciebie, serCe
otwarte do przyjęcia w nie ciebie. I komu okazuje Chrystus tę miłość? Swym prześladowcom, śmiertelnym swym
wrogom i oprawcom. To też w największem zdumieniu
pytał św. Piotr z Alkantary: „Kto kiedy słyszał o takiej
miłości bezmiernej, by śmierć poniosła dla uleczenia ran
oprawców swoich!" Tak, mądrość przedwieczna z nadmiaru miłości ku ludziom stała się szaleństwem! A zbliżywszy się do śmiertelnego łoża Odkupiciela, zapytajcie ze
św. Bonawenturą: „Powiedz, proszę, mój najsłodszy Zbawicielu, dlaczegoś tyle krwi przelać raczył, kiedy jedna
jedyna kropla krwi wystarczała dla odkupienia całego świat a ? " Tu, o cudo, jakby k a i d a rana i każda kropla krwi
ciała Zbawicielowfcgo chciała się zamienić w tyleż języków,
by najdonioślejszym głosem wołać: O ludzie, to stało się
z nadmiaru ku wam miłości. Kiedy niegdyś Żydzi, widząc
Zbawiciela, płaczącego nad grobem Łazarza, między sobą
mówili: „Oto jako go miłował" ( J a n 11, 36), to, widząc
Odkupiciela już nie łzy a krew za nas przelewającego, czy
nie powinniśmy ze szczerego serca zawołać: oto jak nas
umiłował! A że miłość domaga się odwzajemnienia, mi-
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łość ofiarna może być tylko wynagrodzoną miłością, gotową na wszelkie ofiary, to czego Syn Boży wobec tak zadziwiających dowodów miłości
powinien od nas się
spodziewać? Nie czego innego, jedno byśmy z wdzięczności najszczerszej całe życie Mu poświęcili. Obyśmy na
podobieństwo gorejącej pochodni płonęli miłością dla J e zusa, który zwłaszcza na Golgocie złożył tyle dowodów
ku nam swej miłości!
5.
Kiedyśmy zostali przejęci potrzebą miłowania Chrystusa, to teraz staliśmy się zdolni pójść za radą św, Piotra Apostoła: „Chrystus ucierpiał za nas, zostawując wam
przykład, abyście naśladowali tropów jego" (2, 21). „Do
tego bowiem", upewnia nas św. Piotr z Alkantary, „najlepszym sposobem jest rozmyślanie męki Pańskiej, byśmy
przez rozmyślanie mogli dążyć do naśladowania, naśladując zaś mogli przemienić się w Chrystusa, a wówczas mogli ze św. Pawłem Apostołem powiedzieć: „Żywię już nie
ja, aie żywię we mnie Chrystus" (Gal. 2, 20). Męka Pańska jest istotnie zwierciadłem wszelakich ćnót oraz szkołą
najwyższej doskonałości. Jeżeli bowiem trapią cię pokusy, rozmyślaj o Jezusie na Górze Oliwnej, uciekając się
jak On do pokornej a wytrwałaj modlitwy. Jeżeli boleści
i umartwienia fizyczne wydają ci się uciążliwe, przypatruj
się sponiewieraniu Zbawcy u słupa biczowania, oraz obrazowi „ E c c e Homo—Oto Człowiek" przed domem starosty
Piłata, a wtedy sam odpowiedz, czy pod cierniem ukoronowaną głową chciałbyś być rozpieszczonym członkiem?
Kiedy myśli próżne i pyszne nagabywać cię poczną, rozmyślaj, jako Żydzi oblicze Chrystusa, na które Aniołowie
patrzeć pożądają, okrywają plwocinami; uprzytomnij to sobie dobrze, co św. Piotr z Alkantary mówi: „Do plucia
zwykle wyszukuje się miejsca nieczyste, przed wzrokiem
ludzkim ukryte, w domu zaś Kaifasza nie znaleziono in-
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nego bardziej odpowiedniego na to miejsca, jedno oblicze
Chrystusa. O człowieku, prochu i popiele, czy wobec tego jest możliwe, żebyś nie poniżył i nie wzgardził samego
siebie!" Jeśli brak ci cnoty cierpliwości, często spoglądaj
na niewinnego Baranka J e z u s a w rękach krwiożerczych
wilków, jako do skargi nawet ust nie otworzył. Posługuj
się za przykładem bł. Krescencji z III zakonu słowami Pisma Św.: „ J e z u s milczał" jako tarczą, o którąby się rozbiły
wszelkie ogniste strzały szyderstw i pośmiewisk, wymierzonych w ciebie. O jak prędko uczucia nienawiści w twem
sercu ustąpią szczerej miłości bliźniego, jeśli tylko poważnie zastanowisz się, z jaką miłością Zbawiciel już umierając jeszcze się modlił za swych oprawców, oraz z jaką
dobrocią i łagodnością przyjął żałującego łotra! Kto bez
największego zdziwienia może rozważać tak tkliwą miłość
Boskiego Syna ku swej Matce, że zdawało się, iż spokojnie umrzeć nie może, dopóki opiekę nad J e j przyszłością
nie złoży w ręce Jana Św.! Kto wreszcie z nas nie zostanie zbawiennie zawstydzonym i do naśladowania pobudzonym, rozmyślając o umierającym Zbawicielu, jak O n ,
gdy już wszystko wykonał, posłusznie głowę skłonił z największem poddaniem się woli Bożej! A kiedyśmy w końcu w naśladowaniu Chrystusa dotarli do samego szczytu
Góry Kalwarji, wówczas, powstawszy ze św. Franciszkiem,
miłością obejmijmy Ukrzyżowanego Zbawcę. O tem najsłodszem objęciu bardzo trafnie mówi św. Jan Vianney:
„O piękne zjednoczenie duszy z naszym J e z u s e m Chrystusem i Panem przez miłość i potęgę krzyża świętego.
Kto ucieka przed krzyżem, ten ucieka jednocześnie przed
Tym, który za nas na nim umarł". Jeśliby zaś wstręt naturalny upadłego w Adamie człowieka sprawiał miłość
krzyża niemożliwą, to pójdźmy za radą św. Bonawentury,
który tak powiada: „Przeniknij drzwiami otwartego boku
do serca J e z u s a . Przemień się miłością płomienną Ukrzyżowanego w Chrystusa, przybij się gwoździem bojaźni Bo-
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że'), przebij się włócznią najserdeczniejszej miłości i zrań
się mieczem najtkliwszego współczucia. Nie szukaj niczego innego i nic innego niech nie będzie twą pociechą
prócz móc umrzeć z Chrystusem na krzyżu. Wówczas
wołaj ze św. Pawłem: „Z Chrystusem jestem przybity do
krzyża, a żywię już nie ja, ale żywię we mnie Chrystus"
(Gal. 2,19). To naprawdę dopiero będzie najwspanialszym
owocem, koroną nabożeństwa do ukrzyżowanego Zbawcy,
co tak podziwiamy u naszego Ojca św. Franciszka i tak
licznych Świętych zakonu. Jak pszczoły, z kwiatu na kwiat
przelatując, słodki sok wysysają i na miód przerabiają, tak
przelatywała myśl nasza po wszystkich ranach Pana, zbierając z boleści J e g o słodycz miłości i miód zachęty do
do cnót wszelakich.
Postępujcie więc ich śladami, naśladując ich przykład. Niech rozważanie gorzkiej męki Zbawiciela pobudzi
was do żalu i skruchy za grzechy popełnione, które stały
się przyczyną śmierci Chrystusa Pana. Podnieście s e r c e
żalem upokorzone ale i oczyszczone ku nadziei i ufności
w odpuszczenie grzechów przez wzgląd na wysłużone przez
Chrystusa Pana nadmierne zadośćuczynienie. Utrzymujcie
następnie na ołtarzu serca waszego ogień coraz większego
żaru miłości drzewem krzyża Chrystusowego, czyli rozważaniem i wnikaniem coraz głębszem w gorzką mękę Zbawiciela, a wówczas od miłością pałającego J e g o serca i wasza dusza zagrzeje się do wzajemnej miłości i do naśladowania cnót Jego. A kiedy, doszedłszy do tak wysokiego
rozważania męki Chrystusowej, umrzecie dla siebie i grzechów, wówczas już tu na ziemi żyć będziecie w całkowitem zjednoczeniu z Chrystusem, w ten sposób przez śmierć
J e g o żywot mieć będziecie i coraz obficiej mieć będziecie. Amen.

X.

Mężczyzna c h r z e ś c i j a ń s k i .
„ O t o tak u b ł o g o s ł a w i o n b ę d z i e c z ł o w i e k . który s i ę boi P a n a " . ( P s . 127, 4),

Kto tylko rzuci badawczem okiem na nasze czasy, nie
będzie w stanie opędzić się przed wielką troską. Troskę tą
zaś nie tyle współzawodnictwo między sobą poszczególnych
narodów, nie tyle ten pokój zbrojny, na coraz to nowe narzędzia mordercze pochłaniający cały dobrobyt narodów, jak
raczej bezbożne i materjalistyczne zasady, oddawna już bez
żadnej osłony głoszone, a teraz zaczynające smutne swe owoce wydawać. S t ą d w rękach pojedyńczych nagromadzenie
niepomiernych bogactw, połączone z rozpustą, rozrzutnością i zbytkiem z jednej strony, z drugiej zaś—rozgoryczenie i bunt przeciw wszelkiemu autorytetowi u coraz to
bardziej wzrastających mas ubogich. Już wre tu i owdzie,
już słyszy się złowrogi odgłos grzmotu, zapowiadającego
rozpętanie się straszliwej burzy, m a j ą c e j wywrócić wszelki
polityczny i społeczny porządek. Dlatego to ze strażnicy
opoki Piotrowej papieże zwracają uwagę biskupów i całego duchowieństwa na rodzinę chrześcijańską, z której składa się całe ludzkie społeczeństwo. Kto rodzinę odnawia
w duchu chrześcijańskim, ten ujmuje złe w korzeniu i przez
to ratuje świat od grożącej mu zagłady. Tego zaś odnowienia rodzin papieże z największem przekonaniem oczekują od trzeciego zakonu św. Franciszka. Przezeń ma naprzód mężczyzna zostać utrwalonym w cnotach chrześcijańskich, by następnie ten duch przeszedł na rodzinę.
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W takim ściśJe duchu w r. 1883 zachęcał czcigodny biskup z Briksen kier swej diecezji do zabiegania, by szczególniej mężczyźni przystępowali do trzeciego zakonu, gdyż
zachowanie przez nich reguły najdzielniej przyczyni się do
utrwalenia w nich życia prawdziwie rodzinnego i chrześcijańskiego, A jak bardzo te słowa w sedno rzeczy trafiają,
najlepiej przekonacie się, przyglądając się dzielnej pomocy, jaką trzeci zakon okazuje mężczyźnie w wypełnianiu
jego obowiązków:
1, duchownych,
2, domowych i
3, społecznych.
Niech Bóg najdobrotliwszy za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi moim słowom!

1.
Z obowiązków, które powinny być sprawą serca mężczyzny chrześcijańskiego, pierwsze zajmuje miejsce miłość
kościoła. Kościół bowiem jest jego matką, który przez
chrzest odrodził go do życia łaski, w sakramencie bierzmowania umocnił do zwycięskiej walki, w trybunale pokuty tak często leczył jego rany, a w komunji św. karmił
go chlebem mocnych. Kościół przy ślubnym ołtarzu jemu oraz wybranej jego serca udzielił swego macierzyńskiego błogosławieństwa, a kiedyś też przystąpi do jego
łoża boleści, by, gdy on będzie rozstawał się z tem życiem, być blisko ze swemi pociechami. Wszystkie te więc
objawy miłości macierzyńskiej tysiącznemi więzami wdzięcznego dziecka wiążą z Kościołem mężczyznę chrześcijańskiego. Tę zaś wdzięczność mężczyzna katolicki winien
okazywać Kościołowi w trzech cnotach, w wypełnianiu których tak dzielnie go wspiera trzeci zakon: 1) w wiernem
zachowaniu przykazań Boskich i kościelnych, 2) w publicznem wyznawaniu wiary i 3) w ofiarności na cele kościoła.
Więc gorliwy tercjarz będzie się odznaczał gorliwem i wier6
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nem zachowaniem przykazań Boskich i kościelnych. Trzeci bowiem zakon podobny jest do strażnicy wieżowej,
ostrzegającej, przed napadem na przykazania Boże i kościelne. Mianowicie reguła zakonna prowadzi do cnót, jak
miłości Bożej i bliźniego, posłuszeństwa, wzgardy rzeczy
ziemskich i dobrego przykładu, więc do pozytywnego praktykowania cnót, których naruszenie jest zastrzeżone przykazaniami Boskiemi. Co z a ś do przykazań kościelnych,
to któżby wątpił iż taki tercjarz sprzeniewierzy się
przykazaniu kościelnemu słuchania Mszy św. w niedzielę,
który wierny regule zakonnej wielokrotnie w tygodniu
jest przytomny odnowieniu ofiary krzyżowej, iż posty
wedle możności zachowuje, który w trzecim zakonie zgodził się na dobrowolną pokutę, oraz, że komunji wielkanocnej na pewno nie opuści, kiedy posłuszny regule zakonnej co miesiąc do stołu Pańskiego przystępuje. Widzicie więc mężowie chrześcijańscy jak wiele macie do
zawdzięczania zakonowi pokuty!
Jednakże, chociażbyście to wszystko co do joty rzetelnie zachowali, to jeszcze nie zasłużycie sobie na imię
prawdziwych katolików, jeśli nie będziecie mieli odwagi
mężnie zamanifestować waszych przekonań katolickich.
Jużciż nie żądam od mężczyzny katolickiego, by przy każdej sposobności mial się popisywać swą wiarą katolicką; ale
mężczyzno chrześcijański, czy masz odwagę pomodlić się
a przynajmiej uczynić znak krzyża świętego, kiedy przypadkowo gość, a tem bardziej innowierca znajdzie się przy
stole? Czy bierzesz udział w procesji Bożego Ciała? Czy
masz odwagę przyklęknąć na ulicy, kiedy kapłan niesie
do chorego Przenajświętszy Sakrament? A może się wstydzisz, a nawet przyłączasz się dla przypodobania do tych,
co wyśmiewają wiarę katolicką? O hańbo! Żydzi szczycą
się swym ojcem Abrahamem, protestanci są dumni ze swej
tak zwanej wolności ewangieliczrtej, a katolicy się wstydzą
swej matki, kościoła katolickiego! Czy nie wskutek licz-
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nych cudów i całego morza krwi przez niezliczonych
męczenników przelanej ostał się jako jedyny prawdziwy
kościół katolicki? Ale zostawmy w spokoju takich katolików. O nich sąd swój wypowiedział już Syn Boży: „A któryby się mnie zaprzał przed ludźmi, zaprzę się go i ja
przed ojcem moim, który jest w niebiesiech". (Mat. 10,32).
Jakże więc j e s t e ś c i e szczęśliwi, pobożni tercjarze, że
po publicznych obłóczynach w zakonie pokuty, po publicznej profesji oraz tylu naukach i upomnieniach względy
ludzkie za nic sobie poczytujecie.
W szkole bowiem
trzeciego zakonu jesteście wychowani podług zasady: Bój
się Boga na resztę nie zważaj. „Jeślibym się j e s z c z e ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusowym" (Galat.'
1,10). „Raczej bójcie się tego, który i duszę i ciało może
zatracić do piekła" (Mat. 10,28).
To są zasady, które
cechują mężczyznę katolickiego i jako gwiazdy przawodnie
mu przyświecają.
Czy potrzebuję j e s z c z e dowodzić, że
mężczyzna tak ożywiony szyderstwa i drwiny z jego przekonań katolickich z radością zniesie, a na potrzeby kościoła grosz swój chętnie złoży ? I chociażby to wymagało
niemałego przezwyciężenia się, to tercjarz i tę ofiarę ochotnie poniesie. S a m już bowiem duch św. Franciszka, jaki
cełe reguły zakonne przenika, prowadzi do tego, żeby dobra ziemskie jako gnój poczytać, a tylko posiąść Chrystusa.
Nadto reguła zakonna na zebraniach Zgromadzenia wyraźnie przypomina o opodatkowaniu się na rzecz chorych
i ubogich oraz na wystawne obchody służby Bożej.
Jak
zaś to zarządzenie popadło na bardzo grunt urodzajny,
dowodzi tego, że przytoczymy jeden przykład, historja św.
Ludwika, króla Francji
J e s t to wiadomem, że wskutek
swej hojności cały skarb państwowy wyczerpał na budowę
licznych kościołów, klasztorów i szpitali, oraz na dwukrotną wyprawę krzyżową celem oswobodzenia Ziemi Świętej.
Zaprawdę kiedy trzeci zakon w taki sposób swych mężów
wychowywa — a i tak zawsze czynić będzie, byleby tylko
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chrześcijańscy mężowie chcieli się przejąć jego duchem —
to kościół nie potrzebuje się obawiać żadnych chociażby
najsroższyćh prześladowań.
W szkole bowiem trzeciego
zakonu dojrzewają mężowie, wierni obowiązkom, silnego
charakteru, gotowi za wiarę oddać mienie, krew i życie
i tacy mężowie pomogą kościołowi do odniesienia ostatecznego zwycięstwa.

2.
W tem bezwzględnem oddaniu się kościołowi zawiera
się dla mężczyzny chrześcijańskiego obfite źródło, zasilające go odwagą i zapałem do wypełniania wszystkich jego
innych obowiązków, a naprzód względem przez niego założonej rodziny.
W tem małem państewku mężczyzna
jest królem z łaski Bożej, opiekunem i żywicielem. W tem
ważnem stanowisku zawierają się obowiązki, jakie mężczyzna wobec rodziny na siebie przyjął. Naprzód miłość ku
swoim zobowiązuje go przezornością, pracą i oszczędnością do zapewnienia rodzinie bytu materjalnego. Do niego
to odnoszą się słowa św. P a w ł a : „Jeśli kto o swych,
a najwięcej o domowyyh pieczy nie ma, zaprzał się wiary
i jest gorszy niżeli niewierny" (I Tym. 5,8).
W wypełnieniu zaś tych wielorakich nieraz bardzo trudnych zadań
tercjarzom trzeci zakon przychodzi z dzielną pomocą.
Poucza ich o przyjęciu pracy jako pokuty, gdyż taka jest
wola Boża; wskazuje im jako wzór Syna Bożego w warsztacie oraz św. Franciszka, którzy pracę do najwyższego
stopnia uszlachetnili; uczy jednak pracy w taki sposób, by
ta ducha modlitwy i pobożności nie zabijała. Następnie
trzeci zakon zamyka źródła zubożenia, otwierając natomiast źródła prawdziwego szczęścia doczesnego. Żaden
grosz nie zostanie tu na próżno wydany. Bo i na c ó ż ?
Czy może na wykwintne potrawy i n a p o j e ? O tem tercjarz, zachowujący regułę zakonną, i wiedzieć nie chce.
To może na teatry i zabawy t a n e c z n e ?
Ależ do tego
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członek zakonu pokuty nie ma najmniejszej chęci.
To
może jeszcze na kosztowne stroje lub umeblowanie mieszkania ? Wszakże tego zabrania najwyraźniej reguła zakonu, przez to właśnie przyczyniając się potężnie do zdrowego obywatelskiego dobrobytu.
A teraz przypatrzmy się
takiemu pracowitemu a oszczędnemu tercjarzowi, który
do takiego swego ogniska domowego wprowadza również
podobnie sobie usposobioną małżonkę. Jakież tu szczęście
i obraz pokoju! Jak tu widzimy małżonków chrześcijańskich
wiernie wypełniających zalecenie św. P a w ł a : „Mężowie,
miłujcie żony wasze jako i Chrystus umiłował kościół
i samego siebie wydał zań" (Efez. 5,25),
Jużciż nieraz
i nad takiemi małżeństwami ukazują się chmury, szatan
bowiem zazdrości szczęścia chrześcijańskiemu małżeństwu
i stara się przedewszystkiem zasiać niepokój, lecz w pobożnej rodzinie tercjarskiej niezgoda na dłuższy czas się
nie usadowi. Gdzie bowiem tak często i z takim naciskiem, jak w trzecim zakonie, głosi się o cierpliwem znoszeniu z miłością bliźniego, gdzie tyle się modlą i do sakramentów przystępują, tam kłótnia i nienawiść się nie
utrwalą, tercjarz bowiem albo z niezgodą, albo z pobożnością rozbrat weźmie.
A teraz zastanówcie się nad takim obowiązkowym,
pełnym miłości małżonkiem i odpowiedzcie: czy można
jeszcze wątpić, że taki ojciec przekaże dzieciom swoim
nietylko podobieństwo swych fizycznych rysów, ale przedewszystkiem swe chrześcijańskie uczucia i cnoty? A to
tem mniej wątpić można, że tercjarz w tak nadewszystko
ważnej sprawie może liczyć na pomoc zakonu. Główne
czynniki dobrego wychowania dzieci są dobrze wam znane:
modlitwa, dobry przykład i nadzór, co wszystko tercjarz
już praktykował, zanim pomyślał o założeniu swej rodziny.
Kiedy dziecię widzi takiego ojca, codzień składającego ręce do pobożnej modlitwy, rano, w południe przed i po
posiłku i wiećzorem przed spoczynkiem, czy mimowoli nie
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będzie składało swych rączek i ustami nie poruszało, choć
i samo nie będzie rozumiało, o co ma prosić? I czy
później taka modlitwa nie stanie się nieodzowną potrzebą
serca, a codzień powtarzana taka modlitwa wskutek łask
obfitych nie sprawi serca dziecięcia podatnem dla ziarna
pobożnych zleceń i dobrych przykładów?
Tak, dobrym
przykładem, do czego wszakże reguła zakonna szczególniej ojca zobowiązuje, jak starać się będzie właśnie w obecności dzieci przyświecać. Jak troskliwie oko ojcowskie
będzie czuwało, by wszelkie szkodliwe wpływy od swych
umiłowanych jak najdalej usunąć! J e s t on bowiem dobrze
świadom ciężkiej odpowiedzialności, jaką kiedyś zdać musi
przed Boskim Sędzią z powierzonego sobie klejnotu. Historja opowiada nam o takim wiernym swym obowiązkom
ojcu, królu Ludwiku IX, patronie trzeciego zakonu. Czując
się bliskim śmierci, zwrócił się do swego syna, następcy
tronu Filipa z następującem wspaniałem zleceniem: „Mój
synu, pierwszą rzeczą, jaką ci polecam, jest, żebyś Boga
miłował z całego serca i raczej wszelkie męki wycierpiał,
niżbyś miał grzech śmiertelny popełnić. Przystępuj często
do trybunału pokuty, słuchaj z serdeczną pobożnością
Mszy Św.; nie obciążaj ludu podatkami i broń sług Kościoła", Słysząc te słowa, odpowiedzcie mi, czy takie zasady
głoszone, a poparte przykładem świątobliwego życia nie
miały ukształcić cnotliwych dzieci?
Czy mam jeszcze
dowodzić, że takie społeczeństwo tercjarskie, co ma takich
obowiązkowych mężczyzn, małżonków i ojców, staje się
szkołą, pielęgnującą cnotliwych młodzieńców, i dziewice,
oraz, że ono w najwyższym stopniu usprawiedliwia nadzieję, jaką papieże tercjarze w trzecim zakonie pokładają?
3.
Lecz powzięlibyśmy bardzo niedokładne pojęcie o mężczyźnie chrześcijańskim, gdybyśmy pominęli jego stronę
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społeczną i nie uwzględnili jego stosunku do całego społeczeństwa ludzkiego na ziemi. Do tego ma on obowiązki z racji przynależenia do trzeciego zakonu pokuty. Nie
mam tu na myśli obrony ojćzyzny w czasie wojny, ani obowiązków posłuszeństwa względem praw krajowych, a współpracę katolickiego mężczyzny w życiu społecznem i różne
wybory do ciał prawodawczych. Mężczyzna katolicki, który
całkowicie zdaleka się trzyma od życia społecznego bez
uzasadnionej racji, ściąga na siebie poważną odpowiedzialność. Jużciż byłoby niedobrze, gdyby mężczyzna poświęcał cały czas rozmaitym związkom kosztem rodziny własnej, lecz złe to można złagodzić, należąc tylko do jednego
lub dwóch związków. Związki bowiem wytwarzają potrzeby
obecnych czasów. Człowiek bowiem pojedyńczy w obecnych czasach sam nic nie zdoła, słowo jego przebrzmi bez
odgłosu i tylko siły zjednoczone odnoszą zwycięstwo. W taki
sposób wytworzyły się związki dla obrony zarobkowej pracy
ludzkiej, opieki ubogich, zagrożonej niewinności, szkoły
i naszego Kościoła świętego. J e s t więc obowiązkiem mężczyzny katolickiego należeniem do takich związków i czynem i współpracą usiłowania takie popierać. Nie bez powodu upomina Apostoł: „Dobrze czyniąc nie ustawajmy,
albowiem czasu swego żąć będziemy" (Galat. 6,9). Nie co
innego ma też na myśli i reguła zakonna, skoro przypomina, żebyśmy wypełnianiem wszystkiego, a więc i obowiązków społecznych, przyświecali innym dobrym przykładem, Lecz w szczególniejszy sposób obowiązani jesteście
dopilnować waszej powinności w życiu publicznem, biorąc
udział w wyborach. Państwo samo nadaje wam prawo wybierania posłów do sejmu i senatu, radnych do sejmików
i miast, by oni razem z urzędnikami mieli pieczę nad dobrem całego państwa i poszczególnych obywateli. Temu
przeto prawu odpowiada też wasz ścisły obowiązek sumienia przyczyniania się do należytych wyborów. W waszych
rękach są złożone rządy i ustawodawstwo kraju. Jak nie
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jest rzeczą obojętną, czy zdecydowani katolicy, czy wrogowie naszej religji są u steru, czy dobre lub złe prawa są
wydane dla kraju, czy Kościół i szkoła są wolne lub w więzach jęczą, tak niemniej nie jest rzeczą obojętną, czy wy
i kogo obieracie. Jeśli więc wbrew waszemu przekonaniu
na szkodę Kościoła wybieracie lub nawet wstrzymujecie się
od głosowania, zaciągacie wobec Boga ciężką odpowiedzialność.
Lecz może ze zdziwieniem zapytacie, czy może być
dużo takich prawdziwie po katolicku ochrzczonych mężczyzn niesumiennych, którzyby w tak ważnej sprawie wbrew
swym obowiązkom postępowali ? Niestety, musimy odpowiedzieć, że jest wielu. A czyjaż w tem wina, kto spaczył
sumienie ich i charakter? Wrogie wierze pisma. Znane
jest przysłowie: Powiedz mi, z kim przestajesz, a ja ci powiem, kto ty jesteś. Wskaż mi katolika, co trzyma i czyta
gazetę liberalną, a ja ci dowiodę, jak mało możesz liczyć
na jego katolickie przekonania. Pewnego razu kapłan katolicki odwiedził we Włoszech pewną panią ze sfer wyższych. Z wielkim pietyzmem otworzyła kasetkę, w której
przechowywała list, napisany własnoręcznie przez Papieża
Piusa IX. Wkrótce potem służący przyniósł gazetę potępioną przez Stolicę Apostolską. „Jakto", zawołał kapłan
ze słusznem oburzeniem, „dowodzi Pani, że szanuje Ojca
Św., a opłaca gazetę, która papieża i Kościół szykanuje?"
Czy więc nie jest to najzwyczajniejsze zdradzanie własnej
sprawy? Dlatego precz z takiemi piśmidłami, co dla was
są tylko trucizną i grobami, pełnymi zaraźliwych oparów.
I kiedy w podróży będą was darmo obdarzali takiemi pismami, okażcie się mężami silnego charakteru, posłusznymi
członkami trzeciego zakonu, którym reguła zabrania czytać
pisma przewrotne i odrzućcie je od siebie. A choćby wobec tego na was z uprzedzeniem patrzano, pocieszajcie się
słowami św. Franciszka: „Czem człowiek jest w oczach
Boga, tyle jest wart", W oczach zaś Bożych jeden jedyny
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człowiek, co ma odwagę postąpienia podług swego przekonania wart jest sto razy więcej, niż cały tłum tylko z imienia ochrzczonych katolików i marnych tchórzy.
Stójcie więc mocno i niewzruszenie, szczególniej wy,
katoliccy mężowie na posterunkach, na których Opatrzność
Boża was postawiła. Uchwyćcie się wdzięcznie pomocy,
jaką wam daje trzeci zakon, szukając waszej pociechy i całego waszego szczęścia ziemskiego w wiernem wypełnianiu
waszych obowiązków. Bądźcie mężczyznami w warsztatach,
w domu, okażcie się mężczyznami w kościele i towarzystwie innowierców, bądźcie wreszcie mężczyznami w życiu
publicznem. Przykładem cnót waszych zwabionych przyłączy się pomału coraz więcej poważnych mężów i młodzieńców, którzy również przy pomocy trzeciego zakonu
będą wypełniali sumiennie swe kościelne, domowe i społeczne obowiązki. W taki sposób utorujecie drogę ku lepszemu, stosunki w prywatnem i publicznem życiu zostaną
uzdrowione, aż wreszcie spełnią się nadzieje, które papieże
dla odnowienia świata pokładają w trzecim zakonie Św. Franciszka. Amen.

XI.

Niewiasta chrześcijańska.
„Dobry dział żona

dobra będzie dana

m ę ż o w i z a uczynki d o b r e " . ( S y r . 26.3).

Na ostatniem naszem zebraniu podziwialiśmy błogosławiony wpływ, jaki zachowywanie reguły zakonnej wywiera na rodzinę. Widzieliśmy, jak ta reguła i duch trzeciego zakonu oddziaływa i pobudza mężczyznę, głowę rodziny, do wiernego wypełniania jego duchownych, domowych i społecznych obowiązków. Dziś chciałbym wam
przedstawić drugi dobroczynny skutek, jaki znowu wierne
zachowywanie reguły zakonnej wywiera, a mam na myśli
wpływ jej na towarzyszkę męża, chrześcijańską niewiastę.
Na swem podwójnem stanowisku, jako małżonki i matki,
decyduje ona o pomyślności całego domu. Kiedy więc ona,
świadoma swego odpowiedzialnego stanowiska, obejrzy swych
obowiązków koło, obowiązków, co z każdym rokiem coraz
to trudniejsze i uciążliwsze się stają, to z największą radością przyjmie pomoc trzeciego zakonu. Pozwólcie więc
mi wskazać wam, jak trzeci zakon pokuty w błogosławiony
sposób oddziaływa na niewiastę chrześcijańską w jej podwójnej godności: jako

1. Na małżonkę i
2. Na matkę.
Niech Bóg wszechmocny za przyczyną św. Franciszka
pobłogosławi moim słowom!
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1.
Jak królowa przy boku swego królewskiego małżonka w państwie, takie same zaszczytne stanowisko chrześcijańska niewiasta zajmuje w małem państewku swej rodziny.
Wprawdzie i pod nowem prawem, jak św. Paweł
naucza, mąż jest głową niewiasty; lecz chrześcijańska niewiasta już nie pozostaje wobec męża swego jak w pogaństwie niewolnicą, ale jako równa godnością pomocnica
bierze udział w miarę swej siły i swego wpływu, a ta jej
władza rozciąga się do całej rodziny.
I to wasze wpływowe stanowisko, chrześcijańskie niewiasty, ma swą głęboką podstawę w onej najściślejszej wspólności życia z waszymi małżonkami, którą właśnie Chrystus wyniósł do godności sakramentu, jak o tem zaświadcza Paweł Św.: „ S a krament to wielki jest, a ja mówię w Chrystusie i w Koś c i e l e " (Ef. 5, 32). Łaska tego św. sakramentu nadała waszej miłości małżeńskiej moc i uświęcenie nadprzyrodzone,
w sercu waszem zostało zasiane coś z tej wdzięcznej miłości, pełnej oddania się, jaką został przejęty Kościół względem Chrystusa, swego Boskiego Oblubieńca.
Na podobieństwo więc wierzącego, pełnego nadziei i miłości kościoła ma każda z was odnosić się do swego małżonka
z prawdziwą miłością, dla niego tylko żyć, jemu być uległą i z miłości dla niego zrzekać się nawet własnych upodobań. Na takiem z miłości oddaniu się waszym małżonkom polega siła wasza, podobnie, jak siła słabego bluszczu
na sile potężnego dęba, około którego się okręca. Zaprawdę, szczęśliwym należy nazwać tego męża, co taką,
pełną czystej, ofiarnej miłości znalazł małżonkę. Już samo Pismo św. nazywa go błogosławionym w słowach:
„Niewiasty dobrej błogosławiony mąż, bo liczba lat jego
dwojaka. Niewiasta mocna rozwesela męża swego i lata
żywota jego w pokoju wypełni" (Syr. 26, 1). I na innem
miejscu toż Pismo Św.:
„Żona roztropna a milcząca, nie
masz frymarku na duszę wyćwiczoną".
(Tamże 26, 18).
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Żeby zaś taka miłość małżeńska zachowała swą czystość
pierwotną, coraz więcej wzrastała a jak śmierć mocną się
stała, musi ona polegać na gruntownej pobożności, któraby przy pomocy pokuty wierność małżeńską wzmacniała,
a przez modlitwę wytrwałą i częste przystępowanie do sakramentów św. zapalała do licznych a ciężkich ofiar, jakie
stan małżeński za sobą pociąga; na pobożności, któraby
s ł a b o ś ć i niedoskonałości małżonka płaszczem miłości
okrywała, a słabą małżonkę uzbrajała w heroiczną cierpliwość na godzinę udręki.
Do takiej pobożności prowadzi
zakon pokuty, o czem rzut oka na brzmienie reguły oraz
ducha zakonu łatwo nas przekonać może.
Ponieważ sam Syn Boży zaleca nam poznawać drzewo po owocach, to przyjrzyjcie się błogosławionej tercjarce Katarzynie, królowej angielskiej.
Życie jej najlepiej
wskazuje, co jest warta gruntowna pobożność dla chrześcijańskiej niewiasty w godzinę doświadczeń.
Chociaż
słońce ziemskiego szczęścia swym blaskiem ze wszystkich
stron ją opromieniało, mimo to służyła ona Bogu w postach, modlitwach i pokucie, rozdając hojne jałmużny;
c a ł ą swą troskę zwróciła na wychowanie swych pięciorga
dzieci, a więc i na zawrotnym szczycie królewskiego tronu
okazała się jako gorliwa tercjarka.
I dobrze że tak czyniła, gdyż po jasnym blasku szczęścia małżeńskiego nastąpiła ciemna noc straszliwych doświadczeń.
A cierpienia
i doświadczenia najlepszym są sprawdzaniem prawdziwej
cnoty, belka zaś podłużna krzyża stanu małżeńskiego zazwyczaj dostaje się w dziale małżonce. 17 lat już Katarzyna przeżyła szczęśliwie w małżeństwie, kiedy naraz jej
małżonek Henryk VIII powziął grzeszną skłonność do damy dworu, ożenił się z nią i wyniósł ją do godności królowej. O, jakże zakrwawiło się serce strąconej z tronu
królowej, kiedy odtrącona od swych dzieci, wyszydzona
przez służbę dworu, musiała uciekać na bezludne miejsce!
Gdyby choć jeszcze miała codzień Mszę i komunję Św.,
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lecz wskutek wypędzenia kapłanów z bólem serca musiała
się i bez tej pociechy obywać. I tak znosiła to wszystko
Katarzyna z największern poddaniem się woli Bożej aż do
końca swego życia. Gmach jej cnót nie runął, ile że był
zbudowany na twardej opoce prawdziwej pobożności. Pobożna Tercjarko, przypatrz się w tem zwierciedle cnót,
a wówczas odpowiedz mi, czy p o d c z a s burzy doświadczeń
okazałabyś taką s t a ł o ś ć ?
J e ś l i nie, to złóż to tylko na
karb swej niedostatecznej pobożności.
Jak życie błogosławionej królowej Katarzyny stwierdza na nowo, Boski
Zbawca zwykł właśnie takie niewiasty, dla których w niebie przeznacza wysokie stanowiska, dopuszczać do brania
udziału w swoim krzyżu.
Szukaj więc siły w częstych
modlitwach za przykładem Zbawcy na Górze Oliwnej, np.
w pobożnem odprawianiu pacierzy serafickich oraz wspólnych modlitwach w domu; czerpcie siłę w sakramentach
św. pokuty i ołtarza oraz czytaniu duchownem, aby burza
doświadczeń znalazła was uzbrojonych. A i wam za przykładem bł. Katarzyny królowej uda się ponosić ofiary, jakich sakrament małżeństwa od was żąda.
Szczęśliwa niewiasta i tercjarka, której pobożność jest
prawdziwa. W ogrodzie bowiem jej serca muszą wkrótce
zakwitnąć wszelkie cnoty, które rodzinę w prawdziwy raj
zamienią. Daleka od zabaw hałaśliwych i kosztownych balów wkrótce nie zazna taka tercjarka innej przyjemności
nad uczynienie swego męża w ciszy domowej prawdziwie
szczęśliwym. Prawdziwie bowiem pobożnej tercjarki oko
spostrzega miłą prostotę, pracowitość, oszczędność, iż w taki sposób stan małżeński, który w wielu wypadkach jest stanem udręczenia, przez nią się staje już prawdziwym rajem
na ziemi. Spójrzcie tylko na bł. Delfinę, która żyła przed
600 laty w południowej Francji. Po przepędzeniu swych
młodych lat w jaknajwiększej niewinności została ta św.
tercjarka przez króla Karola Ii przeznaczona na małżonkę
hr, Elzaremu. W stanie małżeńskim Delfina była podobna
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do niepokalanej lilji, rozsiewając dokoła siebie zapach cnót.
Niewinnością jej był Elzary tak zachwycony, iż ślubował
Bogu być tylko stróżem jej dziewictwa. Żyli z sobą na podobieństwo dwóch aniołów, nawzajem pobudzając się do
coraz lepszej miłości Bożej. Jako modlitwy zakonne Delfina odmawiała ze swym małżonkiem pacierze kapłańskie.
Ani jednym wyrazem Delfina nie zasmucała swego małżonka, a w zachowaniu ustanowionego przezeń porządku dom«wego wszystkim domownikom przyświecała przykładem
swego posłuszeństwa w najdrobniejszych szczegółach. Prostota jej ubrania i sposobu życia była godna tercjarki. Jeśli
zaś jakiś dzień przynosił kłopoty, to jednak na jej obliczu
jaśniał blask słoneczny niezamąconego pokoju. W ten sposób Delfina była podobna aniołowi, ile że całe jej szczęście polegało na sprawianiu swemu małżonkowi oraz całemu swemu otoczeniu już tu na ziemi radości niebieskich.
Czem św. Delfina była dla swego małżonka, tem możecie
i wy pobożne tercjarki stać się dla waszych mężów: mężnemi, ofiarnemi miłością, polegającą na prawdziwej pobożności, a okazującą się w pielęgnowaniu wszelkich cnót domowych.

2.
Istotnie, wielki jest wpływ, jaki gorliwa tercjarka swą
miłością wywiera na serce swego małżonka, oraz całej
swej rodziny. Żeby zaś cały obraz niewiasty chrześcijańskiej uzupełnić i ważność odpowiedzialności jej stanowiska
w rodzinie należycie przedstawić, musimy rozważyć ją jako matkę z dziecięciem na łonie. Biskup Ketteler z Moguncji wypowiedział: „Największym darem Bożym jest matka chrześcijańska". Szczęśliwe przeto dziecię, które ma
za matkę pobożną tercjarkę. Trzeci bowiem zakon matkę
ustawicznie pobudza do sumiennego wypełniania głównego obowiązku jej stanu, zaprawia ją do pobożności, po-
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kornego posłuszeństwa, dobrego przykładu, słowem do
wszystkich cnót, zapewniających dobre wychowanie.
Trzy są pobudki, zniewalające pobożną tercjarkę do
poświęcenia się z miłością i oddaniem się wychowaniu
dziatek. Napizód wzniosła godność dziatek. O nich to
mówi Boski przyjaciel dzieci, iż Aniołowie ich w niebiesiech zawsze widzą oblicze Ojca niebieskiego, a z taką
serdecznością do siebie zapraszał: „Dopuście dziatkom iść
do mnie, a nie zakazujcie im, albowiem takowych jest królestwo B o ż e " (Mark. 10, 14). Słowa te Boskiego Odkupiciela znalazły oddźwięk w zdaniach świętych i przenikliwych mężów. „Trzy rzeczy", mówił św. Franciszek Borgjasz, „ B ó g zostawił nam z raju: 1) przyjazny blask gwiazd,
2) wonne kwiaty i 3) oko niewinnego dziecka". Zaprawdę, niema chyba czystszej radości dla matki chrześcijańskiej nad spojrzenie przez oko dziecka w jego duszę, które
całą niewinność na chrzcie św. otrzymaną zachowało jeszcze, a z którego wejrzenia obraz Boży czysty i nieskalany
przeziera. Ze sławnym Gersonem, kanclerzem uniwersytetu Paryskiego wołam do was, matki chrześcijańskie:
„Jeśli jest zaszczytem zajmować się wychowaniem następcy tronu, co przypuszczalnie nosić będzie koronę, to
nie ma być również chlubą zaprawiać dziecko w cnotach, które przecież jest dzieckiem Bożem, mającem odziedziczyć królestwo niebieskie?"
Druga pobudka jest ta, że w dzieciństwie zostaje
nadany kierunek całemu życiu i młodość człowieka decyduje o jego wiecznej przyszłości.
Tak bowiem zapewnia
Duch Św.: „Młodzieniec wedle drogi swej, choćby się
zestarzał, nie odstąpi od niej" (Przyp. 22,6).
A do tego
tenże Duch Św. d o d a j e : „Masz s y n y ? ćwicz je, a nachylaj
ich z dzieciństwa ich" (Syr. 7,25). W waszych więc rękach,
matki chrześcijańskie, są serca dzieci niby wosk miękki,
którym można nadać dowolną formę.
Dusze dziecięce
są tą urodzajną rolą, czekającą tylko Ina uprawę, by wy-
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dać plon stokrotny. S e r c a dziecięce dadzą się jeszcze
przyrównać do czystego płótna, na którem można namalować wstrętnego szatana lub pięknego anioła. O, uczyńcie
z dzieci aniołów, co z wami u tronu Bożego na wieki
radować się będą. I szczęśliwy człowiek, który wskutek
dobrego wychowania nauczył się nosić słodkie jarzmo cnót
od młodości.
Podobny jest on do drzewa żywota, nad
źródłem wody cnót posadzonem i przynoszącem każdego
cz su owoce dobrych uczynków. A chociaż taki młodzieniec w dalszych latach będzie miał nieszczęście zboczenia z drogi cnoty, to jednakże można słusznie się spodziewać, że tęsknota za dniami szczęśliwie przeżytemi
w niewinności oraz słodkie wspomnienie o upomnieniach
pobożnej matki znowu sprowadzą go na drogę cnoty.
Jako trzecią i ostatnią pobudkę chciałbym wam przedstawić stokrotną zapłatę tu i na drugim świecie. Dobrze
wychowane dzieci są radością i dumą swych rodziców;
one są spadkobiercami cnót waszych, one też staną się
podporą i pociechą wam w waszej starości. Wyobraźmy
sobie matkę, co swe dzieci wychowała na wiernych synów
Kościoła, na godnych członków społeczeństwa ludzkiego;
przedstawmy ją sobie, kiedy ona już jest gotowa opuścić
ziemię, kiedy już pasuje się ze śmiercią, to cnotliwe życie
dobrze wychowanych jej dziatek woła głośniej od jej
rzewnych modlitw do Boga o łaskę i zmiłowanie. Z niemi
łączą się dzieci, co już zeszły z tego świata, a teraz jako
aniołowie otaczają tron Boży. Jak niegdyś Tobjasz po
długiej i niebezpiecznej podróży, tak śpieszą dzieci odwdzięczyć się swej matce, temu widomemu aniołowi stróżowi swemu, zwracając się do Ojca niebieskiego: Sprawiedliwy Boże, nasza kochana matka stanęła obecnie przed
Tobą. J e j to zaraz po Twej łasce zawdzięczamy nasze
zbawienie wieczne. Ona to nauczyła Cię znać i miłować,
ona to słowem i przykładem ustrzegła nas od zwodniczych
podniet i fałszywych uciech tego świata.
Udziel jej więc
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w niebie szczęścia, odpowiadającego niezliczonym dobrodziejstwem, których ona z litości nam wyświadczyła, udziel
jej stokrotnej zapłaty za liczne dobre uczynki, do których
ona nam się przyczyniła. Tak łączy się niebo i ziemia,
by wam matki chrześcijańskie, zapewnić wieczne zbawienie. Na was tu spełniają się słowa Pańskie : „Którzy ku
sprawiedliwości wprawują wielu, świecić będą jako gwiazdy
na wieki wieczne" (Dan 12,3).
Żebyście zaś ten najważniejszy obowiązek waszego
powołania, od którego zależy wasze i waszych dzieci zbawienie wieczne, dobrze wypełniły, zapamiętajcie dobrze,
wprowadzając w czyn następujące zasady. Zacznijcie od
wczesnej młodości wpajać w dzieci prawdy wiary, stosownie do ich zdolności umysłowej. Pismo św. mówi: „Masz
syny? ćwicz je, a nachylaj ich z dzieciństwa ich" (Syr. 7,25).
Niezapomnianej pamięci przywódca centrum Windhorst na
kongresie katolickim w Akwisgranie 1879 wypowiedział:
„Jeśli matka chce się odfotografować, najlepiej chciałbym
ją widzieć z dzieckiem na rękach pouczającą katechizmu".
Uczcie się praktycznej metody nauczania od św. Blanki
królowej, która często do swego syna Ludwika się odzyw a ł a : „Moje dziecię, ty jesteś jedyną moją pociechą i nadzieją Francji, a przecież wolałabym raczej widzieć cię
martwym u stóp moich leżącego, niż kiedy się dowiedzieć,
żeś Boga ciężkim grzechem obraził".
I wskutek tak religijnego wychowania Ludwik IX, król Francji, świętym został.
A ilużby to świętych Kościół liczył, gdyby tylko dzieci
miały matki takie św. Blanki lub Elżbiety Turyngskie !
Jako drugi środek wychowawczy Pismo św. wymienia
w słowach: „Kto folguje rózdze, nienawidzi syna swego"
(Przyp. 13,24). Dlatego nie pozwalaj od młodości na jego
swawolę, a naginaj karku, kiedy jeszcze jest małe, by się
nie zatwardziło i nie stało się nieposłusznem, z czegobyś
miała żałość serdeczną. Oto, matko chrześcijańska, masz
wiele drogocennych obrazów Bożych w swym domu, kiedy
7

-

98

—

masz w nim dzieci. L e c z obrazy te są zniekształcone kurzem
złych skłonności: są to pozostałości w Adamie skażonej natury ludzkiej. Staraj się ten pył grzechów usunąć pouczaniem, upomnieniami, a nawet i karą. J e ś l i jednak karzesz,
to nie karz swego dziecka ze złości ale z miłości.
Trzecim i ostatnim środkiem wychowawczym, od czego ostatecznie wszystko zależy, to obok czuwania przykład
świętości życia. To winniście z reguły zakonnej jeżeli
wszystkim ludziom, to tem bardziej własnym dzieciom.
Każdy wyraz, każde postępowanie wobec dzieci, wszelkie
zasady, jakie głosicie lub niemi się rządzicie, są nasionami, rzucanemi w serca dzieci, które przyniosą owoc na
Lmierć lub życie. A że dzieci mają wzrok bardzo bystry,
przed którym udawanie długo ostać się nie zdoła, oraz że
jesteście obowiązane cnotliwem życiem waszem dzieciom
drogę wskazywać do nieba, przeto odnówcie dziś przed
Boskim Przyjacielem dzieci w tabernakulum ślub życia
świątobliwego. Znane wam są słowa naśladowania: „O tyle tylko potrafisz pracować nad zbawieniem innych, o ile
sam siebie uświęcisz".
Naśladujcie więc sposób postępowania Boskiego Przyjaciela dzieci, o którym Pismo św. mówi, że naprzód On
własnym przykładem nauczał, potem dopiero słowem popierał. Tak, dawajcie waszym dzieciom przykład prawdziwego szacunku i miłości ku waszym mężom, bądźcie prawdziwie pobożne, coby dla was było pra. dziwem wsparciem i podczas burzy cierpień i okażcie się niezmordowane w wiernem wypełnianiu obowiązków w kółku własnej
rodziny. Niech dzieci widzą, że w wychowaniu ich ojciec
i matka najzupełniej się z sobą zgadzają, A przy pomocy
Bożej urzeczywistnicie te śmiałe nadzieje, jakie papieże
pokładają na gorliwych członkach trzeciego zakonu, oraz
należycie odpowiecie stanowisku, powierzonemu wam przez
Opatrzność Boską w małem królestwie rodziny waszej ku
błogosławieństwu społeczeństwa chrześcijańskiego i dobra
całej ludzkości. Amen,

XI!.

Pracodawcy chrześcijańscy.
„ J e ś l i kto o d o m o w y c h pieczy nie m a ,
z a p r z a ł s i ę w i a r y " . (I Tym. 5, 8).

Wszystkim jest wiadomo, jaką papieże dla odnowienia świata nadzieję pokładają w rozkwicie trzeciego zakonu. Rozkwit zaś ten nie polega tyle na wielkiej liczbie
noszących habit i imię dzieci św. Franciszka, ile raczej
na członkach, odznaczających się pod każdym względem
gorliwem wypełnianiem swych obowiązków. I dlatego tacy
tylko mężczyźni stanowią sławę zakonu, którzy są znani
jako miłujący małżonkowie, troskliwi ojcowie rodzin, wierni synowie kościoła i jako dzielni obywatele kraju. I takie
też niewiasty są dumą zakonu, co się odznaczają wierną
miłością mężów, nie obłudną pobożnością i wszelkiemi
cnotami domowemi. Bywa jeszcze często, że za obopólną
umową inne osoby przyłączają się do rodziny—są to słudzy.
I względem tych rodzina tercjarska ma obowiązki, ma poniekąd zastąpić im rodziców. I jakby oddziaływanie obowiązkowych państwa chrześcijańskich nie było ukrytem, to
doświadczenie okazuje, że ich wpływ jest tak decydujący
i błogosławiony dla służby, iż to stanowisko śmiało można
nazwać społecznem. A że dziś ono coraz bardziej bywa
zapoznawane, chciałbym przeto tym tercjarzom, co muszą
trzymać służbę,
1, przedstawić
zakonu,

wzorowych pracodawców z trzeciego
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2. wskazać, w jaki sposób oni mają do tego wzoru
się stosować.
Niech Bóg Wszechmogący za przyczyną Św. Franciszka pobłogosławi moim słowom!
1.
W r. 1315 w kościele Franciszkańskim w Apt w Prowancji klęczała młoda, dostojna para małżeńska na stopniach ołtarza, by zostać przyozdobioną w oznaki zakonu
pokuty. Byli to cnotliwy hrabia Elzeary i jego świątobliwa małżonka Delfina. J u ż przeżyli z sobą kilkanaście lat
w dziewiczem Józefowem małżeństwie, wzorowem życiem
zasługując w zupełności na przyjęcie do trzeciego zakonu.
Lecz od tego zdarzenia pobożność ich nabrała całkiem
nowego polotu. Codzień odmawiali pacierze kapłańskie,
a kilka razy w. tygodniu podsycali swą miłość ku Bogu
spożywaniem Ciała i Krwi Chrystusowej w komunji św.
A szczęście, jakiego stąd pobożny hr. doznawał, było tak
wielkie, iż pewnego dnia zwierzył się Delfinie: „Nie wierzę, żeby większe szczęście można było sobie wyobrazić
nad to, jakiego się doznaje u Stołu Pańskiego". Tak żyli
z sobą ci małżeństwo na wzór dwóch Serafinów, jedno
drugie zapalając do coraz większej miłości Bożej.
W pałacu hrabstwa mieszkała też odpowiednio liczna
służba, która z podziwem przyglądała się świątobliwemu
życiu swych państwa.
Było wiadomem, że hrabia nosił
pas zaopatrzony w ostre kolce, który ciało jego do tego
stopnia ranił, iż nieraz krwią ociekało. Wiedzieli też, że
jego dziewicza małżonka zachowywała ściśle posty pierwszej
reguły zakonu i była przeciwną wszelkim uciechom i zbytkownemu ubraniu. Co zaś ogólny podziw wzbudzało to
to, że ciż sami państwo mimo surowości dla siebie z prawdziwą miłością obchodzili się ze swoją służbą. Nie traktowali bowiem jej, przyjmując do świątnicy swej rodziny,
jak to nieraz bywa, jako obcej, której się daje tylko za-

101
płatę za pracę, nie troszcząc się więcej już o nic, iecz
uważali ją jako dzieci domu, rozkazując z powagą, idącą
w parze z miłością rodzicielską. Hrabstwo wiedzieli o tern
dobrze, że dla służby są zastępcami Boga, któremu kiedyś
muszą zdać sprawę za ich dusze.
I myśl ta była najgłębszą zasadą kierowania się sumieniem w stosunku do
powierzonych sobie osób; temu też odpowiadał powszechnie znany złoty porządek domowy, zaprowadzony w zamku
przez św. Elzearego. Do przestrzegania życia religijnego
porządek domu przepisywał:
1. Wszyscy, co w domu moim
mieszkają, muszą codzień wysłuchać Mszy św. 2, Wszyscy,
mężczyźni i niewiasty, muszą co tydzień odbyć spowiedź.
Niech nikt nie będzie tak nieszczęśliwym, by w główne
święta roku pozbawiał się komunii św. 3, Rano powinien
każdy swe s e r c e w gorącej modlitwie wznieść do Boga,
siebie i wszystkie swe czynności ofiarując Bogu. 4. Każdego wieczora cały mój dom zbierać się będzie razem,
gdzie będę miał pogadankę o Bogu, zbawieniu duszy
i środkach do osiągnięcia zbawienia. Do tych przepisów
o ćwiczeniach pobożnych hr. Elezary dodał jeszcze następujące reguły o zachowaniu się moralnem s,vej służby:
1. Jeśli kto z mojej służby przysięgnie lub zabluźni, zostanie surowo ukarany i ze wstydem usunięty; podobna kara
spotka tych, którzy staną się winnymi grzechu nieczystego
słowem lub uczynkiem. 2. Gry hazardowe w mym domu nie
b ę d ą tolerowane; wszakże służbie mej nie jest wzbronionem
być wesołą, o ile to nie obraża sumienia i Boga. 3. Zakazuję całej mojej służbie pod ciężkiemi karami kogokolwiek obrażać; jeśliby zaś to kiedy miało miejsce, to według upomnienia Apostoła przed zachodem słońca ma nastąpić pojednanie".
To były główne zasady prawdziwie
złotego porządku domowego w zamku tych państwa.
A porządek ten nie był martwą tylko literą, ale był
drobiazgowo wykonywany, gdyż sami państwo w jego zachowywaniu służbie przodowali. Szczególniej Delfina su-
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miennie czuwała nad wykonywaniem zleceń swego małżonka, iż się zdawała obrać sobie za wzór oną niewiastę,
którą tak sławi Duch Święty w księdze Przypowieści, że
postawiona była nad dostatnim majątkiem domu i obowiązki względem swego małżonka, i sług gorliwą pracą
należycie wypełniała.
I chociażby Delfina nic nadzwyczajnego nie uczyniła, chociażby nigdy żadnych zachwyceń
nadprzyrodzonych nie doznawała, ani też cudów nie czyniła, to już sama wierność w obowiązkach względem domowników wystarczyłaby do wyniesienia jej na ołtarze.
Żeby zaś służbę nie tyle bojaźń nagany i kary, ile raczej
szlachetniejsze pobudki zachęcały do wypełniania obowiązków, hr. Eleazary ogłosił: „Jeśli taką (wierną i sumienną)
służbę znajdę, dla niej zawsze będzie otwarty dom mój,
moja kasa i moje serce.
Niema bowiem żadnej sprawy
bliższej mego serca nad zbawienie mej służby".
Czy
więc można jeszcze temu się dziwić, jeśli służba do hrabstwa odnosiła się ze czcią i miłością jak do swych rodziców, jeśli daleka od służalczej bojaźni na swych posterunkach wiernie słała nawet w nieobecności swych państwa, kiedy tylko wszechwiedzące oko Boże było świadkiem ! Nie słyszało się tam żadnego szemrania na państwo, żadnego złorzeczenia przy pracy, żadnego niechętnego słowa przeciw współpracownikom.
Służono swym
ziemskim państwu, jak św. Piotr tego ż ą d a : „dla sumienia", albo raczej z miłości.
Tak, miłość przekleństwo
grzechu wyrugowała, w zamku we wzajemnej miłości
wszyscy byli jednem sercem i jedną duszą. Było to w istocie dziwowiskiem dla Aniołów i ludzi; pierwsze wieki chrześcijaństwa zdawały się wracać, a stara prawda na nowo
znajdowała swe potwierdzenie, że cnotliwi państwo wytwarzają dobrych sług i że rodziny święte są rodzinami
Bożemi.

2.

Kiedy tak rozważamy te rajskie stosunki, jakie panowały między państwem a służbą w zamku św. Delfiny, to
widzę, jak odczuwacie zwłaszcza wy pobożne tercjarki,
coście miały sposobność smutnego doświadczenia, świętą
zazdrość. Ach, słyszę was odzywające się, szczęśliwe te
czasy, kiedy to można było się cieszyć wierną i pobożną
służbą, niestety bezpowrotnie minęły. Tak, istotnie dobra
służba coraz rzadziej się trafia,
A dlaczego?
Głównie
dlatego, że dobrych państwo, według wzoru św. Elzearego
i św. Delfiny, coraz rzadziej spotkać można.
Wielu pracodawców nawet nie wie, że, godząc służbę, zobowiązało
się przed Bogiem nietylko czuwać nad fizycznem zdrowiem,
ale i nad życiem religijnem i moralnem postępowaniem
swej służby, oraz jej jako swoim domownikom okazywać
życzliwość. Wszakże przemawiam do was jako dzieci św.
Franciszka, którzyście gotowi i ten obowiązek należycie
wypełnić. Nauczcie się przeto od św. E l z e a r e g o i Delfiny
wypełnić trzy główne obowiązki dobrych państwa.
Hrabstwo w Pui-Michel naprzód byli przejęci obowiązkiem zaprawiania swej służby w pobożności. Za dobrze bowiem znali słowa św. Pawła: „Jeśłi kto o swych domowych
pieczy nie ma, zaparł się wiary i jest gorszy niźli niewierny"
(I Tymot. 5. 8); zaparł się wiary, gdyż swym domownikom
nie przoduje podług przepisów wiary; gorszy jest od poganina, gdyż i ten swych domowników doprowadza do czczenia swych mniemanych bogów. Św. Elzeary okazywał swą
gorliwość wychowania religijnego swej służby sumiennem
zachowywaniem niedziel i świąt obowiązkowych, zakazując
w te dnie najsurowiej wszelkiej służebnej pracy. A jak jest
pod tym względem u was? Czy nie pracujecie w samo
jeszcze święto, zarywając w ten sposób dnie poświęcone
Bogu? Czy znane jest wam przykazanie Boże: „Pamiętaj,
abyś dzień święty święcił"; „nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój i córka twoja, sługa twój i służeb-
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riica t w o j a " ? (Wyjścia 20,10).
Kto pracą w święta chce
m a j ą t e k swój pomnożyć, skutek wręcz przeciwny osiągnie.
Św. Vianney bowiem z trzeciego zakonu tak o tem mówi:
„Dwie są drogi do zubożenia: kradzież i praca niedzielna''.
W domu św. Delfiny wszystka siużba musiała w niedziele
wysłuchać Mszy Św., ki zania, a co tydzień spowiedź odbyć.
Ta sumienna pani domu nie zadawalniała się tylko przeznaczeniem na to czasu, nie, ale sama czuwała pilnie nad
wykonaniem tego. A jakby tego wszystkiego mało jeszcze
było, każdego wieczora odbywała nabożeństwo, składające
się z czytania duchownego i wspólnych modlitw razem ze
wszystkimi swymi domownikami. A jak jest u was pod tym
względem? Że czuwacie nad wypełnianiem obowiązkóv?
chrześcijańskich oraz c z ę s t e m przystępowaniem do sakramentów św. waszej służby, to właściwie jest zrozumiałe,
inaczejby sąsiedzi wytykali was palcami, a zgorszenie padałoby na cały zakon. L e c z jak jest z p a c i e r z a m i wieczornymi? Jeśli szyderczy duch materialistyczny czasu już je
wyrugował, to czem prędzej wprowadźcie je na nowo, a staną się źródłem błogosławieństwa dla Cr.łego waszego domu,
T e r c j a r z św. J a n Vianney słusznie modlitwę nazywa szczęściem ludzkiem na tej ziemi, pamiątką raju i przedsmakiem nieba. Odmawiajcie więc wieczorem wspólnie różaniec, odprawiajcie krótkie czytanie duchowne, czyniąc to
przynajmniej w niedzielę i święta. Nie obawiajcie się trudności ze strony służby, o w s z e n oni tego się spodziewają
od państwa, należących do trzeciego zakonu. U c i e s z ą się
tem wielce, gdyż niema w dniu żadnej godziny takiej, w którejby się czuli tak członkami jednej rodziny, jak wówczas,
gdy razem z wami zbierać się b ę d ą około domowego ołtarza. A kiedy tak słowem i przykładem służbę waszą do
B o g a prowadzić b ę d z i e c i e , to jej nietrudno będzie was szanować jako zastępców B o g a stosownie do zalecenia św.
Pawła: „ B ą d ź c i e posłuszni przełożonym waszym i bądźcie
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im poddani. Albowiem oni czują jako którzy za dusze wasze liczbę oddać m a j ą " (Źyd. 13, 17).
Przechodzimy teraz do drugiego głównego obowiązku
państw chrześcijańskich, do czuwania nad moralnem zachowaniem i chronieniem domowników od wszelkiego niebezpieczeństwa.
Przyjrzyjcie się waszemu wzorowi: św.
Elzearemu i Delfinie. Jak wspaniałe prawo domowe oni wydali, które niby ochronna tama zabezpieczało dom hrabstwa od rozpanoszonego potopu nieczystości, uchybień przeciw miłości bliźniego, klątw i potwarzy. A skutek takiego
zarządzenia tem był niezawodniejszy, że państwo swym słowom należną sankcję nadawali pogróżką, obietnicą, a głównie przykładem własnego świątobliwego swego życia. To też,
pobożni Tercjarze, jest i waszym najściślejszym obowiązkiem. Niech nikt z was nie zastawia się dowodzeniem, że
służba jest w dojrzałym wieku, a więc i sama może się
złego ustrzedz, a wymówka, że umówiona pensja ją w swoim
czasie dochodzi, a przeto już od dalszych obowiązków was
zwalnia, przed sądem Boskim się nie ostoi. Apostoł bowiem zaleca wam czuwać nad duszami waszej służby, z czego kiedyś będziecie musieli zdać rachunek. Może sumienie wam wyrzuca pod tym względem winy jeszcze z czasu,
zanim weszliście do zakonu. Moźeście milczeli, kiedy służba wieczorami wychodziła na rozrywki, utrzymywała podejrzane znajomości narażając swą niewinność na uszczerbek
i imię swych rodziców. Starajcie się przeto teraz po wstąpieniu do trzeciego zakonu ze zdwojoną gorliwością dalszym szkodom zapobiedz; inaczej wrogom i niechętnym trzeciemu zakonowi sprawicie wielką uciechę. Niewiasta ta,
powiedzą, chce uchodzić za gorliwą członkinię trzeciego
zakonu, ale zamiast chodzić do kościoła i tyle się modlić,
czy nie lepiejby zrobiła, gdyby lepiej pilnowała służby i nie
pozwalała jej po całych nocach się wałęsać poza domem
z podejrzanemi osobami. Nie zapominajcie o tem, że jako
członkinie trzeciego zakonu jesteście miastem na górze
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i światłem na świeczniku, wystawione na widok publiczny.
Dlatego czuwajcie nad powierzonymi waszej pieczy, z miłością a stanowczością naprowadzając na dobrą drogę, gdy
z niej zboczą, pomni przestrogi Ducha Św.: „Nie miej w nienawiści brata twego w sercu twoim, ale go jawnie karz,
abyś nie miał grzechu dla niego" (Kapł, 19, 17). „Lecz
jeśli", tak dalej mówi Bóg przez proroka Ezechiela, „gdy
ty opowiesz niezbożnikowi, aby się od dróg swoich nawrócił, nie nawróciłby się od drogi swojej, on w nieprawości
swej umrze, a tyś wyzwolił duszę swoją" (33,9).
Lecz wypełnienie tego dwojakiego obowiązku zostanie
dopiero wtedy uwieńczone pomyślnym skutkiem, kiedy waszą służbę traktować będziecie z miłością rodzicielską.
Posłuchajcie jeszcze raz złotych słów św. Elzearego: „Jeśli
taką (wierną) służbę znajdę, otworzę jej każdego czasu
mój dom, moją kasę i moje serce. Niema bowiem żadne;
tak ważnej sprawy, któraby bliżej leżała mi na sercu, jak
zbawienie mej służby", A to życzliwe traktowanie służby
nie jest jakąś tylko radą, lecz najściślejszym obowiązkiem.
Tak bowiem brzmi rozkaz B o ż y : „Sługa mądry niech ci
będzie miły jako dusza twoja" (Eccli. 7,23). I dalej:
„Jeśli masz sługę wiernego, niech ci będzie miły jako
dusza twoja, jako brata tak go szanuj" (Tamże .33,31).
Jeżeli Bóg takiej łagodności w Starym Testamencie żądał
dla sług, którzy nieraz niewolnikami byli, to jakiemiż uczuciami miłości przejęci być powinniście względem sług,
którzy z wolnego wyboru weszli w stosunki służbowe i to
jeszcze w nowym testamencie, kiedy to przecież zapanowało prawo miłości ? I tu wiara przychodzi z pomocą.
Bo ćzy nawet najostateczniejszy sługa nie jest przyozdobiony szlachectwem dziecka Bożego, czy nie jest on dziedzicem Bożym i spadkobiercą szczęścia niebieskiego? Czy
sługa nie przedstawia najżywiej Tego, co sam się poniżył, przyjmując postać sługi, jak to sam o sobie powiedział: „Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono,
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ale aby służył" (Mark. 10,45). A tern bardziej, kiedy wasza
służba należy do trzeciego zakonu, nakazującego nawzajem uważać się jako siostry i bracia, czy trudno wam
będzie wypełniać polecenie A p o s t o ł a : „Miłością braterstwa
jedni, drugich miłując. Uczciwością jeden drugiego uprzed z a j ą c " (Rzym. 12.10)! Serdeczną tę życzliwość i szczerą
miłość okażcie służbie szczególnie, gdy ją spotyka jakie
nieszczęście, jak strata rodziców i t. p.
Okazując im
szczere współczucie; starajcie się zdwojoną miłością boleść tę im złagodzić. Nadewszystko zaopiekujcie się służbą chorą i która stała się niezdolną do pracy.
Nie dawajcie chorym odczuwać, że pielęgnowanie ich wkłada na
was ofiarę, gdyż i oni przez lat wiele ofiary dla was ponosili. J a k o gorliwa tercjarka, regułą zakonną zobowiązana do pielęgnowania chorych tercjarzy, opiekuj się długoletnią służącą twoją z macierzyńską miłością, dopóki
wreszcie śmierć nie uwolni jej od cierpienia. Bóg w niebie policzy wszystkie ofiary i trudy, a anioł stróż zapisze
je do ksiąg żywota złotemi głoskami.
Cieszcie się więc
i radujcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech.
Oto więc, pobożni Tercjarze, którzyście dziś podziwiali wspaniały wzór chrześcijańskich państwa w zamku
św. Elzearego i wzdychacie za wierną i sumienną służbą,
nie wzdrygajcie się przeto przed żadnemi trudnościami
w wychowywaniu jej w prawym duchu. Zacznijcie od dziś
na nowo na wzór św. Elzearego i jego małżonki św. Delfiny służbę waszą zaprawiać w pobożności, czuwając nad
jej moralnością oraz jej los łagodząc prawdziwą miłością.
Nie obawiajcie się, że po przyjacielsku zniżając się do
niej, stracicie na powadze.
„ J a k bowiem silny powiew
wiatru pomyślnego", dowodzi tercjarz św. Franciszek S a lezy, „skuteczniej poruszy okręt od stu wioseł, tak też
i przyjacielskie słowo i okazanie życzliwości służbę o wiele
prędzej zapali niż setki ostrych a przykrych rozkazów".
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Przyłóżcie się więc gorliwie do odnowienia rodziny w duchu
chrześcijańskim: niech duch św. Franciszka t. j. duch pokory, miłości Boga i bliźniego zapanuje w waszym domu,
aby miłość płynąca z serca i do serca przemawiająca,
przekształciła dom Wasz w raj, gdzieby wszyscy — państwo i służba — w zgodzie i miłości już tu na ziemi
zakosztowali radości niebieskich. Amen.

XIII.

Służba chrześcijańska.
„Słudzy posłuszni bądźcie panom wedle
ciała w prostocie serca waszego jako
C h r y s t u s o w i " . ( E f e z . 6,5).

Na ostatniem zebraniu przedstawiłem wam wspaniały
wzór państwa, ożywionych duchem trzeciego zakonu, w osobie cnotliwego hr. Elzearego i jego świątobliwej małżonki
Delfiny w obcowaniu ze swymi podwładnymi. Zapewne
wielu z was, ile że należy do klasy służebnej, odczuło
pewnego rodzaju zadowolenie, że państwu w tym obrazie
dostała się należna nauka.
Są niezaprzeczenie państwo,
których stosunek do służby jest prawdziwie chrześcijański
i bez zarzutu. Lecz i to jest prawdą, że jest służba i to
niestety liczna, z powodu której zachowania się i stosunku
do swych państwa wielce ubolewać należy.
Dlatego dzisiaj chce szczególniej tym, co należą do klasy służebnej,
wskazać, jak właśnie zakon pokuty stara się wychowywać
ich na prawdziwie dobrą służbę.
Poucza służbę odnosić
się do swych państwa :
1. z uszanowaniem, wynikającem z wiary,
2. z ochoczem posłuszeństwem i
3. z wdzięczną wiernością.
Niech Bóg wszechmocny za
szka pobłogosławi moim słowom!

przyczyną

Św.

Franci-
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1.

Przenieście się w duchu w oną chwilę, kiedyście to
po raz pierwszy weszli do domu waszych państwa. Wówczas to weszliścię w stosunek do waszych państwa na podobieństwo dzieci do swych rodziców.
Jak przeto dziecko rodzicom swoim zawdzięcza istnienie i życie i wskutek tej zależności winno im c z e ś ć i posłuszeństwo, tak
też i wy swoje zabezpieczone stanowisko służebne przyznać musicie rodzinie, która was przyjęła. W ten sposób
weszliście w zależność od tej rodziny, gdyż sam Bóg
zwierzchnie swe prawo im przekazał. Państwo nadewszystko swem stanowiskiem społecznem, dobrami ziemskiemi,
a często też i swem wykształceniem nad wami górują.
Jeżeli już dobry porządek wymaga, żeby niższy wyższemu,
podwładny zwierzchnikowi cześć okazywał, to o ile więcej
ten obowiązek na was cięży, do których stosują się słowa
św. P a w ł a : »Słudzy posłuszni bądźcie panom wedle ciała,
z dobrą wolą s ł u ż ą c " (Efez. 6,5), oraz słowa tegoż Apostoła do biskupa św. T y t u s a : „Słudzy aby panom swym
byli poddani, we wszystkiem się podobając, nie sprzeciwiając s i ę " (2,9). Tak św. Paweł musiał mówić do chrześcijan, którzy wiarą i podług z a s a d wiary żyli. A czego
wiara n a u c z a ? Ze pan jest wobec służby zastępcą Boga,
posłem Najwyższego. A że posłowi królewskiemu na t! dworze książęcym są okazywane honory prawie że królewskie,
to z jaką czcią nie powinna się odnosić służba do posła
samego B o g a ! A może za wiele ż ą d a m ? To posłuchajcie jeszcze św. P a w ł a : „Słudzy posłuszni bądźcie panom
wedle ciała w prostocie serca waszego jako Chrystusowi,
nie na oko służąc ale jako słudzy Chrystusowi" (Efez.
6,5—7). A i św. Franciszek znamienne w tym względzie
wypowiedział zdanie: „Podwładny w swym przełożonym
winien widzieć nie człowieka, a Boga, któremu przyobiecał miłość i posłuszeństwo".
A teraz odwróćcie oczy
wasze od państwa do siebie samych.
Kto ty j e s t e ś ?
Wszak zaliczasz się do uczniów Chrystusa, mających się
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rządzić zleceniami swego Mistrza : „Gdy uczynicie wszystko,
co wam rozkazano, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy"
(Łuk, 17,10;. Należysz dalej do uczniów Św. Franciszka,
do których powiedział zakonodawca: „Upominam was, moi
bracia, abyście nie gardzili i nie sądzili tych ludzi, których widzicie noszących miękkie szaty, spożywających
delikatne potrawy i napoje, ale raczej niech każdy gardzi
i sądzi samego siebie".
Dałby to Bóg, żeby o wszystkiej służbie można było
powiedzieć, że ona rządzi się podług tych słów. Bo chociażby wasi państwo i nie byli pobożni ani cnotliwi i choćby
oni byli dla was bardzo przykrzy i niesprawiedliwi, to
i jeszcze jako wierni chrześcijanie nie możecie odmówić
im czci należnej. Jak bowiem wizerunek Ukrzyżowanego,
choćby był z niewiadomo jak marnego materjału uczyniony, to ze względu na Chrystusa godzien jednak czci,
tak również i wasi państwo, choćby niewiadomo ile mieli
błędów i wad, to jako zastępcy Boga są godni jednak szacunku. I ta cześć nie jest jednak jakiemś pochlebstwem
i przesadą, lecz jaknajdojrzalszym owocem wiary oświecającej. Szczerą tę c z e ś ć okazujcie nadewszystko słowem
i czynem. Bądźcie pełni uszanowania, kiedy z nimi rozmawiacie, bądźcie oględni, kiedy o nich rozmawiacie jużto
z osobami, razem z wami slużącemi, a tem bardziej
z obcemi. Zapatrujcie się w duchu Chrystusa, który by
tarcza ochronna staje przed waszymi doczesnymi państwem.
Nadewszystko szanujcie waszych państwo cierpliwością
i wyrozumieniem dla ich humoru i usterek. J e s t to konieczna pokuta, którą sam Bóg na was włożył i której
zakon pokuty od was się domaga. J a k ż e wiec drogocennym owocem na drzewie trzeciego zakonu jest taka cnotliwa s ł u ż b a !
Z jaką radością św. Franciszek na was
spogląda ze swego wspaniałego tronu!
„Radujcie się
i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech" (Mat.5,12),
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2.
Położenie wasze jako służby powtóre zobowiązuje was
do ochoczego posłuszeństwa względem waszych państwa.
Dlatego i w Piśmie Św., ile razy jest mowa o obowiązkach
służby, zawsze na pierwszem miejscu jest stawiane posłuszeństwo. „Słudzy", upomina św. Paweł, „bądźcie posłuszni
we wszystkiem panom wedle ciała w szczerości s e r c a "
(Kol. 3,22). Św. Piotr wymaga tego posłuszeństwa nawet
względem państwa niesprawiedliwie postępujących.
Tak
bowiem brzmią słowa jego: „Słudzy, bądźcie poddani panom we wszystkiej bojażni, nietylko dobrym i skromnym,
ale też i przykrym" (1 Piotr. 2, 18). Jużciż dla przyrodzonej natury ludzkiej jest to twarda mowa, lecz jak łatwem i słodkiem to posłuszeństwo uczynił chrystjanizm.
Z pośród 12 pobudek, osładzających posłuszeństwo, św. Bernard na pierwszem miejscu wymienia przykład Syna Bożego. On, którego tronem niebo, podnóżkiem ziemia, zniżył się do stanu sługi, albo raczej stan ten dziwnie wywyższył, jak sam o sobie zeznaje: „Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył". (Mark. 10, 45).
Dla naszego przykładu stał się posłusznym stworzeniom:
Maryi i Józefowi, Jeślibyś chciał zarzucić, że posłuszeństwo względem tak świętych osób nie było ciężkie to podziwiaj J e g o posłuszeństwo względem bezbożnego arcykapłana Kaifasza i pogańskiego starosty Piłata. Posłuszeństwo dla Zbawcy było pokarmem i napojem, ono było pierwszym przy zejściu na ten świat i ostatnim aktem przy rozstawaniu się z tem życiem. Przykład ten posłuszeństwa
Syna Bożego zniewolił św. Franciszka do wyrzeczenia się
wszelkich zaszczytów tego świata, owszem spowodował zrzeczenie się godności generała zakonu, aby na wzór Syna
Bożego pokornie słuchać. Przykład ten posłuszeństwa Syna
Bożego stał się pobudką dla św. Elżbiety, iż z polecenia
swego spowiednika z największą pokorą słuchała dwóch
grymaśnych a wielce złośliwych niewiast. Zaprawdę, od
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czasu jak Syn Boży, św. Franciszek i św. Elżbieta własnym
przykładem uszlachetnili pokorne posłuszeństwo, stan słu*
żebny stracił swe piętno poniżenia i zawstydzenia, owszem
przez posłuszeństwo stał się szkołą cnót wszelakich, tak
bowiem mówi św. Franciszek: „Posłuszeństwo jest dziełem
wiary, kamieniem probierczym prawdziwej nadziei, dowodem miłości, matką pokory i źródłem pokoju, które wszelkie grzechy pokonywa". Chętnie też zgadzamy się z autorem Naśladowania: „ J e s t to nieocenionem dobrodziejstwem
pozostawać pod posłuszeństwem i nie być panem samego
siebie". O jakże natychmiast ustałyby wszelkie narzekania
państwa na nieposłuszeństwo, ustałyby wszelkie pretensje
do sług, z drugiej zaś strony niezadowolenie i szemrania
tak wielu sług, gdyby te zasady czcigodnego i brzemiennego w zasługi posłuszeństwa coraz szersze koła zataczały!
A teraz przypuśćmy, że jacyś państwo mają dwie służące, z których Franciszka jako gorliwa tercjarka kieruje
się zasadami wiary, podczas gdy lekkomyślna Agata jest
skończonem dzieckiem tego świata. Mają one sobie wydzielona taką samą pracę, mają pretensję do takiego samego wynagrodzenia, a jednakże jak wielka między niemi
różnica. Franciszka słucha swych państwa rączo i bez
ociągania się, gdyż ze św, Franciszkiem w swych państwu
widzi nie ludzi, a samego Boga z miłości ku któremu przyjęła rolę służącej; Agata przeciwnie wypełnia otrzymany
rozkaz nieraz dopiero wówczas, gdy swemi sprzeczkami
swych państwa do najwyższego rozdrażnienia doprowadzi.
Chociaż Franciszka trudne, a niekiedy i w przykrych słowach polecenie otrzyma, wypełnia je jednak w cichości
w tej myśli, że tą ciężką pokutą już tu na ziemi przyszły
czyściec skraca. Agata również takie przykre polecenia
wypełnia, lecz narzekaniem krzyż sobie cięższy wytwarza,
tracąc wszelką przed Bogiem zasługę. Franciszka według
rady św. Franciszka S a l e z e g o nietylko ochoczo na skinienie spełnia przykre rozkazy, ale nawet uprzedza życzenia
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śwych państwa, a spełnia je z największą dokładnością
i wtedy, gdy w nieobecności swych pracodawców jedyne
oko Boże jest świadkiem, inaczejby nie mogła ze spokojnem sumieniem przyjąć umowionego wynagrodzenia, Agata przeciwnie wypełnia swe obowiązki zupełnie pobieżnie,
zdradzając swą służalczość przez to, iż swą pracę wówczas tylko dokładnie spełnia, kiedy czuje nad sobą śledzące oko pańskie.
O jakże godna pożałowania jest Agata,
jak niskie jej uczucia i jak nieszczęśliwi jej państwo! Któż
z was nie chciałby trzymać z poczciwą Franciszką.
3.
J e ś l i posłuszeństwo wasze ma być dojrzałym owocem
żywej wiary, musi mu towarzyszyć inna jeszcze cnota, której państwo wasi od was jako członków domu swego wymagać muszą, a nią jest pochodząca z wdzięczności miłość i wierność. Tego wymaga już św. Paweł w swym liście do biskupa Tytusa:
„Słudzy aby panom swym byli
poddani, we wszystkiem dobrą wierność pokazując, aby naukę Zbawiciela naszego Boga we wszystkiem ozdobili"
(2,10).
Wierność wymaga od was, abyście strzegli dobra
pańskiego, pieniędzy i majątku, jak św. Paweł ostrzega:
„nie zdradzając, ale we wszystkiem dobrą wierność pokazując" (Tyt. 2,10). Chociaż bowiem zaliczacie się do rodziny, jednakże nie macie prawa, mniej jeszcze niż dzieci,
rozporządzać własnością waszych państwa.
Macie tylko
prawo do umówionego wynagrodzenia i odpowiedniej opieki.
I dlatego każde nieupoważnione przywłaszczenie sobie rzeczy pańskiej byłoby kradzieżą tem wstrętniejszą, im więcej nadużylibyście zaufania pańskiego. I chociażby to było dla wsparcia rodziców własnych — cel szlachetny nie
może nigdy uświęcać niedozwolonych środków.
Wszak
mówię do dzieci ubogiego z Assyżu, dla którego dobra
ziemskie miały tyle znaczenia, co i nawóz; przemawiam
do członków trzeciego zakonu, którzy codzień odmawiają
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pacierze tercjarskie i na miesięcznych zebraniach na nowo ożywiają się duchem ubogiego św. Franciszka. Bo i po
co mają wyciągać rękę po cudze dobro? Czy może aby
zadowolnić próżność i pychę w ubraniu?
Ależ do tego
tercjarze nie mogą mieć najmniejszego pociągu: podług
reguły mają nosić zwyczajne, stosowne do stanu swego
szaty, na zdobycie których roczna pensja aż nadto wystarczy.
Z jakiem więc zaufaniem państwo może dom
swój cały powierzyć takiej służbie, co jako gorliwi tercjarze są znani, a których myśl jest wytężona tylko w tym
kierunku, aby zgromadzać sobie skarby i zasługi na wieczność długą, gdzie Bóg każdemu odpłaci według jego
czynów!
Wierność wasza względem państwa jednak nie powinna się ograniczać tylko do dóbr materjalnych; są bowiem
jeszcze wyższe, duchowne dobra, a jednem z najdrogocenniejszych z nich jest sława i dobre imię.
Są tajemnice
rodzinne, które święcie mają być zachowane, czyli co się
stanie w rodzinie, nie może być za dom wynoszone. Do
tego każda rodzina ma prawo, do tego każdy członek rodziny ma najściślejszy obowiązek. Tymczasem nieraz trafia się służba, co swą gadatliwością stać się może największym wrogiem domu. Każde słowo podchwytuje, często pod drzwiami podsłuchując, za nic sobie uważa nawet tajemnicę listów.
Gdybyście mieli pośród siebie tak
niewiernych współsłużących, naśladujcie św. Paschalisa
Baylona z I zakonu, sprostowując takie świegotliwe osoby
z miłością a powagą. Przedstawcie im ohydę takiego postępowania. Przypomnijcie im słowa Pisma Św.: „Nie powtarzaj mowy, którąś słyszał w objawieniu mowy tajemnej,
a prawdziwie będziesz bez zawstydzenia", jak również:
„Słyszałeś słowo przeciw bliźniemu twemu, niech zaraz
umrze w tobie, ufając, że się nie rozpukniesz" (Eccli. 42,
I; 19,10\ W ten sposób swoich współtowarzyszów od roz-
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szerzenia plotek, państwo od dalszej straty czci, siebie samych od udziału w winie uchronicie.
Państwo wasi jednak jeszcze inne klejnoty posiadają,
daleko dla nich cenniejsze od pieniędzy i sławy, nawet
od własnego życia — są to ich dzieci, te żywe ich fotografje, piastuni ich imienia, spadkobiercy ich majątku.
Każde dziecko ma u boku swego księcia niebieskiego jako
swego Anioła Stróża, na duszy każdego dziecka tkwi kropla krwi Chrystusowej. 0 jakże państwo was zaszczycili,
powierzając pieczy waszej najdroższy skarb swego domu!
Od sposobu bowiem, w jaki temu zaufaniu państwa odpowiecie, po większej części zależy cały dalszy kierunek
w życiu i los w wieczności tych niewinnych dziatek. Pismo św. mówi: „Młodzieniec wedle drogi swej, choćby się
zestarzał, nie odstąpi od niej" (Przyp. 22,6). Dlatego regularnie odmawiajcie z niemi pacierze poranne, wieczorne
i przy posiłku; módlcie się za nie, aby Anioł Boży je zachował ode złego. Bądźcie w waszem zachowaniu i mowach w obecności dzieci tak oględni, iżby one nabrały
przeświadczenia, że z woli rodziców wy jesteście zastępcami Boga, aby pod waszą ręką mogły one znaleźć drogę
do nieba.
To jest gorliwość o zbawienie dusz, którą za
przykładem Ojca serafickiego możecie tu w całej pełni
okazać.
Nie wymaga ona długich a niebezpiecznych podróży. Sferą waszej misji jest dom waszych państwa, komnata ich dzieci.
Tam sprawujcie wasz święty urząd
z miłości ku Boskiemu Przyjacielowi dzieci, z prawdziwej
miłości ku waszym państwu oraz ku pomnożeniu waszych
zasług.
O stokrotnie szczęśliwi, kiedy niewinne, krwią
Chrystusa odkupione dusze naprowadzicie na drogę cnoty!
Gdyż w ten sposób zakryjecie mnóstwo niedoskonałości
waszych. Aniołowie Stróżowie tych dzieci zobowiązali się
do niezatartej wdzięczności; co więcej te przez was ocalone dusze u tronu Bożego stanowić będą waszą koronę,
zaszczyt i radość.
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Zaprawdę, kiedy ten świat przyrównamy do olbrzymiej
sceny teatralnej, na której wszyscy ludzie, król jak też
i rzemieślnik, państwo i służba, mają sobie rozdane do
odegrania role, tedy wam, chrześcijańska służbo dostało
się w udziale bardzc ważne a brzemienne w zasługi stanowisko. Macie z uszanowaniem, wypływającem z wiary
przyczyniać się do splendoru waszych państwa, pokornem
posłuszeństwem gromadzić sobie skarby cnót i zasług, wiernością waszą w ochranianiu dóbr materjalnych i duchowych
waszych państwa stać się przyjaciółmi i dobrodziejami ich
domu. Jak niegdyś Bóg błogosławił dom Putyfara dla pobożnego a niewinnego Józefa, tak macie i wy waszą modlitwą a cichą pracą sprowadzać błogosławieństwo Boże
ne całą ich rodzinę. Czy więc da się pojąć taka niedorzeczność, kiedy katoliccy państwo swą służbę powstrzymują
od wstępowania do trzeciego zakonu z bojaźni. że ona tam
doznawać będzie przeszkody do wiernego wypełniania swych
obowiązków? Czy nie przekonaliście się dziś po raz nie
wiem który, że sumienne wypełnianie obowiązków powołania jest naczelną zasadą trzeciego zakonu? Czy o tem
zapomniano, że skromność, uszanowanie, posłuszeństwo
i wierność w obowiązkach są sadzonkami niebios, tak
wspaniale udającemi się w ogrodzie trzeciego zakonu?
Zwalczajcie przeto, pobożni Tercjarze, wszystkie te uprzedzenia wiernem wypełnianiem waszych obowiązków oraz
należną pobożnością. Pomagajcie w ten sposób — każdy
w swoim zakresie — do szczęśliwego rozwiązania sprawy
służebnej, aby świat coraz więcej mógł się przekonać
o prawdziwości onych słów wielkiego papieża Leona XIII,
iż trzeci zakon św. Franciszka jest wybitnie socjalnego znaczenia. Amen.

XIV.

Praca.
„Żywot robotnika o s ł o d n i e j e , a w nim
s k a r b z n a j d z i e s z " . ( E c c l i . 40, 18,)

W społeczeństwie ludzkiem jest stan, który dla ustroju
państwowego stanowi jużto rękojmię błogosławieństwa,
jużto niebezpieczeństwo, żywioł zaburzenia, stan którego
potrzeby i usiłowania w wielkiej mierze zajmują umysły
wszystkich szczerych przyjaciół ludzkości, a do którego
wielu z was należy, jest to stan robotników. Pod nazwą
robotników rozumiemy wszystkich tych, co się utrzymują
z pracy rąk własnych, czy to w warsztatach, czy to w fabryce, przemyśle kupieckim lub wreszcie w domowem ognisku. Bogu dzięki, że jest jeszcze dosyć szlachetnych ludzi, co mają dla was serce; lecz nie brak też i pochlebców
i wrogów, którzy czyhają na waszą zgubę. Takim wrogiem
klasy pracującej między innymi jest wielki przemysł niemiłosierny, co dla własnego zbogacenia się chce was wyzyskiwać; takimi pochlebcami są uwodziciele ludu—rozmaite
partje socjalistyczne i komunistyczne. Prawdziwym zaś
waszym przyjacielem jest nasz święty kościół katolicki,
który na wszelki sposób wam w waszej pracy stara się
nieść ulgę i trudy osłodzić, I te zabiegi przyjacielskie
najlepiej udaje się mu rozwinąć wśród was, którzyście przystąpi 1 ! do trzeciego zakonu. Zakon bowiem istotnie ma
wysokie socjalne zadanie, które wśród was przez to urzeczywistnia, że was godzi z waszym losem, a to zadanie
tem dokładniej spełni, z im większą sumiennością będzie-
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cie się trzymali jego nauk i polecenia zachowacie. Aby
zaś to ostatnie coraz bardziej się udawało, rozważcie dzisiaj:
1. Dlaczego i
2. W jaki sposób pracę waszą macie spełniać.
Niech Bóg Wszechmocny za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi moim słowom!
1.
Mówiąc do członków zakonu pokuty o pobudkach,
zniewalających nas do pracy, mam na myśli przedewszystkiem pobudki, wynikające z wiary. Pismo Św. i rozum wiarą oświecony zgadzają się na jedno: taka jest wola Boża.
Taka wola Boża była już w raju. Pismo Św. opowiada:
„Wziął tedy Pan Bóg człowieka i posadził go w raju rozkoszy, aby sprawował i strzegł g o " (Gen, 2, 15). I dalej
stwierdza Duch Św.: „Człowiek się rodzi na pracę, a ptak
na latanie" (Hijob. 5, 7). A choćby Pismo Św. na tym
punkcie zachowało zupełne milczenie, to i tak rozum wiarą oświecony musiałby człowieka doprowadzić do zrozumienia, że Bóg go do pracy zobowiązał, co więcej że Bóg
go uczynił współpracownikiem w dziele swego stworzenia.
Bóg bowiem dzieło stworzenia pozostawił poniekąd jakby
niedokończonem. Ziemi np. udzielił płodności, lecz ona
potrzebuje uprawy i siewu, żeby płodność dopiero plon
swój wydała. Bóg w ziemi złożył węgiel i szlachetne metale, lecz aby znowu praca ludzka je do użytku wydobywała. Słowem Bóg ustanowił człowieka panem c a ł e g o
stworzenia, lecz zanim będą one mogły cel, do którego
zostały stworzone, osiągnąć, musi opanować on trzy olbrzymie królestwa przyrody. A obowiązek tej pracy Bóg na
człowieka włożył już w raju, lecz obowiązek ten był słodki, który spełniał on z rozkoszą i zamiłowaniem- Lecz tu
nastąpił grzech nieposłuszeństwa Adama, za co został on
ze swą małżonką z ogrodu rozkoszy usunięty i odtąd praca ze sprawiedliwego orzeczenia Bożego otrzymała wyciś-
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nięte na sobie piętno kary. Do nas więc wszystkich odnosi się wyrok Boży: „Przeklęta będzie ziemia w dziele
twoim; ciernie i osty rodzić ci będzie. W pocie oblicza
twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemi,
z którejeś wzięty,, (Gen. 3, 17—19). Tak brzmi wyrok
Boży, który od tego czasu zawisł nad wszystkimi ludźmi,
od ogorzałego od słońca i wiatru żeglarza, co płody z dalekich krain przewozi przez wzburzone morza, aż do górnika, co w mrocznych podziemiach z wielkim mozołem węgiel wydobywa. Rolnik za pługiem, kupiec za kontuarem,
rzemieślnik w warsztacie, wszyscy kornie pochylają się przed
wolą Bożą, zniewalającą ich do pracy. Jak wszyscy w Adamie zgrzeszyli, tak też wszyscy poddać się muszą pokucie pracy. Jak już sama ta myśl jest zdolna wielu ludzi
pogodzić ze swoim losem!
Oby ludzie sobie często przypominali tę prawdę, którą mądry Meneniusz Agryppa w 494 r. przed Chrystusem
zbuntowanym robotnikom Rzymu w następującem porównaniu przedstawił: „Pewnego razu członki ciała ludzkiego
wypowiedziały służbę żołądkowi, mówiąc: żołądek jest próżniakiem, nie damy mu już więcej żadnego pokarmu. A odkąd żołądek żadnego pokarmu nie otrzymywał, nie mógł
też członkom i sił dostarczać, wskutek czego całe ciało
zaczęło obumierać. Członki spostrzegłszy swój błąd, zawarły z żołądkiem pokój i odtąd znowu zaczęły być należycie obsługiwane. Podobnież, tłumaczył im Agryppa, muszą nietylko ręce i nogi w ciele państwa czyli robotnicy,
ale i żołądek, oczy, usta czyli kierownicy i urzędnicy państwowi przyczyniać się do dobra ogólnego, inaczej Rzym
upadnie". Tak pouczeni robotnicy wrócili do miasta do
swych obowiązków. Rozważajcie sobie często, pobożni
Tercjarze, w tem porównaniu zawartą prawdę. Nikt w społeczeństwie ludzkiem s a m sobie nie wystarczy, ani wyrobnik, ani król na tronie. Każdy musi wziąć na siebie
pokutę i w ten sposób przykładać się do dobra ogólnego.
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Prawda, że praca jest pokutą, lecz już w samej tej z pokorą podjętej pokucie dobroć i miłosierdzie Boże umieściło dla nas źródło nieprzebranego błogosławieństwa, iż ze
św. Piotrem z Alkantary słusznie możemy zawołać: „O błogosławiona pokuto, coś nam taką wspaniałość przyniosła!"
A teraz przypuśćmy, że od dziś ludzie mogliby żyć
bez pracy; jakieżby tego było następstwo? Wszelka twórczość i dążność ustałaby, wszelki postęp we wszystkich
dziedzinach zdobyczy życiowych stanąłby, owszem cofnąłby się, źródła dobrobytu ludzkiego zostałyby zatamowane.
A co idzie dalej, ludzie oddawaliby się próżniactwu, które, jak Pismo Boże naucza, stało się przyczyną dla ludzi
wielkiego złego. Św. Franciszek próżniactwo nazywa głównym wrogiem duszy i stekiem bezwstydnych myśli. Czcigodny Franciszkanin Dawid z Augsburga czyni uwagę: „ J e śli pracowitego kusi jeden szatan, to leniwego niezliczone
mnóstwo ich atakuje". Nadto próżniactwo jest grobem
wszelkiego postępu i doczesnego dobrobytu oraz największem niebezpieczeństwem dla cnoty. Chwała więc najmiłościwszemu Bogu, że upadłego człowieka zobowiązał do
pracy, w ten sposób przeszkadzając wielkiemu jego nieszczęściu, a jednocześnie otwierając nieprzebrane źródło
błogosławieństwa! A i codzienne doświadczenie czy nie
przekonywa aż nadto, że praca umiarkowana przyczynia
się do zdrowia, przedłuża życie, oraz, że pogodny i wesoły nastrój, prawdziwa pobożność i szczera ufność Bogu
stale goszczą w izdebce robotnika? Tak, to są właśnie
błogosławieństwa pracy pod wpływem naszej świętej religjiKiedy przeto robotnik chrześcijański wieczorem, wróciwszy
do domu, uznojony ciężarem i upaleniem dnia, perlisty
pot ze swego czoła ociera, już nie spogląda na nikłe doczesne wynagrodzenie, jakie z sobą przynosi, a z żywą ufnością w Bogu, słyszymy, wykrzykuje: nie, to nie jest jedyna
moja zapłata za moją znojną pracę; Bóg ze swego wspaniałego tronu widzi me wysiłki oraz słyszy me jęki; On
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sam kiedyś będzie moją zapłatą zbytnie wielką, Tak to
poucza nadzieja dobrego tercjarza o niebieskiej zapłacie
za dzienną pracę. O jakże więc wielka jest potęga religji chrześcijańskiej, że z pokuty pracy potrafiła wytworzyć
obfite źródło doczesnego i wiecznego błogosławieństwa!
Lecz Bóg, którego istotą jest dobroć, a dziełem miłosierdzie, posunął się w swej miłościwej litości jeszcze
dalej. Postanowił tej woniejącej róży nawet raniące kolce,
kłójące ciernie odjąć, rehabilitując pracę z poniżającej
hańby, a ozdabiając czcią i zaszczytem,
istotnie zdumienie nas ogarnia, kiedy oglądamy pracę oczyma wiary promieniującą nadziemskim blaskiem, co więcej, otoczoną
pałającym blaskiem czci Boskiej, kiedy robotnika oglądamy
podniesionego do wprost zawrotnych szczytów obok godnego wszelkiej czci i pokłonu bóstwa.
Bo zechciejmy
tylko zrozumieć tę myśl: Bóg sam zstąpił z nieba, by
pracę uszlachetnić.
Nadszedł czas, kiedy Mesjasz podług
proroctwa Danielowego już na ziemi ^przebywać musiał.
Szukajcie Go, a gdzież z n a j d z i e c i e ?
Może w kołach
uczonych Pisma św. i Faryzeuszów, a może na czele zwycięskiej armji, albo może przyozdobionego w djadem lub
berło królewskie? O nie. Znajdziecie Go w warsztacie
jako syna cieśli; Matka J e g o kądziel przędzie, sam zaś
trzyma w ręku hebel i pilę. Chodźcie, pobożni Tercjarze,
pośpieszcie do Nazaretu i podziwiajcie cudo, że Syn Boży,
potomek królewskiego domu Dawida, nie uważa ?a poniżenie godności w poćie c z o ł a spożywać chleb powszedni.
Zaprawdę, jest to odznaczenie, które robotnika chrześcijań
skiego wynosi ponad książęty tego świata ! I dopiero kiedy,
przez trzydzieści lat wypracował się w warsztacie, rozpoczął dzieło zbawienia dusz. Do tego obrał sobie pomocników, lecz nie z pośród uczonych i możnych tego świata,
a dwunastu ludzi co z pracy własnych rąk się utrzymymywali.
I tak więc widzimy ogromny gmach kościoła
Chrystusowego, spoczywający na ramionach dwóch książąt
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Apostołów, z których jeden, św. Piotr, rybakiem, drugi,
św. Paweł, był wytwórcą namiotów. Czy mógł więc Zbawiciel jeszcze więcej, ibardziej coś większego gwoli wywyższenia robotników uczynić, kiedy sam jako robotnik
żył wśród nas i jako współpracowników dla zbawienia rodu
ludzkiego wybrał robotników? Co więc Zbawca dla robotników rozpoczął, to J e g o oblubienica, kościół święty, dalej prowadzi i wykończa. Warsztat zamienił na kaplicę,
a ciężką pracą uświęconych robotników jakofświętych wam
na wzór powznosił na ołtarze.
Spojrzyjcie wy, dzieci św.
Franciszka, na waszego św. Ojca, który choć miał sobie
powierzony odpowiedzialny urząd prowadzenia zakonu, jednak ciało swoje upokarzał pracą fizyczną, mówiąc o sobie : „Pracuję własnemi rękami i pragnę nadal pracować,
a pragnę też, aby i moi bracia uczciwą pracą się zajmowali". Patrzcie na wielkiego cudotwórcę św. Antoniego Padewskiego, który nie uważał za poniżenie w klasztorze we Włoszech na Górze św, Pawła w kuchni się zajmować. Przypomnijcie sobie św. Piotra z Alkantary, który pomimo swego wielkiego urzędu komisarza generalnego w Hiszpanji sam swój
habit zakonny zwykł prać i naprawiać.
Pozwólcie sobie
przypomnieć św. księżną Elżbietę Turyngską, jak sama
razem ze swemi służebnemi w Watburgu dla swych umiłowanych ubogich sporządzała szaty pogrzebowe. Wszyscy
ci członkowie zakonu przez Chrystusa uświęconą pracę
wykonywali i umiłowali i pracą w nich cnota dojrzewała.
2.
Prawdziwie wielki i szlachetny stanął przed oczyma
naszemi robotnik chrześcijański oraz wielkiej pochwały
godne jego zajęcie, kiedy rozważamy to w świetle wiary.
Wiara bowiem chrześcijańska zniewala nas do pracy po
1, gdyż taka była wola Boża już w raju, przed którą tylko
głowę skłonić należy, 2 gdyż obecnie po upadku grzechowym praca wprawdzie została nałożona na nas przez
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Boga za pokutę, ale w kornem jej podjęciu mieści się
nieprzebrane źródło błogosławieństwa doczesnego i wiecznego i wreszcie 3. gdyż kościół robotników chrześcijańskich uczcił bardzo wysoko, zaliczając ich w poczet swoich świętych. Jeśli i wasza praca, ma ten trojaki zloty
owoc przynieść, to jako wierni chrześcijanie i dobrzy tercjarze musicie wasze codzienne zajęcia rozpoczynać z Bogiem, z Bogiem i dla Boga je spełniać i wreszcie z Bogiem je kończyć zgodnie z naszem starodawnem przysłow i e m : „Bez Boga ani do proga, z Bogiem choć i za
morze",
Naprzód musicie waszą pracę rozpoczynać z Bogiem.
I tak, rolnik wychodzi w pole, by je uprawić i obsiać i w ten
sposób jako współpracownik Boży w dojrzałych plonach
całemu światu dobroć i szczodrobliwość Stwórcy przed
oczy stawić.
Na samą tę myśl z jaką czcią ziarna
będzie rozrzucał! Jak mimowoli ręce jego będą się składały do kornej modlitwy, by Bóg własnemu dziełu błogosławił, udzielając pogody i deszczu we właściwym czasie!
Tam znowu górnik spuszcza się do ciemnego szybu, żeby
również jako współpracownik Boży wydobywać węgiel i rudę. O za dobrze on wie, jak zagrożone jest tam jego
życie, stąd też serce jego na skrzydłach modlitwy wznosi
się do Stwórcy i Zachowawcy tegoż życia. Do takiego
zwrotu, pełnego wiary pobudza go własna niemoc, poparta
przykładem samego Jezusa Chrystusa, który przed każdem
ważniejszem poczynaniem dłuższy czas przepędzał na modlitwie: modlił się i pościł całe 40 dni przed rozpoczęciem
swej publicznej działalności, przepędził noc całą przed
dokonaniem wyboru swych Apostołów, modlił się przed cudownem rozmnożeniem chleba, przed wskrzeszeniem Łazarza oraz przed swą gorzką męką w Ogrodzie Getsemani.
J e ś l i więc Chrystus, który zawsze był w całej pełni bóstwa
swego, przed każdym ważniejszym czynem tak się modlił,
to o ile bardziej potrzebne modlitwa nam nędznym i nie-
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dołężnym robaczkom ziemskim. Dlatego to św. Elzeary
w głośnym swym regulaminie zamieścił: „Rano każdy ma
swe serce w gorącej modlitwie wznieść do Boga, aby Mu
polecić wszystkie swe czynności dzienne". Oto tak i wy
czyńcie. Pamiętajcie, że dobry Bóg jest współpracownikiem w dziele utrzymania świata; proście Go o J e g o Boskie błogosławieństwo, wyraźnie zaznaczając, że wszelka
chwała w powodzeniu do Niego należy, Módlcie się z taką
ufnością, jak gdyby cały skutek pracy waszej od Boga zależał, a pracujcie z niezmordowaną gorliwością, jak gdybyście z drugiej strony wszystko wy czynili, a nie Bóg,
i wtedy dopiero praca uda się szczęśliwie.
Kiedy tak
z Bogiem zaczniecie pracę, wiedzcie o tem, źe i szatan
nie próżnuje, i posłuchajcie św. Bonawentury: Skoro szatan
nie będzie w stanie przeszkodzić początkom dobrych zamiarów, wówczas urządza liczne zasadzki, aby dobrą intencję waszego przedsięwzięcia sparaliżować". Celem tedy
zapobieżenia temu, by praca dla Boga rozpoczęta nie stała się zdobyczą szatana, musimy, podczas, gdy ręce są
zajęte pracą, serce nasze łączyć z Bogiem. Tak postępowali pierwsi uczniowie św. Franciszka. C e l e ich mieszkalne były podobne do rojów pszczół, gdzie każdy w rękach
nosił wosk pracy, a na ustach miód modlitwy — pracując,
modlili się. I wy macie tak postępować; jeśli zaś w pracy was ogarnie znużenie i zniechęcenie, to jako członkowie zakonu pokuty ukorzcie się pod prawicą Boską,
ochotnie przyjmując pokutę pracy jako zadosyćuczynienie
za wasze grzechy. A kiedy zdawać się będziecie już upadać pod ciężarem pracy, to podnosząc oczy ku pięknemu
niebu, gdzie Bóg pragnie każdego wynagrodzić według uczynków jego, wołajcie z całego serca: O Boże, wszystko dla
Ciebie, wszystko z miłości ku Tobie, A w taki sposób to
będziecie postępowali wedle wskazówki św. Franciszka: „Pragnę, aby bracia moi tak pracowali, żeby duch modlitwy
i pobożności, do czego wszystkie rzeczy doczesne zmierzać
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winny, nigdy nie wygasł". A że koniec wieńczy dzieło, to
śpieszcie po ukończonej pracy należyte złożyć Bogu dzięki za J e g o pomoc. Do tego nie potrzeba wielu słów.
„Dzięki Ci B o ż e " wypowiedziane ze szczerego serca wystarczy, Szczególniej, gdy działalność wasza ludzki podziw wzbudzać będzie, powtarzajcie słowa Psalmisty: „Nie
nam Panie, nie nam, ale imieniowi Twemu daj chwałę".
(113, 9). Złóżcie u stóp J e g o c a ł e dzieło z korną prośbą,
aby raczył uzupełnić i wyrównać to, w czem słabość ludzka
nie dopisała, W takiem świetle religja chrześcijańska
przedstawia p r a c ę pobożnego tercjarza, pouczając go gromadzenia skarbów zasług i przesyłania ich na całą wieczność nieskończoną oraz sztuki rozpoczynania dzieła dla
Boga, dla Boga prowadzenia i dla Boga i z Bogiem dokończenia.
Tak to, pobożni tercjarze, co po większej części należycie do klasy pracującej, bądźcie dumni z tego zaszczytu i odznaczenia, jakie chrystjanizm wam zjednał
i wdzięczność waszą okazujcie szczególniej w mocnem
przywiązaniu do kościoła oraz wiernem wykonywaniu jego
nauki i wskazówek. Jeśliby zaś kiedy w przyszłości mieli
się zbliżyć do was tacy, co pod pokrywką przyjaźni chcieliby w was zasiewać truciznę niezadowolenia oraz podsuwać wam myśl, by przy powszechnem zamieszaniu, zrzuc a j ą c z siebie jarzmo pracy, zamienić poniżający stan robotnika rzekomo na zaszczytniejsze stanowiska próżniaczego bogacza, to z całem oburzeniem odtrąćcie od siebie
takich opiekunów ludu pracującego. Owszem pouczcie
waszych po fachu współbraci obałamuconych jadem fałszywej oświaty, jak dobry Bóg nas, proch ziemski, wyniósł
do Siebie, abyśmy współpracować mogli w dokończeniu
J e g o stworzenia, oraz kiedyś stali się spadkobiercami J e g o
królestwa niebieskiego. Pouczcie ich, jak uszlachetnił Syn
Boży pracę, otwierając nam w kornem podjęciu tej pokuty
pracy obfite źródło błogosławieństwa swego. A gdy wam
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samym ona będzie się wydawała za ciężką, za długotrwałem męczeństwem, spoglądajcie w niebo. Oto tam trony
anielskie na was czekają; J e z u s Chrystus, Syn Boga i cieśli, trzyma dla was już gotową koronę. Błogosławiony Neyolonus, bł. Lucjusz, św, Roch i tylu licznych tercjarzy,
tam już stokrotną zapłatą się cieszący za swą pracę, na
was spoglądają, zachęcają i zapraszają. Wytrwajcie wiernie z Bogiem w rozpoczętem zadaniu życia, stójcie mocno
na posterunkach, jakie Opatrzność Boża wam wyznaczyła,
abyście i wy kiedyś po szczęśliwie dokończonej pracy koronę wieczną otrzymać mogli. Amen.

XV.

Miłość bliźniego.
„Uczciwością jeden
d z a j ą c " , ( R i y m . 12. 10).

drugiego

uprze-

Czytamy w pismach św, Hieronima, że św. Jan Apostoł w Efezie już jako podeszły wiekiem starzec kazał się
zanosić do kościoła celem powiedzenia zgromadzonym
wiernym kazania. Całe zaś kazanie zwykle składało się
z paru następujących wyrazów: „Najmilsi, miłujmy się zobopólnie". Kiedy wreszcie uczniowie jego, aż do uprzykrzenia nasłuchawszy się tego, zapytali, dlaczego tak jedno i to samo bezustannie powtarza, św. Jan dał odpowiedź
godną ucznia miłości: „Dlatego że to jest przykazanie Pańskie i jeśli ono doskonale wypełnionem zostanie, to wystarczy!" I w samej rzeczy przykazanie miłości braterskiej ma szczególniejsze znaczenie zwłaszcza dla zgromadzenia zakonnego, ¡iż św. Hieronim waży się powiedzieć:
„ B e z miłości klasztory stają się piekłem, przez miłość zaś
stają się niebem". Co św. doktór Kościoła mówi tu o klasztorach, da się tu dosłownie zastosować do zgromadzenia trzeciego zakonu. Z braku miłości zgromadzenie zakonne staje się piekłem i zgorszeniem dla parafji, miłością
zaś wzajemną staje się niebem, którego błogosławione
skutki zjednywają coraz to nowych licznych członków. Ponieważ więc rozwój zakonu pokuty najbardziej zależy od
pielęgnowania miłości bliźniego, na ćo też reguła zakonna
kładzie szczególniejszy nacisk w słowach: „miłość życzliwa tak względem siebie jak i innych ma starannie być
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pielęgnowana", dlatego chcę i dzisiaj i na następnych miesięcznych zebraniach tę miłość bliźniego wziąć za przedmiot naszego rozważania. I dzisiaj odpowiem na dwa pytania:
1. Dlaczego mamy miłować wszystkich ludzi w ogólności.
2. Dlaczego mamy miłować Tercjarzy w szczególności?
Niech Bóg za przyczyną naszego ojca serafickiego
św. Franciszka pobłogosławi moim słowom!
1.
Jak każda cnota, tak również i miłość bliźniego ma
swoje siedlisko nie w umyśle, ale w sercu. A że s e r c e nie
miłuje, czego umysł nie pozna i czcią się nie przejmie,
to i miłość bliźniego musi się opierać na czci naszego
umysłu dla danej osoby. Wartość zaś cala czci tej zależy
od pobudek, z których ona wypływa. Jeśli jednak ja jako
kapłan główny nacisk kładę na pobudki miłości, jakie wiara nam daje, to nie znaczy jeszcze, żebyśmy mieli lekceważyć bodźce do tejże miłości, jakie nam oświecony rozum wskazuje. Wszyscy my jako członkowie wielkiej rodziny Bożej, rozrzuconej po szerokim świecie, jesteśmy
wspólnego pochodzenia od Adams i Ewy. Nadto łączą nas
związki tej samej narodowości, tej samej ojczyzny, prowincji, parafji, albo nawet święte związki pokrewieństwa.
Blizcy sobie jesteśmy jako ludzie tego samego kraju, sąsiedzi, bracia i siostry i mielibyśmy się jeszcze nie szanować i nie miłować? Co więcej, jako członkowie wielkiego społeczeństwa ludzkiego jesteśmy zdani sobie na
wzajemną pomoc. Bo przypomnijmy tylko sobie nasze lata dziecinne. J u ż samo przyjście na ten świat zawdzięczamy pośrednictwu naszych rodziców. Jak wielką troską
oni nas otaczali w ciągu lat tylu, jak napracował
się i natrudził nasz poczciwy ojciec, ile to nocy bezsennych spędziła nasza droga matka nad łożem na9
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s z e g o zasłabienia! Dalej przypomnijmy sobie pełną poświęcenia naszych nauczycieli i wychowawców pieczę! Nas t ę p n i e weszliśmy w życie publiczne. Na każdym kroku
potrzebowaliśmy cudzej pomocy.
Ilu to ludzi musiało
przyczyniać się do przygotowania dla nas mieszkania, ubrania i tego codziennego chleba! Nie moglibyśmy spokojnie
przebywać w domowem ognisku, gdyby nie czuwał cały
zastęp urzędników państwowych, aby źli ludzie nam szkody nie wyrządzili, gdyby nie stała cała armja w pogotowiu wojennem do powstrzymania ościennych narodów przed rabunkiem naszej własności. A skoro jesteśmy zdani na wzajemną pomoc, b e z której ani żebrak ani król o b e j ś ć się
nie może, czy nie mielibyśmy przeto się nawzajem szanow a ć ? Gdyby tak oko odezwało się z pogardą do reszty
członków i zmysłów organizmu: ja już was nie potrzebuję,
to wkrótce bez pomocy rąk, żołądka i nóg istotnie c a l e
ciało zmarniałoby, ale razem z niem i oko. J a k również
gdyby w budynku niższe warstwy odmówiły posłuszeństwa
znoszenia warstw wyższych, wnet i z najwspanialszego pałacu zostałaby tylko jedna wielka ruina, A więc mimo tak
wielkiej wśród społeczeństwa ludzkiego wzajemnej zależności mielibyśmy się j e s z c z e nie szanować ? — Ale przec h o d z ę teraz do szlachetniejszych pobudek. J e ś l i widok
dziecka, z którego czystych 0C2u niewinność promienieje,
w sercu naszem wzbudza miłość; jeśli otoczenie jednakowo usposobionych wzbudza w nas r a d o ś ć , to jak dopiero
będzie potężną pobudką miłości c z e ś ć oparta na uznaniu w bliźnich cnoty, tak dzielnie z a c h ę c a j ą c e j nas do
spełniania wszelkiego dobrego! J u ż filozof S e n e k a zalecał: „Wyobrażaj sobie zawsze kogoś, któregoby przykład
cię z a c h ę c a ł " . 1 mimo tak wielorakich korzyści, jakie inni
nam dają, mielibyśmy j e s z c z e ich nie s z a n o w a ć ?
L e c z na tych przyrodzonych pobudkach, nawet dla niewiernych wystarczających, chrześcijanin oświecony nie m o ż e
poprzestawać. Pominąwszy już bowiem tę okoliczność, że
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wówczas nasi wszyscy nieprzyjaciele i ludzie przeciwnych
zasad i charakteru od naszej miłości byliby wykluczeni, że
dalej dla niedostateczności pobudek ziemskich i nasza miłość ku bliźnim ustawicznym ulegałaby wahaniom, własny
interes i własna korzyść byłyby głównym motorem miłości
bliźniego; na sądzie ostatecznym, kiedy będzie chodziło
o nagrodę wieczną, usłyszelibyśmy: zapłatę swą już otrzymałeś. I tu przychodzi nam z pomocą chrystjanizm, oświecając nas wyższem nadprzyrodzonem światłem swej wiary
świętej. O świetle tem bardzo pięknie mówi św. Antoni
Padewski: „Jak księżyc swe światło zawdzięcza słońcu, tak
chrześcijańska miłość bliźniego otrzymuje swą pobudkę,
światło i ciepło od słońca, którem jest B ó g " . W tem Boskiem świetle odkrywamy w bliźnim coś wzniosłego, żeby
nie powiedzieć Boskiego, iż serce nasze zostaje przejęte
podziwem i miłością. A że ta wzniosłość i boskość należy
do jj\>~~"adku nadprzyrodzonego i w człowieku nie podlega
w a h ^ o ^ s G ^ © s ^ - ^ n i c h polegająca miłość bliźniego będzie
na c', ^
¿jy©^
o c i i c będzie wszystkich ludzi i zawsze
PO' ¿o
równą. Jak jasno musiało to światło
p h ^ ^ e / c a ć pierwszym chrześcijanom, jak wyraźnie pod
wpływem tego światła musieli oni widzieć w bliźnich, odkupionych przez Chrystusa, te nadprzyrodzone zalety, skoro
mimo różnic społecznych byli jednem sercem i jedną duszą, skoro wszystko wspólnie posiadali, iż wedle świadectwa Tertuljana poganie palcami ich ukazywali, ze zdziwieniem powiadając: „ O t o jak oni się miłują!" Tak to urzeczywistnił się ideał, który Założyciel chrystjanizmu w Wielki
Czwartek przyoblekł w słowa: „Aby wszyscy byli jedno, jako
ty Ojcze we mnie, a ja w tobie" (Jan 17, 21), Miłością
więc taką, jaką serce J e z u s a Chrystusa było przepełnione
ku Ojcu niebieskiemu, musimy my jako oświeceni uczniowie
Zbawcy ogarniać wszystkich ludzi.
Lecz mógłby tu kto zapytać, cóż jest godnego miłości
w takim potwornym człowieku, albo w żebraku, łachmanami
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okrytym? Pobożni Tercjarze, zamknijcie na chwilę oczy
fizyczne, a otwórzcie oczy wiary. Ujrzycie wówczas pod
obdartemi szatami przeświecający promień Boży. Żebrak ten
został stworzony na obraz Boży, dusza jego jest pochodzenia niebieskiego i dlatego do niego stosują się słowa Ducha Świętego: „ J a m rzeki: jesteście Bogowie i synowie najwyższego wszyscy" (Ps. 81, 6). Posłuchajmy dziwnego pytania proroka Malachjasza: „Izali nie jeden ojciec wszystkich n a s ? izali nie jeden Bóg stworzył n a s ? " (2, 10).
Skoro więc każdy człowiek, od króla aż do żebraka, jest
dziecięciem Bożem, arcydziełem rąk Bożych i przez Boga
niewymownie umiłowanym, czy przeto możemy choćby jednego od tej czci i miłości wykluczyć? A jak bardzo Bóg
naszego bliźniego umiłował, to lepiej od długich wywodów
może nam powiedzieć spojrzenie na żłobek, krzyż i to ciche
tabernakulum. Zbawienie bowiem i wieczne uszczęśliwienie n a ^ - ^ j o bliźniego było celem stania się człowiekiem,
jr"
pielgrzymki oraz haniebnej na krzyżu śmierci Syna
^
\ gl
^
&
^

's
„Wiedząc", mówi św. Piotr Apostoł, iż nie skazi'¿^-^iSiemi złotem albo srebrem jesteście wykupieni, ale dro*> <ą krwią jako baranka niezmazanego i niepokalanego Chry^ ^'¿tusa (1, 1, 18). A jeśli Syn Boży, co znał dobrze wartość
d u s z y ludzkiej, a jednak nie za drogo osądził odkupić ceną
krwi i życia swego, to jaką czcią i miłością nie powinniśmy otaczać wszystkich iudzi? Co więcej, na chrzcie św.
Duch Święty duszę jeszcze szczególniej uszlachetnił łaską
uświęcającą, bez której wszelkie tytuły, nawet książęce,
talenty i nauki w oczach Bożych nie mają żadnej wartości,
przez łaskę zaś uświęcającą dusza osiąga takie piękno
i blask, iż staje się przedmiotem zachwytu dla Aniołów,
zazdrości zaś dla szatanów. A tak wysoko Bóg uważa takiego acz ubogo obleczonego człowieka, iż za stróża na
tej dolinie wygnania dał mu księcia niebieskiego, ile że ten
ubogi człowiek jest otoczony przez duchów piekielnych,
pełnych zawiści, że on został powołany do zajęcia po nich
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tronu. Zaprawdę, jeśli tak oczami wiary będziemy się zapatrywali na bliźniego, to wobec tych wspaniałych zalet
łatwo zapomnimy o jego drobnych słabostkach i niedomaganiach i będziemy mu okazywali według zalecenia Apostoła c z e ś ć oraz należną a wytrwałą miłość.
2.
Jeżeli zaś m a c i e o t a c z a ć szccunkiem wszystkich ludzi,
jeśli współrodacy, współobywatele i członkowie tej s a m e j
wiary, jeśli wasi przyjaciele, krewni i rodzice mają być
szczególniej bliskimi w a s z e m ^
cu, to tembardziej muszą
mieć pretensję d o w a s ^ jlnej miłości i szacunku
członkowie t r z e c i e ' ¿>
^
Zwróćcie tylko na chwilę
oczy w a s z e do tt> ^
< ? - s t a t u Bożego, zastanówcie się
nad sobą samymi
^ ^ i tercjarzami, a znajdziecie potężne pobudki do
^'ania i miłości członków waszego
zgromadzenia zakony
Spojrzyjcie ną niebo i podziwiajcie dobroć szczodrobliwego B o g a , który tym waszym
współbraciom i siostrom jako zadatek swej szczególniejszej
przychylności udzielił łaski powołania do zakonu pokuty.
Wybrał ich nie już tylko jako dobrą pszenicę z chwastów,
na spalenie przeznaczonych, l e c z nawet z pośród dobrej
pszenicy, z pośród pobożnych chrześcijan ich wybrał, przes a d z a j ą c ich z wielkiego pola swego świętego Kościoła do
dobrze uprawionego ogrodu św. stanu zakonnego i umies z c z a j ą c ich tam nad źródłem wód szczególniejszych względów i łaski, aby tam przynosili owoce cnót czasu każdego.
Wielka ta łaska wybrania stosunkowo tylko nielicznych spotkała, a co dla niewielu tylko jest przeznaczone, to stanowi
wyjątek, przywilej, odznaczenie i szczególniejszą łaskę.
A dlaczego ta łaska dostała się tylko tym, a nie innym ?
J a k to się stało, że ci tylko ł a s k ę powołania przyjęli, gdy
inni głuchymi na nią zostali? Dlaczego ci tylko poszli za
głosem łaski, p o d c z a s gdy inni wobec piętrzących się przeszkód cofnęli się ? Na to jest jedna tylko odpowiedź: jest
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to dowodem szczególniejszych względów i dobroci Bożej,
iż możemy z p s a l m i s t ą zawołać: „Od Pana się to stało,
a jest dziwno w oczach naszych" (117, 23). J e ś l i więc
B ó g tym członkom trzeciego zakonu okazał szczególniejsze
względy i miłość, to czy nie powinniśmy i my ich szczególniejszą miłością o t a c z a ć ?
Zastanówcie się następnie nad sobą s a m y m i i waszym stosunkiem duchownym do innych tercjarzy, a znajdziecie nową s p o s o b n o ś ć do wzajemnego szacunku i miłości. Powiedźcie sami, czy już dawno c z ę s t o nie pukała
łaska do w a s z e g g s e r c a ?
Czy nie naprzykrzały się wam
słowa Ducha Ś' o „Marność nad marnościami i wszystko
m a r n o ś ć " ( E r g " j - , 2 ) , „ p r ó c z " , jak autor Naśladowania mówi, „miłowfśi -S >oga i zbawienia własnej d u s z y " ? Aż tu
naraz wg
' r ę c e w a s z e katechizm trzeciego zakonu,
w któr^- « .JJ* -S -żliście zaaprobowanie waszych zamiarów.
L e c z tŚ
^ " zeptał do uszu waszych zły duch: co też
to powieu. J T5 v gj? A przecież względy ludzkie są jakby
mroźnym szru g j, pokrywającym delikatne zawiązki cnót
i z a d a j ą c y m im ś m i e r ć .
L e c z te względy z siebie otrząsnęliście na widok licznego z a s t ę p u tych, co się śmiało
zdecydowali na praktykowanie pokuty. Za ich przykładem
i wy pod chorągwią Św. Franciszka podjęliście walkę ze
światem, s z a t a n e m i potrójną pożądliwością. I ile razy
opanowywała was małoduszność, z ufnością spoglądaliście
na świetny zastęp pokutników trzeciego zakonu, a św.
Anioł S t r ó ż wolał do was: ci i tamci to mogli, dlaczegożby nie wy?
W ten sposób więc oni z a c h ę c a l i was do
wytrwania na drodze pokuty, wspierając swą potężną modlitwą, p o c i e s z a j ą c w potrzebie i s ł a b o ś c i i na pewno wyproszą dla was kiedyś u Boskiego S ę d z i e g o miłosierdzie
i przebaczenie. J e ś l i zaś żołnierzy wspólny wróg, wspólne
niebezpieczeństwa, dążności i wspólna wzajemna pomoc
łączy s z c z e g ó l n i e j s z ą miłością, to tercjarze, którzy w walce duchownej z wrogiem własnej duszy doznają tyle za-
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chęty, pociechy i skutecznej pomocy, mieliby nie okazywać sobie wzajemnej miłości i szacunku?
Ale przyjrzyjcie się temu waszemu bratu jeszcze bliżej, a znajdziecie nową pobudkę do szanowania i miłowania go. Weźcie pod uwagę tylko to, że on mimo rozmaitych przeszkód przecież poszedł za wezwaniem Bożern do życia doskonalszego, przyłączając się otwarcie do
walorowego orszaku najdzielniejszych żołnierzy J e z u s a
ę
¡tusa. J u ż to jedno zdradza wielką szlachetność ser( S ^ ^ a s t a n ó w c i e się dalej, jaką ofiarę on ponosi, by su^ ^ " " i e zachować regułę zakonu, jak nieraz godzinami po!£-'^jnimo wielkiego upału, burzy i deszczu na zebranie
° o S " "enia, d o tych przyłączając się, c o według słów
^
%gwałt sobie zadają, by tylko posiąść niebo. On
wspólnikiem waszych radości niebieskichZapewne że przy bliższem waszem z nim się zetknięciu
zauważycie w nim i niedoskonałości, ale czy nie czczą majestatu królewskiego nawet i w chorym panującym? A czy
te wady nie bledną wobec większych jeszcze cnót? Dlatego trzymajcie się przestrogi św. Piotra z Alkantary: „Nie
wydawajcie nigdy niekorzystnego sądu o nim, raczej wywnioskujcie z dobrego jego zachowania o jego godnym p o .
chwały charakterze". Oby wszyscy, co się chlubią być
dziećmi Ojca serafickiego św. Franciszka, stali się podobni
do jego pierwszego ucznia bl. Bernarda z Kwir.tavalle w jego pełnem wiary poszanowaniu bliźniego. Spotkawszy pewnego razu jakiegoś w łachmany przyobleczonego żebraka,
powiedział: „Ten praktykuje ubóstwo ściślej ode mnie"
i potraktował go z takim szacunkiem, jakby ten rzeczywiście praktykował najdoskonalej dobrowolne ubóstwo. A gdy
tenże bł. Bernard spotykał ludzi wytwornie ubranych, mawiał sam do siebie: prawdopodobnie ci karcą swe ciało
skrycie. To były zasady oparte na wierze prawdziwej czci
i miłości bliźniego, jakie św. seraficki ojciec Franciszek
swemu uczniowi Bernardowi wdrożył, a takiemi powinny
być i wasze.
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Chlubicie się i wy być pojętnymi uczniami Św. Franciszka, naśladujcie przeto przykład całkowicie duchem św.
Franciszka przejętego bł. Bernarda. Zapatrujcie się jak on
na bliźnich, zwłaszcza na członków waszego zgromadzenia
zakonnego, oczami wiary, podziwiając i zachwycając się
nieoszacowaną wartością ich dusz nieśmiertelnych, a i wam
wówczas nietrudno będzie znieść niedoskonałości innych
z chrześcijańską cierpliwością, szanować ich w pokorze
według zalecenia Apostoła:
„uczciwością jeden drugiego
uprzedzając". „Takie zachowywanie się członków trzeciego
zakonu wzmocni go wewnętrznie, zjedna szacunek szerokich kół, a złośliwemu i pozbawionemu miłości światu dacie widok pierwszych wieków chrześcijaństwa, że na zasadach wiary opartej wzajemnej czci i miłości staniecie się
jednem sercem i jedną duszą. Amen.

XVI.

Miłość nieprzyjaciół*
„A ja wam p o w i a d a m : miłujcie nieprzyjacioiy w a s z e " . (Mat. 5, 44.)

Czem jest dla domu fundament, tem dla Zgromadzenia trzeciego zakonu jest na wierze oparta miłość wzajemna. Gdy wy wszyscy będziecie przejęci tą nadprzyrodzoną miłością względem bliźnich, wówczas całe zgromadzenie zakonu, owszem rodziny wasze dadzą światu widok
pierwszych wieków chrześcijaństwa, iż ten pełen zachwytu
na was rękami wskazywać będzie, powiadając: oto jak oni
się miłują! Lccz niestety jedność ta bardzo często bywa
burzona, ile że zasady wiary świętej bywają puszczane w niepamięć i byle drobnostka, jakieś słówko mniej rozważne,
spojrzenie chłodniejsze, nieuwaga bywają zdolne sprowadzić rozdźwięk, długotrwałą nieprzyjaźń nawet. Nieprzyjaźń zaś, jeśli raz usadowi się na dobre wśród tercjarzy,
sprawi zgorszenie, które zgromadzeniu zakonnemu nieobliczone szkody wyrządzi. Celem więc zachęcenia was do
jak najprędszego przywrócenia tej jedności, gdy ona nadwyrężoną zostanie, weźmiemy dziś za przedmiot naszego
rozważania miłość nieprzyjaciół i rozważymy:
1. Dlaczego i
2. W jaki sposób mamy miłować naszych nieprzyjaciół ?
Niech wstawiennictwo św. Franciszka towarzyszy moim słowom !
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1.
J u ż w Starym Testamencie Pan Bóg, Prawodawca
najwyższy, wszelkiej nieprzyjaźni względem tych, co dopuścili się obrazy, surowo zabronił. Tak bowiem czytamy
w 3 księdze Mojżesza: „Nie miej w nienawiści brata twego w sercu twojem" (19,17).
Nie poprzestając na tem,
ludziom nieprzyjażnią tchnącym grozi Bóg swym gniewem,
gdy mówi w księdze S y r a c h a : „Kto się chce mścić, najdzie
od Pana pomstę" (28,1). Aby zaś nikomu się nie zdawało, że już dosyć dla sług Bożych nie gniewać się na
obrażających, wyraźnie B ó g p o l e c a : „Jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, daj mu się wody
napić, bo węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego, a Pan
ci to nagrodzi" (Przyp. 2 5 , f l ) .
Prawa tego Syn Boży
w Nowym testamencie nie tylko że nie zniósł, lecz do najściślejszego jego zachowania zobowiązał, mówiąc do Żydów: „A ja wam powiadam: miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści,
a módlcie się za prześladujące i potwarzające was, abyście
byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który
czyni, że słońce jego wschodzi na dobre i złe i spuszcza
deszcz na sprawiedliwe i niesprawiedliwe" (Mat. 5,43). A jak
mocno Boski Zakonodawca przy tem obstaje, żebyście nawet swoich krzywdzicieli miłowali, okazuje się z tego, że
w razie uchylenia się od spełnienia tego przykazania wyrzeka
się On z wami wszelkiej łączności. Posłuchajcie własnych
słów Zbawiciela: „Gdy staniecie na modlitwę, odpuśćcie
jeśli co przeciw komu m a c i e " (Mark. 11,25). A jeżeliby
przebaczenie za wiele przezwyciężenia was kosztowało, to
idźcie za przewodnictwem Św. Leonarda, odmawiając u stóp
Ukrzyżowanego: O j c z e nasz. Kiedy dojdziecie do prośby:
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom, zatrzymajcie się. Wiedzcie o tem, że te wyrazy dla tych, co nie chcą przebaczyć, nie są modlitwą,
a przekleństwem. Jeśli bowiem nie chcecie przebaczyć,
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a jednak prosicie, aby Bóg wam przebaczy} tak, jak wy
przebaczacie waszym winowajcom, to sami siebie potępiacie, zwracając na podobieństwo szalonego miecz we własne
wasze serce. Co więcej, nawet wasze dobre uczynki nie
są Bogu mile, dopóki nie pojednacie się z waszymi przeciwnikami.
Posłuchajcie Boskiego Zbawcy: „Jeśli tedy
ofiarujesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz iż brat
twój ma nieco przeciw tobie, zostaw dar twój przed ołtarzem, a idź pierwej zjednać się z bratem twoim, a tedy
przyszedłszy ofiarujesz dar twój" (Mat. 5,23),
Zbawiciel
więc zapewnia, że Ojciec niebieski darowanie naszych
grzechów czyni zależnem od wypełnienia przykazania miłości nieprzyjaciół. Tak bowiem brzmią J e g o słowa: „Jeśli
wy nie odpuścicie, ani ojciec wasz, [który w niebie jest,
odpuści wam grzechy wasze" (Mark, 11,26).
I chociażbyście byli bardzo gorliwi w modlitwie i najgorliwiej wypełniali nakazy reguły trzeciego zakonu, przy tem bardzo
litościwi dla ubogich i choćbyście z najobfitszemi łzami
skruchy ostatnie sakramenta św. przyjęli—to jednak wszystko was nie uratuje, jeśli nieprzyjażń tkwić będzie w sercu
waszem. Tak bowiem mówi św. J a k ó b Apostoł: „ S ą d bez
miłosierdzia temu, który miłosierdzia nie czynił" (2,13).
Jużciż prawda, że nieraz przebaczenie i miłowanie
krzywdzicieli może wiele kosztować, ale patrzcie, jak Syn
Boży wam ten ciężki obowiązek ułatwił.
Przypatrzcie się
Mu w J e g o publicznem życiu. Wszędzie Go otaczają złośliwi Faryzeusze, którzy Go nienawidzą, spotwarzają i prześladują. A co czyni Zbawiciel ?
Czy może odpłaca się
pięknem za nadobne ? Nie, cierpi, milczy, przebacza. Przypomnijcie sobie Judasza, tego zdradzieckiego ucznia, jak
nosi się z zamiarem zdradzenia swego Pana i Mistrza
najzawziętszym Jego wrogom. A co czyni wszechwiedzący
Z b a w c a ? Z niewypowiedzianą miłością jeszcze obmywa
mu nogi i przyjmuje w Ogrodzie Getsemańskim pocałunek
zdrajcy ze słowami pełnemi miłości.
To jakież dopiero
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zdumienie
musi
was ogarnąć,
gdy przypatrzycie się
Jezusowi w rękach J e g o oprawców! Z pod krwią, ociekającej cierniowej korony z całą miłością spogląda na swych
katów. Już na krzyżu, a jeszcze Go znieważają.
A co
czyni Zbawiciel ?
Czy może rozkazuje ziemi aby się
otworzyła i pochłonęła tych potworów ?
Czy może prosi
Ojca niebieskiego, aby spuścił pioruny na tych niegodziwc ó w ? O nie, ale prosi o łaskę dla swych morderców:
„ O j c z e , odpuść im, boć nie wiedzą co czynią" (Łuk.23,54).
Jeśli przeto tak wymowne przykłady przed oczy wasze postawicie, czy wówczas trudno wam będzie wyciągnąć rękę
do zgody ?
Wszakże jeszcze was nie biczują, cierniem
nie koronują, ani na śmierć nie skazują, ale tylko może
w roztargnieniu lub podnieceniu wam jakieś słówko obraźliwe powiedziano.
A słuchajcie, umierający Zbawiciel
was o przebaczenie prosi. A przecież jest to ten sam
Zbawiciel, co niegdyś na Golgocie swym oprawcom przebaczył i teraz stokrotnie wam w sakramencie pokuty przebacza.
Ale niejeden odpowie: prawda to, ale Chrystus był
Bogiem, przykład J e g o jest całkowicie Boski i nadprzyrodzony, tego my, słabi ludzie, naśladować nie możemy.
Tak! To i św. Franciszek Salezy był także Bogiem? Posłuchajcie, jak wspaniały przykład miłości nieprzyjaciół ten
św. Tercjarz wam daje. Pewien możny pan ubrdał sobie,
że Święty przenamówił jedną panię po wstąpieniu do klasztoru do przekazania całego jej majątku zakonowi, przez
co czul się pokrzywdzonym. Z tej przyczyny lżył biskupa,
podał w podejrzenie i zniesławiał po całem mieście, grożąc, że wysadzi furtę klasztoru i w ten sposób wymierzy
sobie sprawiedliwość. Gdy biskupowi zwrócono uwagę, że
ze swego stanowiska powinien zapaleńca kazać aresztować,
odpowiedział:
„Nie wiem, jak me serce Bóg utworzył.
Gdyby mi rozkazał nienawiazieć mego wroga, to niełatwoby mi to przyszło; ale gdyby mi mój nieprzyjaciel wyłupił
jedno oko, tobym drugiem na niego łaskawie spoglądał".

—
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Ależ to, odpowiedzianoby mi, byl Święty, ja zaś jestem
tak ubogi w cnoty.
A więc jeszcze chcecie wy, członkowie trzeciego zakonu, dążący do doskonałości, żeby was
zawstydzili poganie? To posłuchajcie. Pewien znakomity
pogański mąż stanu w Grecji, Focjon na imię, przez partję sobie przeciwną został na śmierć skazany. A gdy wykonawca wyroku podał mu kielich z trucizną, taką Focjon
wyraził ostatnią swą wolę: „Oświadcz memu synowi, że
go proszę, aby się nigdy nie mścił nad moimi mordercami". Tak powiedział poganin; wy przecież jesteście chrześcijanie czyli uczniowie Tego, co już na krzyżu, a jeszcze
się modlił za swych prześladowców.
Jakież będzie dla
was zawstydzenie, gdy kiedyś na sądzie ostatecznym powstanie przeciw wam, członkom trzeciego zakonu, poganin
i wyda na was wyrok potępienia!
Dlatego jeszcze raz do
was wołam: miłujcie swych nieprzyjaciół, gdyż takie jest
najściślejsze przykazanie Boskie; do tego skłania was Syn
Boży i słowem i przykładem; do tego skłaniają przykłady
Świętych zakonu; do tego pobudza przykład szlachetnie
myślącego poganina,
2.
L e c z może niejednemu się zdawać zbytecznem prawienie na Zgromadzeniu zakonu, który przecież jest szkołą
doskonałości, o obowiązku i konieczności miłowania nieprzyjaciół. Ale i to wiadomo, że złośliwy nieprzyjaciel
bardzo lubi nasienie niezgody zasiać w cnót pszenicy.
Zbadajcie przeto, jak jest u was z tem przykazaniem miłości nieprzyjaciół. Miłość prawdziwa przebywać musi
w sercu, przejawiać się w słowach, a wytrzymać próbę
w czynach. Naprzód więc musimy nieprzyjaciół naszych
miłować z całego serca i to miłością nadprzyrodzoną. Pan
J e z u s bowiem mówi: „A ja wam powiadam: miłujcie nieprzyjacioły wasze" (Mat. 5, 44). Miłować zaś nieprzyjaciół według wyjaśnienia czcigodnego Franciszkanina Dawi-

da z Augsburga znaczy: „nie możecie jemu nic złego,
owszem przeciwnie macie mu życzyć wszystkiego dobrego
i być gotowymi dopomóc w osiągnięciu tego dobrego".
Dlatego też bynajmniej nie wystarcza tylko przeciw bliźniemu nie wybuchać gniewem, ale przy pomocy rozmyślań
i szczegółowego rachunku sumienia nieprzychylność tę
z serca usunąć, a natomiast prawdziwie życzliwą miłość
wprowadzić i pielęgnować. Zdarzyć się jednak może, że
na samo przypomnienie doznanej przykrości mimowoli na
nowo obudzi się w sercu rozgoryczenie. Ale jeśli z całą
siłą woli temu zaprotestujecie, to i Pan Bóg tego rozgoryczenia wam za grzech nie policzy.
Czy naszych przeciwników prawdziwie miłujemy okazuje się następnie z naszej mowy, jak sam Zbawiciel naucza: „Z obfitości serca usta mówią" (Łuk. 6, 45). Kiedy
więc twa miłość nieprzyjaciół ma być prawdziwa, to nie
możesz o nim odzywać się lekceważąco, czynić niepochlebnych uwag z uciechą, ani w oczach innych zmniejszać jego zasług. Owszem przy nadarzonej sposobności
musisz z nim znowu rozmawiać, jeśliby unikanie z nim
rozmowy mogło być wzięte za znak trwania dalszej nieprzyjaźni. Jużciż nikt tego nie wymaga, abyś miał swego
przeciwnika prosić o przebaczenie, o ile jesteś, wierzyć
chcę, stroną obrażoną. Lecz tu, odwołując się do twego
szlachetnego serca, przypominam, że jesteś członkiem zakonu i nadarza ci się wielka sposobność przyozdobienia
swej niebieskiej korony. Oto spotykasz na drodze swego
przeciwnika: pozdrów go po przyjacielsku i uściśnij mu
rękę, mówiąc: godne pożałowania nieporozumienie w ostatnich czasach naszą dotychczasową przyjaźń zburzyło. Po
co mamy sobie i tak trudne życie utrudniać? Zapomnijmy o tem, co zaszło i znowu żyjmy w zgodzie i pokoju.
Oto więc zgoda nastąpiła, a twój honor nic nie ucierpiał,
owszem okazałeś się nadewszysiko jako szlachetny człowiek, prawdziwy chrześcijanin i dobry tercjarz. Teraz mo-
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żesz z całą szczerością odmawiać piątą prośbę Ojcze nasz:
„I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom".
Ze przebaczenie przejawia się w słowach jest to już
dobrym znakiem.
Ale najniezawodniejszym wreszcie dowodem miłości nieprzyjaciół są czyny. Tak bowiem naucza
Apostoł Jan Św.: „Syneczkowie moi, nie miłujmy słowem
ani językiem, ale uczynkiem i prawdą". (1, 3, 18). Lecz
jeśli was zachęcam do czynnej miłości nieprzyjaciół, nie
mam na myśli, żebyście ich mieli znowu darzyć zaufaniem,
którego nadużyli, lub nawiązać z nimi przyjaźń, której stali
się niegodnymi; ale św. Bonawentura zabrania wam wykluczać ich z waszych modlitw, odprawianych za wszystkich
ludzi. Na to zgoda, powie niejeden, bo właściwie mu już
dawno wszystko przebaczyłem, ale żebym znowu po dawnemu był dla niego dobry, tego nie mogę. Ach, mój przy.
jacielu, jakie nierozsądne powiedzenie! J e ś l i ś swemu przeciwnikowi dawno przebaczył, to dlaczego wszędzie na niekorzyść jego postępujesz, skąd ta ukryta radość z jego
niepowodzenia? Skąd to pochodzi, że nawet palcem nie
tkniesz, choćbyś tak łatwo z jego obecnego krytycznego
położenia mógł go wyprowadzić? Przecież, powiadasz, ja
pierwszy ¿ego nieporozumienia nie rozpocząłem.
Teraz
dopiero przynajmniej przyznajesz się do nieprzyjaźni, Ale
tu nie chodzi o to, kto pierwszy rozpoczął, ale czy c h c e s z
przestrzegać ścisłego prawa Bożego i twemu przeciwnikowi
z całego serca przebaczyć, czy na wieki zostać potępionym.
Jużciż wiele może przyczyna N. Maryi Panny u swego Boskiego Syna, wszechmocne są rany i krew Chrystusa u Ojca
niebieskiego, wszechmocny jest trzykroć Święty Bóg, bo
któżby mógł oprzeć się J e g o wszechmocy? Wszakże ani
przemożna przyczyna N. Maryi Panny, ani też wszechpotężna moc krwawych ran Jezusa Chrystusa, co więcej ani
nawet wszechmocny Bóg nie jest w stanie otworzyć nieba
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zamkniętego zawziętością i nieprzyjaźnią.—Jeśli zaś przykrość wyrządzona istotnie jest za wielka, to mścijcie się,
ale po bożemu, czyli jak mścili się Święci Pańscy. A zemsta ich polegała na tem, że za doznaną przykrość i krzywdę odpłacali się dobrodziejstwami, w ten sposób zbawiennie zawstydzając swych przeciwników. Błogosławiona Konstancja, wdowa z zakonu św. Klary, jako królowa w ciągu
ośmiu lat sprawowała rządy w Aragonji, kiedy naraz w swe
ręce dostała syna mordercy jej ojca i kuzyna, z tegoż samego rozkazu na publicznym placu straconego. Lecz daleka od zemsty nad synem sprawcy śmierci i ojca i kuzyna
odwiedzała go w więzieniu, na wszelki sposób starając się
ulżyć w jego położeniu. A kiedy rada królewska wydała
na niego wyrok śmierci, swego potwierdzenia stanowczo
odmówiła mówiąc: „ J a k mogłabym się pokazać przed
moim Sędzią, który na krzyżu dla swoich nieprzyjaciół
prosił o przebaczenie"! A o św. Franciszku Salezym utrwaliło się przekonanie, że najpewniejszym sposobem do otrzymania czegoś od niego to było przed tem ciężko go czemś
obrazić.
Pobożni Tercjarze, i my jesteśmy dziećmi Świętych.
Naśladujmy przeto ich przykład. Jeśli kto was kiedy obrazi, okażcie mu waszą wspaniałomyślność. Okażcie się
godnymi uczniami Tego, który już umierając na krzyżu
jeszcze dał wam przykład swej miłości bliźniego. Wspomnijcie na zgorszenie, jakiebyście dali, gdybyście jako członkowie zakonu pokuty nawet zwykłego obowiązku chrześcijanina nie wypełnili. Usuńcie przeto z serca wszelką niechęć względem tych, co was urazili i módlcie się za nich,
modlitwa bowiem za nieprzyjaciół według zapewnienia św.
tercjarza J a n a Vianneya jest najdzielniejszym środkiem sparaliżowania zamiarów szatana, czyhającego na waszą zgubę.
W taki sposób gromadzić będziecie według wyrażenia Pisma
św. żarzące węgle na głowę waszego przeciwnika, czyli
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zbawiennie go zawstydzając, do wzajemnej-miłości go pobudzicie. Pan Bóg zaś, który nie pozostawić! żadnego dobrego czynu bez zapłaty, i was wynagrodzi, tu na ziemi
odpuszczając wam grzechy i darząc s e r c e wasze prawdziwym pokojem, a w przyszłości udzieli wam wyższego stopnia szczęścia wiecznego. Amen.

10

XVII.

Obmowa.
„ J e ś l i k t o w s ł o w i e nie u p a d a ,
jest m ą ż doskonały". ( J a k . 3, 2),

ten

W tylko co przytoczonych słowach św. J a k ó b Apostoł nazywa doskonałym tego, co nie nadużywa języka,
I słowa te dla członków Zgromadzenia zakonnego godne
są szczególniejszego zapamiętania, ile że oni z całą powagą pragną dążyć do doskonałości, — a niestety z bólem
wyznać musimy — że wielu Tercjarzy pod tym względem
bardzo dużo pozostawia do życzenia. Pomyślcie tylko sobie, jak ta wada, jeśli wśród tercjarzy się zagnieździ,
całą pobożność wystawia na pośmiewisko, iż wiele dusz,
.«tóreby chciały wstąpić do trzeciego zakonu, na zawsze
się do niego zrażą. Aby więc Zgromadzenie zakonu mogło na zawsze ustrzedz się tej brzydkiej wady, zastanowimy się dzisiaj:
1, J a k szkaradna i godna pogardy jest obmowa i
2. W jaki sposób jej się mamy ustrzedz.
Niech Bóg wszechmogący za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi moim słowom!

J.
Aby zrozumieć c a ł ą szkaradę obmowy, chciejmy
zwrócić uwagę na odrazę, jaką serce Boskie jest przejęte
do tego grzechu. W księdze Syracha czytamy: „Obmówca i dwujęzyczny przeklęty, bo wielu zamiesza pokój mających" (28, 15). A zamieszanie to taż księga wyjaśnia
jeszcze dobitniej; „Język obmówcy wzruszył mnogie, mia-
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sta murowane pokaził i domy mocarzów wywrócił. S z c z ę śliwy który jest obroniony od języka złego i kto nie przeszedł w popędliwości jego, jarzmo bowiem jego jest jarzmo żelazne, a związka jego związka miedziana jest. Śmierć
jego śmierć najgorsza, pożyteczniejsze piekło niżli on"
(28, 16). Dlatego Duch Św. obmówcy grozi klątwą Bożą
w słowach: „ S z e ś ć rzeczy są, których nienawidzi Pan,
a siódmą brzydzi się dusza jego, mianowicie tego, który
sieje rosterki między b r a c i ą " (Przyp. 6, 19). Słusznie też
mówi św. Jakób: „ J e ś l i kto mniema, że jest nabożny, nie
powściągając języka swego, tego nabożeństwo próżne j e s t "
(1, 26). Tak surowy wyrok potępienia wydał Stary i Nowy Testament na szkaradę grzechu obmowy, a wyrok ten
znalazł głośny oddźwięk u Świętych naszego zakonu. I tak,
św. Franciszek przyrównywa takich bez serca ludzi do
nieczystych stworzeń, których największą rozkoszą jest
nurzanie się w błocie i plugastwie. A taką odrazę miał
św. Zakonodawca do grzechu obmowy, jak do kąsania jadowitej żmii lub do zarazy, gdyż obmówcy karmią się
krwią duszy, którą zabijają mieczem swego języka. Dlatego św. Bonawentura ostrzega: „Nie bądź obłudnikiem, co
to na swoje błędy nie zważa, owszem sobą samym się
zachwyca, a innych lży i potępia; widzi źdźbło w oku
brata swego, a tramu, który jest w oku własnem nie bac z y " . — Skoro więc Pismo św. obmówcom klątwą i nienawiścią Bożą grozi, skoro Święci takich ludzi przyrównywują
do nieczystych stworzeń, żmij jadowitych, nazywając ich
obłudnikami, czy przeto możecie jeszcze mieć upodobanie w takich potwornych mowach?
Żebyście jednak mieli cały obraz tego wstrętnego
grzechu, musicie sobie dobrze uprzytomnić potrójne nieczyste jego źródło. Pierwszem takiem źródłem obmowy,
polegającej według św, Bonawentury na przyćmieniu sławy
nieobecnego bliźniego w słowach nieprzychylnych, jest
wielomóstwo. Ponieważ my ludzie lubimy towarzystwo
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i rozmowę, to bardzo c z ę s t o odbywa się ona kosztem bliźniego, który zazwyczaj w braku innego tematu staje się
jej przedmiotem. Zamiast jednak na pochwałę podnosić
dobre jego strony, lubimy zatrzymywać się nad jego błędami i słabostkami, naśladując to robactwo, co to zawsze
dąży do gnojowiska. Drugiem źródłem obmowy jest zarozumiałość, Obmówca toki wykrywa bez miłosierdzia
błędy cudze oraz ich samych w oczach innych poniża, aby
na ich ramionach samemu się wywyższyć. Obce wady
zamiast zwrócić uwagę takiemu obmówcy na jego. własne
niedomagania, j e s z c z e nadymają i u s p o s a b i a j ą do przechwałek, jak tego Faryzeusza, co w świątyni mówił: „ B o ż e
dziękuję tobie, żem nie jest jako inni ludzie" (Łuk, 18,11),
zwłaszcza jak ten niedoskonały bliźni. Zapomina taki nieszczęśliwy, że właśnie pycha prowadzi do upadku w grzechy. — Trzeciem wreszcie i ostatniem źródłem obmowy
jest brak należytej miłości bliźniego. Św. Piotr jako znak
prawdziwej miłości bliźniego podaje: „Miłość zakrywa wielkość grzechów" (1 Piotr. 4, 8). Tak, miłość nas zaślepia
na wady osób umiłowanych. Plotkarz zaś przeciwnie bez
miłosierdzia odkrywa błędy innych, pozbawia dobrej opinji,
jaką dotychczas cieszyli się u obecnych, przejmując ich
do nich wstrętem i odrazą.
Z tego potrójnego źródła bagnistego teraz wylewa
się cały potok złego na ofiarę obmowy. Naprzód tajemne
błędy bliźniego bez uzasadnionej przyczyny zostały ujawnione. Często plotkarze pocieszają się tem, że słuchający zostali zobowiązani do sekretu, Ale pomijając już to,
że w większości wypadków zastrzeżenie takie nie bywa
zachowane, bliźni ma prawo do dobrej sławy nietylko
u ogółu, lecz i u tych osób, które s i ę dowiedziały sekretu
od obmówcy. Następnie ćzęsto takie wiadomości bywają
zaopatrywane w dodatki: wiem o tem z wiarogodnego
źródła.
Ten rodzaj obmowy rzadko chybia celu; obecni
bowiem sądzą, że czyn bliźniego jest już ogółowi znany,
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nie krępują się więc z jego rozgłaszaniem. Wreszcie złe
języki znajdują sposób na całkowite pogrzebanie sławy
bliźniego. Prawda, powiadają, że ten człowiek dotychczas
w swym urzędzie był nieposzlakowany, religijne swe obowiązki spełniał należycie; lecz tem więcej należy ubolewać, że na tym punkcie tak zawinił.
Niewiasta ta skąd
inąd j e s t dobra, daje wiele na ubogich, żeby tylko nie
była tak ambitna. Zupełnie niezłośliwie podkrada się taki plotkarz do swej ofiary, by tem pewniej ją zgnębić. —
Ach, nieszczęśliwy człowieku, można do takiego obmówcy
się odezwać, gdybyś dobrze się zastanowił nad następstwami swego grzechu, ustrzegłbyś swą duszę od wielu
niepokojów. Naprzód bowiem wyrządziłeś bliźniemu krzywdę, miarę wielkości której św. T o m a s z z Akwinu tak określa: „Krzywda wyrządzona jest tem większa, im większe
jest dobro zrabowane".
Zrabowanem zaś tu dobrem jest
jego sława, dobre imię. S a m B ó g w księdze Przypowieści
przypomina każdemu z nas: „ L e p s z e jest imię dobre, niż
wielkie bogactwa" (22, I).
I wielu ludzi wolałoby raczej
umrzeć, niż wlec życie w niesławie i pod pręgierzem
świata. A podczas gdy serdeczna miłość, na wierze oparta mogłaby tu na tej dolinie łez i płaczu już niebo stworzyć, to ty, zniesławiaczu, swym grzechem ten raj w prawdziwe piekło zamieniasz. Powtóre w ten sposób na siebie
ściągasz pogardę ludzi. Pismo św. stwierdza: „Obmówca
splugawi duszę swoją i u wszystkich będzie w nienawiści"
(Eccli. 21, 3 1 \ A św. Albert takie zdanie wygłasza: „Jak
cuchnący oddech jest znakiem zepsutego żołądka, tak mowy uwłaczające są dowodem zepsutego s e r c a " , i — dodajmy — dowodem marnego charakteru. Ty, obmówco, dopuszczasz się winy, dla której cię wszyscy unikać i karać
będą wzgardą, bo nie bez powodu sądzą, że również tak
sobie i z obecnymi postąpisz, kiedy się od nich oddalisz.
Co zaś wreszcie szczyt nieszczęścia twego stanowi, to że
s a m e g o Boga uczyniłeś swoim wrogiem.
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J a k codzienne doświadczenie stwierdza, że Bóg za
karę na takich pysznych i nielitościwych ludzi dopuszcza
bezwstydne ciężkie pokusy, nawet grzechy, dla okazania,
jak człowiek jest słaby i ubogi, jeśli go swoją wszechmocną łaską nie wspiera. — A posłuchaj, co mówi św. tercjarz J a n Vianney:
„Kiedy śmierć nadejdzie, bardzo będziesz tego żałował, żeś o drugich tak wiele, o sobie tak
mało myślał; o sobie bowiem samym, nie o innych rachunek zdawać będziesz musiał, „Dałby to Bóg, żeby wśród
tercjarzy plotek i obmów, nie było.
Ledwie bowiem znam
co innego, coby tak pobożność podawało w podejrzenie,
pokój i jedność burzyło, a jednocześnie zarzewie stanowczego rozkładu do trzeciego zakonu wnosiło, jak obmowa
i plotkarstwo, gdy się wśród tercjarzy zagnieździ.
2.
Dostatecznie już wykazałem obrzydliwość grzechu
obmowy. Przechodzę teraz do drugiej części: w jaki sposób mamy się ustrzedz o b m o w y ?
Znam dwojaki, niezawodny środek: jeden dla obmawiającego, drugi dla słuchającego.
J e ż e l i ci, przyjacielu, przyjdzie chęć poddania
surowej krytyce ułomności innych, przypomnij sobie wszystko, com powiedział o obrzydliwości i smutnych następstwach obmowy i pójdź za radą św. Bonawentury, który
tak mówi:
„Niech ci nigdy nie przyjdzie do głowy, byś
miał potępiać i gardzić drugimi, ale gdy w innych zauważysz c o ś niewłaściwego, wprzód zastanów się nad sobą,
czy niema c z e g o ś nagannego.
Jeśli tak, to masz powód
do upokorzenia się, wołając z prorokiem:
„ j a m c i jest
którym zgrzeszył, jam ci źle uczynił" (2 Król. 24, 17).
Wówczas dopiero, kiedy pozbędziesz się własnych wszelkich wad, będziesz mógł pomyśleć, jakby bliźniego poprawić. Jeżeli zaś kiedy zdarzy ci się sposobność słuchania
obmów, odwróć się. Św. Bernard mówi: „W towarzystwie,
w którem nieobecnych obmawiają, są dwa szatany, z któ-
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rych jeden usadowił się na języku obmawiająCego, drugi
zaś w uszach słuchaczy". Który z a ś z tych dwóch ciężej
grzeszy, obmówca czy słuchacz, tego św, Bernard nie śmie
rozstrzygnąć.
Dlatego tak do jednych jak i do drugich
odnosi się przestroga Ducha Świętego: „Ogródź cierniem
uszy twoje, nie słuchaj języka złośliwego, a ustom twoim
uczyń drzwi i zamki". (Eccli. 28, 28).
Pod wrażeniem kłujących cierni mamy rozumieć
obmówcę. I tu należy rozróżnić: albo obmówca społecznie od ciebie wyżej stoi, albo równy tobie, albo jest twoim
podwładnym. Jeśli obmówca społecznie jest niższy od
was, to zgodnie z radą św. Bonawentury macie nakazać
mu milczenie. Wiek bowiem wasz lub stanowisko społeczne obowiązuje was do ustrzeżenia podwładnego od
grzechu obmowy, obmawianego od nadwyrężenia jego sławy, samych zaś was od udziału w obmowie. Gdybyście
bowiem ujrzeli złodzieja, zakradającego się do d o n u sąsiada, to miłość bliźniego zobowiązywałaby was za pomocą nawoływania do odwrócenia od niego wielkiej straty,
to o ile bardziej jesteście obowiązani tak niemiłosiernemu
językowi nakazać milczenie, gdy na niebezpieczeństwo jest
narażona c z e ś ć bliźniego, która przecież jest droższa od
pieniędzy, majątku, życia nawet samego. Jak surowo potępił św. Ojciec Franciszek obmowę, przytacza tego św, Bonawentura bardzo wymowny przykład. Gdy św. Zakonodawca pewnego razu usłyszał, jak jeden z braci obmawiał
drugiego, rzekł do swego wikarjusza: „Prędko zbadać dokładnie całą sprawę, a gdy się okaże niewinność oskarżonego, to brat niedobry ma być surowo ukarany. Zakonowi bowiem grozi niebezpieczeństwo, a woń cnoty wielu
zostanie zarażona, jeśli złego języka się nie ukróci. Mojem jest życzeniem, abyś z największą gorliwością o to
się zakrzątnął, iżby tego rodzaju zaraza dalej się nie szerzyła. Brat, co dobrą sławę swego współbrata przyćmi:
wa, ma być pozbawiony habitu zakonnego. Nie może on
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bowiem swych oczu podnosić do Boga, dopóki odartej czci
nie naprawi. „Tak surowo ukarał skądinąd tak łagodny
św. Franciszek takie uchybienie, które obecnie stało się
tak powszechnem.
Jeśli następnie obmówcą jest gość lub wam równy,
św. Bonawentura radzi podnieść coś na pochwałę obmawianego, w taki sposób powściągając język obmówcy. Możecie też napadanego obronić w ten lub podobny sposób:
nie trzeba wszystkiemu wierzyć, co ludzie mówią; każdy
ma swoje błędy, a obmowę przerwiecie. O bł. Krescencji
trzeciego zakonu pisarz jej żywota opowiada, że była nazywana przez swe współsiostry płaszczem ochronnym nieobecnych, które, ile razy były obmową atakowane, zawsze
brała w swoją obronę. Jakby to pięknie było, pobożni
tercjarze, gdyby taki tytuł każdemu z was można było nadać, iżby wszyscy mogli nabrać przeświadczenia: podczas
tej rozmowy sława moja nie została nadszarpnięta, gdyż
tam był obecny członek trzeciego zakonu!
Wreszcie może się zdarzyć, że obmówca wiekiem lub
stanowiskiem społecznem was przewyższa. Sprostowywać
go lub mu przerywać nie wypada, ale pod jakim pretekstem oddalić się byłoby najlepiej. Jeśliby zaś tó nie
było możliwe, to niebraniem w tej rozmowie udziału
i stałem milczeniem dajcie mu do zrozumienia, że taka
rozmowa wam się nie podoba. Mądry Salomon mówi:
„Wiatr północny rozpędza deszcz, a oblicze smutne język
uwłaczający". (Przyp. 25, 23). Jak nigdy do domu nie
wejdziecie, wiedząc o tem, że tam chętnie was widzieć nie
będą, tak również żaden kulturalny człowiek nie będzie
przedłużał rozmowy, czytając z waszej miny, że się ona
wam nie podoba. Inaczej jeszcze radził sobie św. Augustyn, ten wielki doktór Kościoła, Kazał kłaść na stole tafelkę z napisem: „Kto chce szarpać sławę bliźniego, może
opuścić ten stół". Kiedy pewnego razu jedna z wvsoko
postawionych osób przy stole napisu tego zdawała się nie
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zauważyć, podniósł się św. biskup ze słowami: „Albo ta
tafelka ma być usunięta, albo ja muszę się usunąć, albo
rozmowa ma inny wziąć obrót, „A natychmiast rozmowa
niewłaściwa się urwała. — A kiedy podczas wieczornego
rachunku sumienia szczegółowego sumienie wam wyrzucać
będzie, że w ciągu dnia z ust waszych wyrwała się jakaś
niewłaściwa mowa, to naprawcie błąd popełniony szczerym
żalem, karząc język nielitościwy na wzór św. Leonarda,
który językiem znaczył krzyż na podłodze, i starajcie się
następnego dnia podniesieniem dobrych przymiotów bliźniego jego nadszarpniętą sławę naprawić.
A kiedy tak wasz język zachowacie nieskalanym obmową, to rozstanie się wasze z tem życiem ukształtuje
się tak radośnie, jak tego zakonnika z przed 1200 laty na
Górze Synaj. Kiedy uczuł się bliskim śmierci, pomimo
że w życiu wcale nie odznaczał się nadzwyczajną świątobliwością, jednak taka radość i ufność go ogarnęła, że opat
jego, Atanazy imieniem, obawiając się zasadzki złego ducha, na to zwrócił mu uwagę. Na co mu zakonnik umierający odpowiedział: Mój Ojcze, czy nie pamiętasz obietnicy Zbawiciela : „Nie sądźcie, a nie będziecie s ą d z e n i ? "
(Łuk. 6, 37). Zapytaj moich współbraci, a przyznają, że
nigdy oni nie słyszeli z ust moich jakiegoś przykrego lub
ujemnego sądu o bliźnim. Na to odrzekł uradowany opat:
jeżeli to prawda, to bądź dobrej myśli. Zbawiciel słowa
dotrzyma. Niebo i ziemia przeminą, lecz obietnica J e g o
niespełnioną nie pozostanie. Pobożni Tercjarze, jakaż pociecha i dla was będzie na łożu śmierci, jeśli i wy będziecie mogli powołać się na sąsiadów i domowników, żeście nigdy obmową lub s ą d s m zuchwałym sumienia waszego nie splamili! Tak, Zbawiciel słowa swego dotrzyma: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Amen,

XVIII.
Potwarz,
„Cóż to są za
macie między sobą?"

rozmowy, które
( Ł u k . 24,17).

Kiedy Boski Zbawiciel po swojem zmartwychwstaniu
ukazał się uczniom w drodze do Emaus, zapytał ich: „Cóż
to są za rozmowy, które macie między s o b ą ? " Żeby tak
Zbawiciel podobne pytanie wystosował do wielu tercjarzy
w c z a s i e nieraz ożywionej rozmowy, to niejeden znalazłby
się w niemałym kłopocie. Nie chodzi tu bowiem już tylko o ploteczki, ale często błędy i ułomności bliźnich bywają przedstawiane w tak przesadnem świetle i tak rozdęte, że trudno oznaczyć granicę, gdzie się kończy obmowa, a zaczyna się potwarz. A że nic tak nie sprzeciwia
się duchowi św. Franciszka i regule zakonnej, jak tak potworne naruszenie miłości bliźniego, to dzisiaj weźmiemy
potwarz za przedmiot naszego rozważania i zastanowimy
się n a d :
1. potwornością i szkaradą tego grzechu i
2. obowiązkiem naprawienia szkód wyrządzonych.
Niech Bóg wszechmogący za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi moim słowoml
1.
Naprzód musimy zrozumieć różnicę między obmową
a potwarzą. Obmową grzeszymy, kiedy prawdziwe, lecz
tajemne błędy bliźniego wyjawiamy bez uzasadnionej przyczyny. Potwarca posuwa się dalej, kiedy o drugim rozgłasza coś go zawstydzającego, czego ten wcale nigdy nie
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popełnił. Tu przed oczami naszemi otwiera się przepaść,
w którą potwarca strąca ofiarę swej złości. Ach, nędzniku, chciałbym się odezwać do potwarcy: coś uczynił?
Dopuściłeś się niesprawiedliwości, złodziejstwa, rabując
bliźniemu rzecz kosztowniejszą dla niego od pieniędzy,
majątku, życia samego nawet. S a m Duch św. zaświadcza:
„ L e p s z e jest imię dobre, niż wielkie bogactwa" (Przyp,
22, I). A św. Paweł woła: „Mnie lepiej umrzeć, niżby kto
pochwałę moją miał wyniszczyć" (I. Kor, 9,15). Następnie
zrabowałeś mu dobro, którego on sam nie mógł się pozbywać bez naruszenia prawa innych. Jeżeli zatem do
wszystkich chrześcijan odnosi się upomnienie Zbawcy:
„Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby
widzieli uczynki wasze dobre i chwalili ojca waszego,
który jest w niebiesiech" (Mat, 5, 16), to o ile więcej
ćięży ten obowiązek na spotwarzonym, który jest członkiem rodziny, Kościoła, może zajmuje urząd publiczny, na
czem wszystkiem odbija się utrata jego sła.vy. Czyż i sam
Syn Boży nie bronił się przeciw potwarczym napaściom,
kiedy Mu zarzucano, że naruszył c z e ś ć należną najwyższemu arcykapłanowi, dla uchronienia dusz słabych od
zgorszenia? I to nieoszacowane, nieprzekazalne dobro potwarca bliźniemu rabuje, duszę jego napełnia boleścią
i goryczą, a ziemię, co pielęgnowaniem prawdy i miłości
bliźniego stać się mogła rajem, dla ofiary złośliwego
swego języka zamienia w prawdziwe piekło pełne udręczeń. Dlatego sprawiedliwy Bóg potwarcom grozi swą
zemstą przez Psalmistę: „Który uwłacza potajemnie bliźniemu swemu, tegom prześladowcą" (100,5). I znowu:
„ S z e ś ć rzeczy są, których nienawidzi Pan, a siódmą brzydzi się dusza jego, mianowicie tym, co mówi kłamstwo
i sieje rozterki między bracią" (Przyp, 6,16),
I cóż to potwarcę do takiej niegodziwości spowodowało? Czy może go urażono jakiem przykrem słówkiem?
Nie, a tylko powodzenie bliźniego wywołało w sercu po-
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mają pretensję do uchodzenia za pobożnych, bynajmniej
nie należy do rzadkości. I skąd to smutne zjawisko? S t ą d
że bardzo niewielu zdaje sobie sprawę z wielkości tego
grzechu, a o wiele j e s z c z e mniejsza liczba tych, co te
smutne skutki i wyrządzoną szkodę naprawić usiłują. A że to
jest ścisłym obowiązkiem sumienia, postaram się to wykazać.

2.
Kiedy potwarca chce się pojednać z Panem Bogiem
i swym bliźnim, musi za swe grzechy żałować, wyspowiadać się i — nad czem tak rzadko się zastanawiają — zrabowaną sławę i szkody wyrządzone naprawić. Prawda ta
nie wymaga dowodzenia. Pismo św. poucza: „Dusza, która potwarz uczyni, przekonana w grzechu przywróci wszystko" (3 Mojż. 6,2). To samo opiewa powszechnie znana
zasada moralności chrześcijańskiej: Grzech nie będzie odpuszczony, póki wziątek nie zwrócony. A ten obowiązek
zwrotu tem jest ściślejszy, im drogocenniejsze jest to zrabowane dobro. Św. Bonawentura przyrównywa potwarcę
do ulicznego bandyty i śmiało twierdzi, że grzech potwarzy jest większy i gorszy od publicznego napadu na ulicy,
ile że dobre imię jest o wiele droższe od wszelkich innych
dóbr doczesnych. J e ś l i więc kto z was sławę bliźniego
znacznie naruszył, to pod ciężkim grzechem jest obowiązany szkodę stąd wynikłą wynagrodzić. Jeśli zaś tylko
nieznacznie, to pod grzechem powszednim. Przy codziennych plotkach i obmowach sprawa jest o wiele prostsza.
Ludzie bowiem wiedzą, że ktoś przy opowiadaniu nieco przesadza; albo widzą, że drugiego w gniewie, podnieceniu zelżył,
albo caia sprawa wkrótce pójdzie w zapomnienie. We
wszystkich tych wypadkach potwarca może naprawić błąd,
podnosząc cnoty i dobre czyny poszkodowanego. — Ale
może być wypadek, że szkody wyrządzone bez publicznego
odwołania nie dadzą się naprawić, więc i do tego jest
obowiązek pod ciężkim grzechem.

-

158 —

L e c z sprawa ma swoje trudności. Znana jest taktyka
przeciwników Kościoła: szkaluj, szkaluj, a zawsze z tego
coś s i ę zostanie. Czyście nie słyszeli, jak ludzie mówią:
jednakże w tem wszystkiem musi być coś prawdy? Trzy
rzeczy stanowią trudność odwołania: 1. niewiadomo, ile
trzeba wynagrodzić; 2. niewiadomo, wobec ilu osób należy
odwołać i wreszcie 3, odwołanie wymaga nieraz wielkiego
przezwyciężenia się, co też i rzadko następuje. Naprzód
tedy niewiadomo, co należy zwrócić. Złodziej wie, ile
ukradł, posyia więc c a ł ą tę sumę i sprawa załatwiona.
Przy odwoływaniu nadszarpniętej sławy często sprawa
przedstawia się całkiem inaczej, gdyż wyrządzona szkoda
nie da się ustalić. Ktoś naprzykład o pewnym lekarzu
rozsiewał, że praktyka jego nie należy do najlepszych, tę
i tamtą śmierć ma on na swojem sumieniu, nie można
więc na nim z calem zaufaniem polegać. Kupcowi zepsuto opinję, że towar fałszuje, po wygórowanych cenach
sprzedaje. Na poczciwą panienkę rzucono podejrzenie, że
jednocześnie z różnymi młodzieńcami stosunki utrzymuje.
Teraz uważajmy: coście przed dwiema lub trzema osobami powiedzieli w zaufaniu, rozniosło się po okolicy. Lekarz i kupiec stracił zaufanie u okolicznych mieszkaców, utracił środki utrzymania i teraz biedę klepie,
z kłopotu i przygnębienia tracąc zdrowie. Ta niezamożna panienka wskutek oszczerstwa utraciła możność
zamążpójścia za bogatego i przytem poczciwego młodzieńca, a całego tego nieszczęścia wina spada na język niegodziwego potwarcy. „O jak ciężko", woła św. Leonard,
„naprawić szkody takiemi mowami wyrządzone! Rzucasz
kamień do stawu, tworzą się coraz większe ko*a, aż brzegów sięgają. W taki s a m sposób rzucasz kamyk potwarzy.
Naprzód tworzy się małe kółko, potem coraz większe
i potwarz wreszcie całe miasto i okolicę obiega. Spróbuj
teraz podnieść ten kamyk, skasować koła, które poszarpaną sławę szeroko rozniosły". Tyle św. Leonard. A te-
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raz odpowiedzcie mi, w jaki sposób potwarca ma krzywdę
naprawić? Czy przez gazety? A czy będzie miał odwagę
nazwisko swoje u m i e ś c i ć ? Czy temu odwołaniu uwierzą?
Czy do wszystkich zainteresowanych wiadomość dojdzie
i czy spotwarzonemu znowu zaufanie okażą? W jaki sposób wynagrodzi tę niezamożną pannę, kiedy jej narzeczony
już inną pojął? Czy odwołanie sprawione kłopoty unicestwi, a zdrowie nadwyrężone naprawi? Przyznać muszę,
że trzeba wielkiej cywilnej odwagi, żeby, biorąc to wszystko pod uwagę, nie wpaść w rozpacz. Ale czego to nie
należy czynić, by swoją biedną duszę od wiecznego zatracenia ratować.
Aby wam naocznie pokazać, jak trudną, co więcej,
nieraz niemożliwą rzeczą przywrócić odjętą sławę, to posłuchajcie, co czcigodny Franciszkanin Alfons de Castro
nam opowiada. Do pewnej parafji nastał przez biskupa
przysłany proboszcz. Pełen taktu i gorliwości o dusz zbawienie usilnie pracował nad wykorzenieniem niektórych
nadużyć, lecz napotkał na opór. Utworzył się klub niezadowolonych, którzy na każdem kroku gorliwego kapłana
prześladowali, zarządzenia wyśmiewali, nawet przed otwartem oszczerstwem się nie cofali. Niewdzięczność taka
bardzo martwiła proboszcza, który od jakiegoś czasu zaczął na zdrowiu podupadać, siły jego zostały złamane,
zbliżała się śmierć. Wreszcie potwarcy się opamiętali.
Otoczyli łoże boleści swego dobrego pasterza, ze łzami
prosząc o przebaczenie. Szlachetny kapłan darował im
z całego serca. J e d n ą tylko prośbę mam do was, powiedział umierający. Chętnie oświadczyli się z gotowością
wypełnienia. Oto, powiedział proboszcz, weźcie poduszkę
z pod mojej głowy, zanieście j>ą na wieżę kościelną i wysypcie z niej pierze na całą okolicę. Z początku myślano, że kapłan majaczy. Na powtórne jednak jego naleganie poszli wreszcie oszczercy i uczynili, jak ich umierający prosił, poczem wrócili z powrotem. Mam jeszcze do
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was drugą prośbę, rozpoczął teraz umierający osłabionym głosem: idźcie znowu, zbieracie napowrót pierze
do poduszki i połóżcie mi ją pod głowę, wówczas spokojnie umrę. Ależ, najukochańszy pasterzu, odrzekli strwożeni, to przecież jest niemożliwe; wiatr rozwiał pierze pocałym świecie. Ja o tem wiem, brzmiała odpowiedź kapłana, ale niech to będzie dla was na przyszłość ostrzeżeniem: jak prawie jest niemożliwem rozproszone pierze napowrót zebrać do tej poduszki, tak też trudno, prawie niemożliwie, całą szkodę naprawić, którą oszczerstwem wyrządziło się bliźniemu.
Pobożni Tercjarze, gdybym mógł, to wypisałbym te
słowa umierającego kapłana ognistemi zgłoskami w waszem sercu, by was przejąć bojaźnią świętą przed miotaniem potwarzy. J e ś l i z a ś kto z was fałszywem podejrzeli m sławę innego naruszył, niech jak najprędzej ją naprawi, aby przez nieoględność jednego zła opinja nie spadała na cały zakon. Jużciż może to wiele kosztować
prz wyciężenia się, ale Zbawiciel powiedział: „Królestwo
niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają j e " (Mat.
11, 12). A zdanie Św. Leonarda trwa w całej mocy: „Tu
niema drogi pośredniej, lecz albo odwołanie, albo piekło".
Ty zaś, mój przyjacielu, któryś został ciężko dotknięty, zabiegnij mu drogę, ułatwij mu drogę, ułatwij mu ciężki jego obowiązek i przebacz z całego serca. S t a r a j c i e się
wszyscy rozdwojenie i niepokój z pośród siebie usunąć,
a prawdziwą miłością tę dolinę łez i płaczu w raj zamienić zgodnie z upomnieniem Pawła Św.: „ J e d e n drugiego
brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusów"
(Galat. 6, 2), t, j. przykazanie miłości bliźniego. Amen,

XVIII.

B r a t e r s k i e upomnienie.
„Jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie brat
twój, idź a k a r z go m i ę d z y t o b ą a o n y m
s a m y m " . ( M a t . 18, 15).

Jednym z najpożyteczniejszych uczynków chrześcijań'
skiej miłości bliźniego, przez który można wiele złego usunąć,
a natomiast wiele dobrego na społeczeństwo ludzkie sprowadzić, jest braterskie upomnienie. Jeśli zaś, jak to doświadczenie poucza, mało dobrego stąd płynie, to przedewszystkiem pochodzi stąd, że upominani niechętnie przestrogi przyjmują, a jeszcze bardziej że upominający w niewłaściwy sposób ich udzielają.
Dlatego odpowiemy dziś
na dwa pytania:
1. Co ma być dla nas pobudką do chętnego przyjmowania upomnienia braterskiego i
2. W jaki sposób mamy go z pożytkiem udzielać?
Niech Bóg za przyczyną Św. Franciszka pobłogosławi
moim słowom!
1.
Pierwszą pobudką do chętnego przyjęcia braterskiego upomnienia jest własna nasza korzyść.
Jest to powszechna nauka wszystkich świętych ojców Kościoła, że
jedną z największych łask, jaką Bóg grzesznikowi okazuje,
jest niepokój sumienia, przez który go do poprawy życia
wzywa. Jak zaś zgryzoty sumienia są dowodem ojcowskiej
miłości Boga, tak znowu upomnienie braterskie jest znakiem prawdziwej miłości bliźniego.
Tak zapewnia Pismo
11
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św. w słowach:
„ L e p s z e jest jawne karanie, niż miłość
tajemna"
(Pizyp. 27, 5), czyli miłość taka, co na błędy
milczy.
Dlatego św. Franciszek Salezy surowo potępia
taką miłość, która widzi ginącego przyjaciela, a nie przychodzi mu z pomocą, która pozwala mu umierać z wrzodu, nie ważąc się na acz bolesne ale skuteczne cięcie.
Powiedzcie sami, czy nie jest to dowodem miłości, gdy
ktoś podejmuje się trudu, połączonego nawet z niebezpieczeństwem narażenia się tobie, dla tego tylko, by cię
upomnieć?
A zwierzchnicy trzeciego zakonu, których
szczególniejszym obowiązkiem jest zwracanie uwagi podwładnych, czy nie składają dostatecznego dowodu, jak dobrą mają opinję o twojej cnocie, kiedy sądzą, że będziesz
na tyle pokorny, iż upomnienie ich chętnie przyjmiesz?
Zapamiętajcie dobrze słowa św. J a n a Vianneya: „Kiedy
o tobie źle mówią, prawdę mówią; kiedy ci prawią komplementa, nie najlepsze dają świadectwo o tobie. A teraz co
wolisz, czy żeby cię ostrzegano, czy łudzono, czy żeby
z tobą poważnie postępowano, czy żeby z ciebie żartowan o ? " Gdybyś swój płaszcz dogóry podszewką przywdział,
czy nie byłbyś wdzięczny temu, coby zwrócił na to twoją
uwagę, zanim z domu wyszedłeś? A gdy dusza twoja jest
oszpecona rozmaitemi przywarami, iż drudzy się gorszą,
czy nie będzie prawdziwą miłością, kiedy ci na to we właściwy sposób zwrócą uwagę? Czy własna twa korzyść nie
skłoni cię do przyjęcia z wdzięcznością takiego upomnienia?
Warta dobrego zapamiętania z a s a d a teologiczna:
nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. A dlaczego?
Dlatego, że nasza miłość własna nas zaślepia. Ktoś inny
przeciwnie, co na nasze wady patrzy bezstronnie, może
daleko lepiej je osądzić i dlatego za jego upomnienie powinniśmy mu być serdecznie wdzięcznymi. Oby wszyscy
tercjarze byli przejęci takiemi uczuciami, iżby mogli odpowiedzieć życzeniom św. Franciszka, który tak mówi:
„Szczęśliwy sługa, który, gdy w przyjacielski s p o s ó b ma
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sobie zwróconą uwagę, błędy naprawia i ochoczo pokutę
czyni! Szczęśliwy sługa, który nie śpieszy się uniewinniać,
a pokornie przyjmuje zawstydzenie i upomnienie za swe
błędy nawet wtedy, gdy jest niewinny! „Tak, szczęśliwi
tacy tercjarze, którzy gorliwie myślą o swych duchownych
korzyściach; b ę d ą z cnoty w cnotę postępowali i naprawdę upragniony cel doskonałości chrześcijańskiej osiągną.
Do pozostałych zaś, którym postęp duchowy mało
leży na sercu, najuroczyściej się zwracam: poddajcie się
konieczności, schylając się kornie pod ścisłem przykazaniem Chrystusa, który upomnienie braterskie, a więc i jego przyjęcie jako nieodzowny na was obowiązek włożył.
Oto są J e g o słowa:
„Jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie
brat twój, idź a karz go między tobą i onym samym; jeśli cię nie usłucha, weimij z sobą jeszcze jednego; a jeśliby ich nie usłuchał, powiedz Kościołowi, a jeśliby Kościoła nie usłuchał, niechci będzie jako poganin i celnik"
(Mat. 18, 15j.
Zaprawdę poważne słowa, zdolne wywrzeć
najsilniejsze wrażenie.
Jeśliby jednak znajdował się
wśród was kto, co pomimo tak ścisłego przykazania od
upomnienia braterskiego się uchylał, niech zadrży przed
sprawiedliwością Boga, który grozi u Izajasza proroka:
„Przysiągłem, że się nie mam na cię gniewać, ani tobie
ł a j a ć " . (54, 9).
Obawiaj się, żeby Bóg z tobą nie postąpił jak ten lekarz, co to chorego opuszcza. Już go nie
pali, nie operuje, nie przepisuje żadnych gorzkich lekarstw,
pozwala mu wszystkiego używać, na co mu tylko chęć
przyjdzie.
L e c z gdy lekarz z chorym tak postępuje, to
już jest bardzo zły znak; lecz również jest bardzo smutno
z twoją duszą biedną, kiedy ani od rodziców, ani od prawdziwych przyjaciół żadnego upomnienia już więcej nie
przyjmujesz.
Jak daleko nieraz sprawa zachodzi nawet
wśród tercjarzy, kiedy oni słowa prawdy słyszą tylko od
przeciwników, gdyż ich przyjaciele nie odważą się im zwrócić uwagi na ich błędy. Gdzie można znaleźć tak pokor-
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nego tercjarza, któryby ze św. Bernardem z Sienny odważył się wobec zgromadzonego ludu powiedzieć: „Jeśliby
kto był tak dobry, a zwrócił mi uwagę na moje błędy, to
byłbym mu przez całe życie za to upomnienie wdzięczny
sercem, słowem i uczynkiem? „Ilu by grzechom przeszkodzono, ile by błędów naprawiono, gdybyśmy 1. sami każde
przyjacielskie upomnienie z wdzięcznością przyjmowali
i 2. gdybyśmy się zdecydować chcieli, każdy w swem kółku, w miarę potrzeby naszym współbraciom zwracać uwagę na ich błędy.
2.
Ponieważ z tego, cośmy powiedzieli, widać, że cała
wartość upomnienia zależy od należytego jego przyjęcia, to
teraz przechodzimy do drugiego pytania: w jaki sposób
upomnienie braterskie ma być udzielane, aby ono przyniosło należytą korzyść? Posłuchajcie odpowiedzi z ust Św.
Pawła Apostoła: „Bracia, jeśliby też człowiek ubieżony był
w jakim upadku, nauczajcie takiego w duchu cichości, obac z a j ą c samego siebie, abyś i ty nie był kuszon" (Galat.
6, 1). Podług więc tego upomnienie powinno być dane
z miłością i przezorną roztropnością. Naprzód tedy upomnienie winno pochodzić z życzliwości, iżby miłość była
pobudką, miłość celem i miłość musi ton głosu, miarkować; ona ma zaprawić upomnienie łagodnością i przyjacielską życzliwością, aby ono — jak sama nazwa głosi —
było braterskiem. Oliwa miłości musi nad wszystkiem górować: Uwagi, dobre słowa każdy w swem sercu schowa. Dlatego upominajcie z miłością, z miłością i j e s z c z e raz z miłością. Tak chciał św. Franciszek, kiedy w regule I zakonu przełożonym przypomina: aby się nie gniewali i nie tracili równowagi wobec grzechu czyjegoś, gdyż gniew i zamięszanie
miłość tamuje w innych i nas samych. Naśladujcie tu lekarza, co chce bolesną ranę uzdrowić swego syna. O jak
delikatnie i z jaką oględnością dotyka tej rany! Z jaką też
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gotowością syn chce poddać się tej operacji, wiedząc, jak
ojciec go miłuje. Naśladujcie matkę, co choremu swemu
dziecku stara się najbardziej dobranemi słówkami osłodzić
gorzkie lekarstwo, Przypatrzcie się Synowi Bożemu, który dla nas stał się wzorem do naśladowania. Z jaką miłością i pobłażliwością przyjął grzesznicę Magdalenę, z jaką delikatnością zwraca uwagę przy studni Jakóbowej S a marytance na dotychczasowe nieporządne jej życie i jak
przyjacielskiemi słowami miłosierny Zbawca głęboko zawstydzoną cudzołożnicę do odwrotu skłania! Zaprawdę,
jeśli i wy na wzór Zbawcy po bratersku upominać będziecie w czystej intencji, by błądzącego nie pognębić a poprawić, to najwspanialsze wyniki sowicie wam wynagrodzą
poniesione trudy. Miłość więc jest nieodzownym warunkiem,
aby upomnienie braterskie osiągnęło zamierzony skutek.
L e c z choćby najlepsze chęci j e s z c z e nie wystarczą.
Ktoby chciał rządzić się ślepą gorliwością, więcej sprawi
szkody niż pożytku. Nie do jednego tercjarza możnaby
zastosować słowa Św. Pawła: „Świadectwo im dawam, iż
mają żarliwość Bożą, ale nie według umiejętności" (Rzym.
10, 2). J e ś l i przeto wasza gorliwość i wasze poczciwe zamiary mają osiągnąć pożądany skutek, musicie szczególniej
w tej sprawie miłosierdzia duchowego postępować z roztropnością i rozwagą, aby trzciny zgniecionej nie złamać,
a lnu kurzącego się nie zgasić. Jeśli chodzi o grzech jeden raz popełniony, pokryjcie to milczeniem. J e ś l i przewidujecie, że wasze upomnienie żadnego skutku nie osiągnie, dajcie temu spokój, by złość błądzącego bliźniego
j e s z e bardziej nie wzrosła. Jeżeli jest ktoś, co może
i chce się podjąć upomnienia z wielkim pożytkiem, pozostawcie to jemu. Jeżeli zaś, pominąwszy powyższe wypadki, wasz dobry znajomy czy przyjaciel zwykłe posiada
wady, które jemu i innym wielce szkodzą, poczekajcie na
dogodną po temu sposobność, Św. Tomasz z Akwinu naucza, że nawet należy zaczekać na powtórny upadek, aby
upomnienie osiągnęło tem większy skutek.
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Pewien pobożny kapłan opowiada o roztropności,
z jaką jedna matka upomniała swego syna, następujący
przykład. Już od dłuższego czasu zaobserwowała w nim
namiętne oddawanie się interesom z uszczerbkiem własnego sumienia. Kiedy teraz Herman, takie było imię syna, zaczął znowu układać daleko idące plany swych przedsięwzięć, zwróciła się do niego matka z uroczystą powagą. Kochany Hermanie, tylko co przedstawiłeś mi swoje
plany, poglądy i rezultaty. Tak samo czynił św. pamięci
twój ojciec. L e c z nie bez niepokoju zauważyłam różnicę
między tobą a twoim ojcem. Twój ojciec prowadził interes, podczas gdy ciebie interes prowadzi. J u ż chciał Herman przerwać; nie, powiada matka, oko matki się nie łudzi, różnica jest, twoja troskliwość o interes jest znaczna,
graniczy z namiętnością. Chcesz zalegle należności ściągnąć przez komornika? Tego twój ojciec nigdyby nie
uczynił, wiedział bowiem dobrze, że tylko cierpliwość
i pobłażliwość naszych wierzycieli uratowała nas od wierutnego bankructwa. Lecz, przerwał Herman, należy wszakże rachunki mieć w porządku. Prawda, odrzekła matka,
ale tak, żeby swych obowiązków względem Boga z oczu
nie s p u s z c z a ć . Oto twój ojciec codzień uczęszczał na
Mszę Św., ty zaś z powodu interesów i korespondencji nie
możesz nawet w niedzielę rano znaleźć na to czasu. Twój
ojciec co miesiąc uczęszczał do sakramentów Św., ciebie
zaś w ostatnim roku widziano raz jeden tylko przystępującego do Stołu Pańskiego. Kupcy tutejsi utworzyli koło,
aby cenę za towary sztucznie podwyższyć i z wielkim bólem serca dowiedziałam się, że i ty do nich należysz. Tu
wystąpiły synowi łzy w oczach. Machinalnie wyjął z biurka list z deklaracją przystąpienia do zrzeszenia kupców,
wrzucił w ogień i przyrzekł, że odtąd będzie się rządził
zasadami ojca swego. Oto, co mogło upomnienie przezorne i roztropne, połączone z należytą miłością. Starajcie się i wy, kiedy już wszystko wyczerpiecie, co miłość
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wam podyktuje, o zapewnienie sobie pomocy wszechpotężnego Boga, o którym Pismo św. mówi, że trzyma serca królów w swych rękach i kieruje niemi by źródłami
wód dokąd chce. Może On i s e r c e błądzącego brata twego skierować do odwrotu i na pewno to uczyni, jeśli Go
0 to wytrwale a z ufnością prosić będziecie.
Dałby to Bóg, abyście wszyscy byli ożywieni taką
żywą wiarą i miłością ku bliźnim jak św. Ignacy Loyola.
Święty ten w Rzymie wielkim nakładem kosztów pozakładał liczne domy na przytułek dla moralnie zaniedbanych.
A gdy gorliwemu Świętemu przedstawiono, jak mało z tych,
co tu schronienia doznają, szczerze się nawraca, Święty
dał godną siebie odpowiedź: „Jeśli przez te domy choćby
jednemu na dzień grzechowi przeszkodzę, to włożone sumy już sowicie się o p ł a c ą " . Oby ten przykład św. Ignacego pobudził was wszystkich do podobnego naśladowania!
Jeśli ty, gorliwa tercjarko, swem upomnieniem i energicznem a roztropnem wystąpieniem uśmierzysz nieprzyzwoite
mowy swej koleżanki, ją samą skłaniając do uczęszczania
na Mszę i do sakramentów Św., to nietylko przeszkodzisz
grzechowi, ale i zdobędziesz ją dla nieba, jej Anioła Stróża zobowiązując do niewygasłej dla siebie wdzięczności
1 zapewniając sobie zbawienie wieczne. I ty, mój miły
tercjarzu, jeśli przyjacielską odezwą i własnym swego
chrześcijańskiego życia przykładem odwrócisz swego kolegę z pochyłej drogi niewiary, to duszę odkupioną krwią
Chrystusową ocalisz, swej duszy przygotowując zbawienie.
Obyście wszyscy dawali braterskie upomnienie w przytoczonych wypadkach z należną miłością i roztropną rozwagą, a wówczas całe źródło grzechów i zgorszenia tamując, spełnicie najwznioślejsze dzieło miłosierdzia duchowego, godnego największego niebieskiego wynagrodzenia,
iż na was się spełni obietnica Chrystusowa: „Błogosławieni 'miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mat.
5, 7). Amen.

XX.

Jałmużna.
„Błogosławieni miłosierni,
albowiem
oni m i ł o s i e r d z i a d o s t ą p i ą " . ( M a t . 5, 7).

J a k wszystkim wiadomo, ożywiała św. ojca Franciszka szczególniejsza miłość ku ubogim i potrzebującym.
J u ż jako młodzieniec uczynił ślub nie pozostawiania żadnego, kto go tylko będzie prosił przez miłość J e z u s a
Chrystusa, bez opatrzenia. Niezadługo ślub jego miał
przejść ciężką próbę. J e d n e g o bowiem dnia ujrzał na
otwartem polu trędowatego, zbliżającego się do siebie.
J u ż chciał Franciszek odruchowo odwrócić swe oczy: lecz
nie, tym razem przezwycięża się Franciszek przy ł a s c e
Ducha Świętego. Śmiało schodzi z konia, daje ubogiemu
jałmużnę, całuje go i nawzajem otrzymuje pocałunek, siada na konia i wesoło jedzie dalej. Kiedy szlachetny młodzieniec się obejrzał, trędowaty zniknął, a Franciszek się
pocieszał myślą, że sam Zbawiciel raczył przyjąć jałmużnę z jego ręki. Przykład ten Św. Zakonodawcy oraz wyraźny statut reguły zakonnej muszą być dla nas, dzieci
Św. Franciszka, potężnym bodźcem do świadczenia materjalnych dzieł miłosierdzia. O tym przedmiocie chcę dziś
do was mówić, mianowicie chcę wam wykazać:
1. Ścisły obowiązek dawania jałmużny i
2. Hojną r.agrodę jaka was za to czeka.
Niech Bóg Wszechmogący za przyczyną św. Franciszka
pobłogosławi moim słowom!
1.
Pan Bóg już w Starym Testamencie wspieranie potrzebujących zaliczył do ścisłych obowiązków. I tak w księ-
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dze Syracha mówi Duch Święty: „Synu, nie odejmuj jałmużny ubogiemu, a oczu twoich nie odwracaj od ubogieg o " (4, 1). Jak również w księdze Przypowieści: „Kto zatula uszy swe na wołanie ubogiego, będzie i sam wołał,
a nie wysłuchają g o " (21, 13). Dobitniej już ścisłego obowiązku wspierania jałmużną potrzebujących chyba wyrazić
nie podobna. A choćby Pismo Św. nic nie mówiło, to już
prawo naturalne, którego autorem również jest Bóg, wkłada na nas obowiązek świadczenia miłosierdzia. Zapamiętajcie sobie jako najwyższą zasadę: Bóg, jako Stwórca
i Pan wszechrzeczy, pozwolił nam używać rzeczy stworzonych, wszakże w zależności od N i e g o i stosownie do J e go mądrych zarządzeń. Jak Opatrzność Boska ustanowiła
ojca, by ten dla każdego członka rodziny starał się o dostarczenie potrzebnego pożywienia i odzieży, tak też Ojciec niebieski wśród wielkiej rodziny Bożej tu na ziemi
w każdem państwie, w każdym zakątku społeczeństwa
ludzkiego, poszczególne jednostki w szczególniejszy sposób uposażył, a nie poto, aby tylko sami używali, lecz żeby z tego potrzebującym udzielali. W ten sposób wszyscy
mają przyczyniać się do dobra szeroko po świecie rozproszonej rodziny Bożej: ubodzy przykładem pokory i cierpliwości, zamożni zaś dobrodziejstwem względem ubogich.
Miłość czynna ma rzucić pomost na przedział, rozdzielający ubogich od bogatych. Św. Augustyn wypowiedział
wielką prawdę: „Nierozdanie swego nadmiaru ubogim
równa się zatrzymaniu dla siebie cudzego dobra". A z nim
zgadza się św. Franciszek Salezy, gdy mówi: „Dobra jakie posiadamy nie są naszą własnością, a Bóg powierzył
je tylko naszej pieczy". Zdania te dwóch ojców Kościoła
stwierdzają, że zamożni wobec Boga mają się uważać nie
za właścicieli, a za zarządzających dobrami ziemskiemi,
podczas gdy ubodzy są jakby posłańcami, wydelegowanymi
przez Boga, dla ściągnięcia w formie jałmużny rocznego
czynszu. Dlatego zaznaczam to wyraźnie: wspieranie ubo-
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gich nie jest to jedynie rada, ale najściślejszy obowiązek.
Tu jal
ustanowiona norma mają zastosowanie słowa To
bjasza: „Synu mój, czyń jałmużnę z majętności twoich; będziesz miał wiele, hojnie dawaj; jeśli mało będziesz mial
i mało z chęcią udzielać usiłuj" (4, 9).
Takie też były zasady, których literalnie trzymał się
św, Franciszek: Kiedy bowiem pewnego razu, przechodząc bramę miasta Sienny, spotkał bardzo ubogo okrytego nędzarza, odezwał się do towarzyszących swych braci: „Musimy ten płaszcz, który noszę, zwrócić temu nieszczęśliwemu jako jego własność. Pożyczyliśmy go bowiem na tak długo, dopóki biedniejszego od siebie nie
spotkamy". A kiedy towarzysz zwrócił uwagę, że płaszcz
jest przecież potrzebny, św. Franciszek odpowiedział: „Poczytałbym sobie to wobec wielkiego Jałmużnika za kradzież, gdybym płaszcza nie podarował jeszcze biedniejszemu ubogiemu". Innym razem Święty kazał gwardjanowi
kościoła Porcjunkuli wydać z chóru Nowy Testament Pisma św. ubogiej niewieście, by ta, je sprzedawszy, pieniądze
na własne potrzeby obróciła. „Wierzę bowiem mocno",
nadmienił Święty, „że Bogu, N. Marji Pannie bardziej się
podoba wydanie książki tej niewieście, aniżeli aby z niej
w chórze się modlono". Tak wzniosłe były zapatrywania
św. Zakonodawcy na ścisły obowiązek udzielania jałmużny
i takiemi być winny zasady i poglądy jego dzieci duchownych.
Osądźcie przeto sami, jak daleko tacy tercjarze oddalają
się od ducha św. Franciszka, jak bardzo naruszają ścisły obowiązek miłości bliźniego i jak bardzo ! grzeszą, kiedy, choć środki im na to pozwalają, żeby przynajmniej od czasu do czasu
wesprzeć ubogich, jedynie wskutek marnego sobkowstwa
na to zdecydować się nie mogą. Św. Elżbieta wyszukiwała
biedaków w ich własnych siedzibach, gdy tymczasem ty
nie chcesz wesprzeć nieszczęśliwego, który przyciśnięty
koniecznością prosi cię o pomoc. „Czy to nie sam B ó g " ,
pyta uczony Franciszkanin Jan z Bibrachu, „przez usta
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ubogiego czegoś od was żąda, co biorąc ściśle, stanowi
J e g o w ł a s n o ś ć " ? Czy nie jest to niewdzięczność względem
Boga, kiedy ty głodnych odtrącasz od swych drzwi, podćzas gdy Opatrzność Boża stół twój tak hojnie zastawiła?
Czy nie powinieneś się obawiać, żeby Bóg w słusznem
swem zagniewaniu nie wykonał pogróżki: „Nie trap serca
człowieka niedostatecznego, bo tego, który cię w gorzkości
duszy przeklina, modlitwa wysłuchana będzie"! (Syr. 4, 6).
Tak, lękajcie się niemiłosierni, aby odtrąceni przez was
nielitościwie kiedyś ra sądzie ostatecznym nie wystąpili
przeciw wam i nie uzyskali na was wyroku: „ S ą d bez miłosierdzia temu, który miłosierdzia nie czynił" (Jak. 2, 13).
2.
L e c z niech to będzie dalekie ode mnie, żebym aż
pogróżkami miał was skłaniać do dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego. Rozważcie raczej sowitą nagrodę, jaka miłosiernych czeka tu i w wieczności. Tak, już tu w tem
życiu miłosierni doznają nad wyraz słodkiej pociechy. Bóg
bowiem zna serce ludzkie, wie, że jedynie przyszła nagroda nie jest dość potężna do przejęcia nas zapałem do
licznych osobistych ofiar i dlatego już w tem życiu chce
nas sowicie wynagrodzić. Oto tak wielu ludzi zamożnych
napróżno usiłuje zaspokoić pragnienie swego serca. Urządzają wspaniałe zabawy, tworzą olśniewające towarzystwa,
pożywają rzadkie a kosztowne potrawy i napoje, a z tego
wszystkiego w rezultacie doznają tylko niepokoju sumienia, że tak wielki© sumy zmarnowali bez żadnego pożytku.
L e c z o źródle prawdziwej radości, które zawiera w sobie
tyle szczęścia, nie myślą; mam tu na myśli radość z czynienia dobrze. Pobożni Tercjarze, coście już cudzą nędzę złagodzili, coście wleli balsam pociechy do serca szarpanego kłopotami, głodnych nakarmili, bezdomnym przytułku udzielili, odwołuję się do świadectwa waszego: powiedzcie mi, gdy łzy wdzięczności tych nieszczęśliwych
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padały na wasze ręce, gdy ich usta o największe błogosławieństwo Boże dla was i dzieci waszych błagały, co
w owej chwili odczuwało s e r c e wasze? Czy zamienilibyście tę radość za wszystkie skarby świata? Czy jest jakie
większe szczęście, słodszy nieba przedsmak nad osuszanie
łez, nad wspieranie dla Chrystusa ubogich?
J e ś l i już usługa uczyniona ubogiemu w imię Chrystusa zawiera takie błogosławieństwo i szczęście, to jakąż
musi być rozkoszą wyświadczenie usługi samemu Zbawicielowi i w ten sposób zjednanie sobie takim darem przyszłego swego Sędziego, jak to się zdarzyło św. Elżbiecie,
patronce trzeciego zakonu. Pewnego razu spotkała ona
trędowatego, całego okrytego ranami i tak owrzodzonego,
iż nawet damy jej dworu, acz zwyczajne widoku wszelkiego rodzaju nędzy, wobec tego nieszczęśliwego aż się
wzdrygnęły. Elżbieta jednak zapatrywała się na niego
oczami wiary jak na swego brata w Chrystusie, zaniosła
go na swych ramionach d o . ł o ż a swego małżonka nieobecnego, obmyła owrzodzone jego rany i pielęgnowała z najtkliwszą miłością. Kiedy książę nieoczekiwanie powrócił,
zaprowadziła go księżna matka Zofja pośpiesznie do jego
sypialni, mówiąc: oto jak twoja małżonka chce cię trądem
zarazić. Kiedy zaś książę z pewnem niezadowoleniem
uchylił zasłonę, naraz — o cudo — ujrzał w swem łożu leżącego samego ukrzyżowanego Zbawcę. Z radosnem wzruszeniem rzekł do swej małżonki: moja kochana Siostro,
takich gości powinnaś często mi do Wartburga sprowadzać.
W taki sposób raczył Bóg wiarę i miłość św. Elżbiety już
tu na ziemi wynagrodzić. I taki zaszczyt służenia samemu Synowi Bożemu w osobach potrzebujących, takie rzadkie s z c z ę ś c i e , któregoby Aniołowie w niebie mogli pozazdrościć, jest właśnie waszą nagrodą. Do was bowiem
wszystkich odnoszą się słowa Zbawcy: „Pókiście uczynili
jednemu z tych braci mojej najmniejszych, mnieście uczynili" (Mat. 25,40).
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Co więcej. Kiedy weźmiecie pod uwagę, że Bóg nie
da się prześcignąć w swej wspaniałomyślności, to z jaką
radością szczodrobliwy tercjarz będzie spoglądał w przyszłość! Tak, do niejednego bogacza, co z wielką troskliwością suszy sobie głowę, w jaki sposób mógłby swoje
skarby najpożyteczniej umieścić, mógłbym się od :vać,
złóż swe skarby w ręce ubogich; Pismo Św. bowiem zapewnia: „Na lichwę daje Panu, kto ma litość nad ubogim"
(Przyp. 19, 17). Na dowód tego posłuchajcie bardzo
wzruszającego przykładu z życia św. Franciszka Ksawerego.
Ten wielki apostoł Indji przybył do pewnego bogatego
pana, który właśnie ze swym przyjacielem siedział przy
grze w karty, z prośbą o znaczniejszą sumę pieniędzy dla
ubogich. Z pewnem nieukontentowaniem z takiej przeszkody dał wreszcie ten pan Świętemu klucze od swej
skarbonki z pozwoleniem wzięcia z niej żądanych pieniędzy. Za to przepowiedział Święty temu panu, że w nagrodę za to miłosierdzie dla ubogich Bóg na trzy dni
przed śmiercią ześle mu posłańca, aby mógł się przygotować do dobrej śmierci. Od tego wypadku lata upłynęły.
Aż tu naraz pewnego dnia, kiedy pan siedział przy stole,
wino stało się jak żółć gorzkie. Kazał przynieść sobie
inną butelkę, lecz smak ten sam! Tu przypomniał sobie
ową przepowiednię św. Franciszka, poznając w tem owego
posła, co miał mu dzień śmierci zwiastować. Natychmiast
rozporządził domem, uporządkował duszę i trzeciego dnia
umari śmiercią szczęśliwą. W taki sposób Pan Bóg raczył wynagrodzić już tu na ziemi jego miłosierdzie.
Tak, środkiem do uniknięcia okropności śmierci oraz
wyjścia na cało ze strasznego sądu ostatecznego, środkiem,
zamykającym gniew piekła, a otwierającym naoścież złote
bramy nieba, jest współczucie dla biednych. Pismo bowiem św. mówi:
„Jałmużna od wszelkiego grzechu i od
śmierci wybawia, a nie dopuści duszy iść do ciemności"
(Tob. 4, 11). Posłuchajcie bardzo skutecznej rady, jaką
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prorok Daniel dał ciężko upokorzonemu przez Boga królowi Nabuchodonozorowi: „Królu, n ich ci się podoba rada moja, a grzechy twoje jałmużnami odkupuj, a nieprawości twe miłosierdziem nad ubogimi" (4, 24), „Błogosławieni miłosierni", powiedział Syn Boży, „albowiem oni
miłosierdzia dostąpią". (Mat. 5, 7). Szczęśliwe przeto te
dzieci św. Franciszka, które w miarę możności otwierać
będą ubogim swą rękę, gdyż na nich urzeczywistnią się
słowa przedwiecznego Sędziego:
„Pójdźcie błogosławieni
ojca mego, otrzymajcie królestwo wam zgotowane od założenia świata.
Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść;
pragnąłem, a napoiliście mię; byłem gościem, a przyjęliś c i e mię; nagim, a przyodzialiście mię; chorym, a nawiedziliście mię. Zaprawdę powiadam wam: pókiście uczynili
jednemu z tych braci mojej najmniejszych, mnieście uczynili" (Mat. 25, 34).
Oto więc, dzieci litościwego św, Franciszka, nie przestawajcie w ubogich wspierać samego Boskiego Odkupiciela. Udzielajcie nietylko z tego, co wam zbywa, ale też
chętnie na ich wsparcie składajcie ofiary, nieraz z miłości
ku ubogiemu Zbawicielowi zrzekając się nawet godziwych
uciech, aby z oszczędności módz udzielać ubogim. Ofiary takie bardzo odpowiadają duchowi zakonnemu, a przed
Bogiem mają największą wartość.
O szczęśliwy dzień,
o błogosławiona godzina, kiedy to po życiu, zbogaceni
w dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego, wezwani zostaniecie po nagrodę niebieską, gdzie nawet szklanka zimnej
wody, podana pragnącemu w imię Chrystusa, stokrotnie
będzie wynagrodzona! O jakże wówczas szczęśliwi będziecie, kiedy usłyszycie te słowa wyrzeczone do was: „Pókiście uczynili jednemu z tych braci mojej najmniejszych
mnieście uczynili.
Pójdźcie błogosławieni Ojca mego,
otrzymajcie królestwo wam zgotowane od założenia świat a " (Mat. 25, 40). Amen.

XVIII.

Miłość c i e r p l i w a .
» M i ł o ś ć cierpliwa j e s t " . (I Kor. 13, 4.)

Jeden z najznakomitszych tłumaczów Pisma świętego
św. Jan Chryzostom, wskazując na cechę prawdziwego
chrześcijanina, tak mówi: „Jak po purpurze i koronie poznajemy króla, tak po miłości poznajemy prawdziwego
chrześcijanina". Miłość zaś jest cechą prawdziwego chrześcijanina tylko wówczas, kiedy jest prawdziwą i niekłamaną, podobnież jak tylko po prawdziwej purpurze poznajemy króla.
A kiedyż to miłość bliźniego jest prawdziwa?
Czy może kiedy innych poważamy?
Jużciż poważanie
bliźnich jest koniecznem, lecz miłość jeszcze nie na tem
polega.
J e s z c z e i miłość serdeczna ku bliźnim jest podejrzana, kiedy nie odważa się wychylić ze świątyni serca.
Słowa przyjazne każą również domyślać się prawdziwej
miłości, wątpliwości całkowicie jednak nie usuwają. Czyny już są nieomylnym znakiem prawdziwej miłości bliźniego, łecz może je jednak spełniać i ten, którego miłość
pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Prawdziwym dopiero kamieniem probierczym, koroną doskonałej miłości
bliźniego, jest cierpliwość.
I taka miłość bliźniego ukoronowana cierpliwością jest ideałem, który my, dzieci Św.
Franciszka, powinniśmy mieć przed oczyma, ile że nasz
św, zakonodawca własnem słowem i przykładem, szczególniej zaś regułą do niej zobowiązał. Aby więc zachęcić
was do tem większego praktykowania miłości bliźniego,
opartej na cierpliwości, rozważymy:
1.
2.

Jak wypada nam praktykować tę cnotę,
W jaki sposób mamy ją praktykować.
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Niech Pan Bóg za
gosławi moim słowom!

przyczyną

św. Franciszka pobło-

1.
Że jesteśmy obowiązani do cierpliwej miłości bliźniego, zrozumiemy to dobrze, kiedy zwrócimy uwagę na bliźniego, nas samych oraz ukrzyżowanego Zbawcę. Rozważmy
naprzód bliźniego, a to w świetle wiary. Człowiek ten,
którego usposobienie nieraz tak mało ci się podoba, jest
przecież dzieckiem Króla niebieskiego z tytułu podobieństwa Bożego, jakie na swej duszy nosi; jest on bratem J e zusa Chrystusa, który za niego umarł na krzyżu. Wiara
nam każe oglądać przy boku jego Anioła Stróża, który ma
towarzyszyć mu w pielgrzymce na tej łez dolinie. Bliźni
ten jest przeznaczony zająć kiedyś w niebie tron po upadłym aniele. Czy więc wzgląd na godność bliźniego nie
powinien cię zniewolić do łagodnego sądzenia ułomności
jego? Jeśli zaś wasza miłość jest słaba, ile źe i wiara
jest słaba, okażcie mu przynajmniej współczucie, Jeśliby
wasz ojciec miał na nodze bolesną ranę, a chorą nogę
położył na krześle, pewnie mielibyście tyle miłości ku waszemu ojcu, żebyście zdaleka omijali krzesło, by go nie
potrącić i ojcu bólu nie sprawić. A taką ranę ma każdy
z waszego otoczenia nie na nodze, a na duszy w postaci
wady i spaczonego usposobienia. Czy nie zechcecie tej
tej wady ominąć, osłonić, od uszczypliwych półsówek uchronić? Miłość, która nie chce znieść niczego, żadnej ponieść
ofiary dla bliźniego, próby nie wytrzymuje.
Wszak pierwszym bliźnim jest każdy sam dla siebie.
Wniknij w samego siebie, a we własnym interesie znajdziesz wiele powodów do cierpliwego znoszenia bliźniego.
Postępuj na podobieństwo ogrodnika, o którym mówi św.
Franciszek Salezy. Ogrodnik ten niósł pod górę wiadro
pełne wody, przyczem ani kropla nie wypryskiwała. Kiedy
®w, biskup podszedł bliżej, ujrzał na wierzchu wody ply-
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wające drewienka, zabezpieczające ją od wypryskiwania,
postępujcie i wy w podobny sposób w sprawie miłości bliźniego, nie pozwalając
wyładować
się
niecierpliwości
i gniewowi serca waszego. I tak, pierwszym drewienkiem
to wzgląd na zdrowie i szczęście wasze. Jedno i drugie
gniew i wzburzenie rujnuje.—Drugiem drewienkiem to pamięć na popełnione grzechy i myśl, że przez cierpliwe
znoszenie wad cudzych możemy już tu na ziemi czyściec
odbywać, tak bowiem poucza autor Naśladowania: „Wielki
i błogosławiony czyściec ma człowiek cierpliwy, który wobec doznawanej niesprawiedliwości bardziej boleje nad
złością ludzką, niż nad doznawaną niesprawiedliwością, który za swych przeciwników modli się i z całego serca im
przebacza". Trzeciem drewienkiem to myśl, że niedoskonałości bliźnich posłużę do oczyszczenia cnót naszych z niedoskonałości. Tak bowiem tłumaczy św. Augustyn: „Pan Bóg
posługuje się ułomnościami bliźnich by dłutem i pilnikiem
do wyrzeźbienia z was świętych, którzyby kiedyś przybytki
niebieskie przyozdabiali".—Wreszcie czwartem i ostatniem
drewienkiem, służącem do poskromienia wzburzonego serca, jest wzgląd na nagrodę wiekuistą. Posłuchajcie pocieszających słów św. Bonawentury: „Jest to prawdziwą mądrością zniewagi doznawane ze strony bliźnich zamieniać
na złoto i drogocenne kamienie i w ten sposób własnemi
rękami swych przykrych przeciwników przygotować sobie
koronę niebieską". Wszakże jeszcze większy od św. Bonawentury, bo Syn Boży zachęca was do praktykowania
cierpliwości, gdy mówi: „Błogosławieni jesteście, gdy wam
złorzeczyć będą i prześladować was będą i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie, radujcie się
i weselcie się, albowiem zaplata wasza obfita jest w niebiesiech" (Mat. 5. 5, 11). Prawdziwe więc zadowolenie,
szęście w życiu, pokuta za grzechy już tu na ziemi, oczyszczenie i udoskonalenia cnoty, wspaniała korona w niebie
i wzgląd na świetną nagrodę da też i wam możność opanowania wewnętrznego podniecenia i zachowania cierpliwości!
12
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Dla wzmocnienia waszej dobrej lecz słabej woli
zwróćcie oczy wasze ku Zbawicielowi waszemu, który odzywa się do was łaskawemi swemi słowy: „ U c z c i e się ode
mnie, żem jest cichy i pokornego s e r c a " (Mat, 11,29).
Odwołuję się przeto do wdzięczności wasze; za tę mił o ś ć Boga-Człowieka, która w najwspanialszym swym blasku okazała się w żłobku, na Golgocie i w tabernakulum.
Oto, mój miły Tercjarzu, szczęśliwym był św. Franciszek
Solanus, który miłość swą ku Chrystusowi okazał w ratowaniu dusz licznych; szczęśliwy był też los męczenników
japońskich, wśród których było 17 tercjarzów, co krew
swoją mogli przelać dla Chrystusa. Wszakże tak wielkich
dowodów wdzięczności Chrystus od was nie żąda. Wymaga od was tego tylko, byście swych współbraci i siostry miłowali z całego serca miłością cierpliwą, jak tego
On sam i słowem i przykładem nauczał. Czy więc może
być wierniejsze zwierciadło cierpliwości nad to, jakie nam
zostawił Syn Boży podczas swej gorzkiej męki, kiedy to
jakby jaki złoczyńca został wywleczony na śmierć, owszem
jeszcze podczas niewymownych swych cierpień na krzyżu
został wyśmiany i wyszydzony, przyczem ani ust nie otworzył dla wynurzenia skargi. Ile razy więc wskutek zniewag gniew będzie w tobie powstawał i język przygotowywał się do oddania pięknem za nadobne, spojrzyj na wizerunek ukrzyżowanego Zbawiciela, Rozważ przykład cierpliwości Zbawcy; przypomnij sobie, ile to razy zapewniał e ś Zbawiciela o swej gotowości pójścia z Nim do więzienia i na śmierć, a wszelkie niecierpliwe słowo i wszelkie
wzburzenie zniknie z serca twego.
2.
Gdy więc wzgląd na was samych, na bliźnich, gdy
przykład cierpliwego Zbawiciela i poczucie wdzięczności
tak zobowiązuje was do cierpliwej miłości bliźnich, czy
będzie się j e s z c z e kto zastanawiał, że praktykowanie tej
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cnoty dla nas śmiertelników jest za ciężkie? L e c z niejeden mi odpowie: Chrystus był Bogiem, przykład J e g o był
Boski i całkowicie nadludzki, którego nie możemy naśladować, T a k ? To św. Franciszek spełniał rzeczy nadludzkie? Posłuchajcie, jak on nietylko cierpliwem ale i radosnem znoszeniem przykrości wam przyświecał. Kiedy pewnego razu nasz Święty z bratem Leonem wyszedł w okolicę, przerywając milczenie, tak przemówił: „Chociaż Bracia mniejsi wszędzie dają dobry przykład i woń cnót szerzą, to jednakże nie na tem polega prawdziwa radość.
I chociażby brat mniejszy mówił wszystkimi językami
i rzeczy przyszłe przepowiadał, to jednakże nie na tem
polegałaby zupełna radość. L e c z kiedy byśmy przyszli do
naszego klasztoru Porcjunkuli od deszczu przemoczeni
i głodem wyczerpani, a oburzony furtjan zapytał: „Kto wy
jesteście? I kiedyby na naszą pokorną odpowiedź: „ J e steśmy dwaj bracia mniejsi", niewierząc temu, wykrzyknął:
„Wy włóczęgi, co ubogim jałmużnę kradniecie, precz stąd!"
Kiedyby furtjan tak zostawił nas na słocie i zimnie, a mybyśmy to z cierpliwością znieśli w przekonaniu, że Bóg
użył tego furtjana dla okazania nam, na cośmy zasłużyli,
wtedy, bracie Loonie, radość byłaby zupełna! Kiedybyśmy
następnie po jakiejś godzinie zdobyli się na odwagę i znowu zapukali, furtjan zaś wypadłby z największym gniewem
i grożąc nam razami zawołał: „Wy próżniaki, idźcie do
szpitala, jeśli się wam podoba, bo tam tylko dla was miejsce, — my jednak znieślibyśmy to z cierpliwością, o bracie Leonie, to dopiero prawdziwa byłaby radość. — Kiedybyśmy przy nastawaniu nocy po raz trzeci zastukali do
drzwi i usilnie prosili o wpuszczenie, furtjan zaś wziąłby
kija i nas porządnie nim okładał, na wpół zmarzniętych
zostawiając w błocie, — a mybyśmy i to znieśli z największą cierpliwością, o bracie Leonie, to byłaby najdoskonalsza r a d o ś ć " . — Przejrzyjcie się więc, najmilsze dziatki
św. Franciszka, w tem zwierciadle najdoskonalszej cierpli-
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wości, naśladując św. założyciela zakonu, który z a c h ę c a
was do tego temi słowy: „Bądźcie naśladowcami moimi,
jakom i ja Chrystusów" (I Kor. 4,16),
J e ś l i zaś nie macie jeszcze odwagi do znoszenia
z radością za przykładem św. Franciszka tak wielkich przykrości, zacznijcie przynajmniej od cierpliwego znoszenia
małych uchybień.
S ą d z i s z naprzykład, że stosownie do
twego wieku lub twej zasługi należy ci się urząd i stanowisko, a tymczasem ktoś inny został nad ciebie przeniesiony. To znowu zdarzyć się może, żeś obowiązek swój
należycie spełnił, a tymczasem zamiast uznania jeszcze
zarzuty niesłuszne cię spotykają.
Kiedy w takich okolicznościach gniew zakołacze do twego serca, z całą siłą
wzbroń mu wstępu.
„Albowiem", mówi św. Franciszek
Salezy, „jeśli tylko da się gniewowi choćby najmniejszy
kącik, a natychmiast opanuje calem sercem, na podobieństwo żmii, która za sobą ciągnie cale ciało, skoro uda się
jej tylko głowę przetknąć".
Jeśli zaś podniecenie wami
owładnęło, strzeżcie się udzielić mu na noc gospody w myśl
upomnienia Apostoła: „Słońce niechaj nie zapada na rozgniewanie w a s z e " (Efez. 4, 26).
Gniew, podsycany tysiącznemi fałszywemi podnietami, wzrasta do nienawiści, nienawiść zaś znajduje upust w zemście i gorzkiej nieprzyjaźni.
Nieprzejednana zaś nieprzyjaźń jest najpewniejszą
drogą do piekła.
Tych smutnych następstw musicie uniknąć za wszelką cenę przez wytrwałą cierpliwość. Starajcie się rozerwać poważną pracą.
Zbadajcie, czy bliźniego postępowanie nie jest uzasadnione i czyście nie
dali do tego powodu. Wreszcie umysł wasz wznieście do
Boga, upatrując ze św. Franciszkiem, że Bóg bliźnimi się
posługuje niby narzędziami dla wypróbowania waszej cierpliwości.
Nadewszystko zaś uciekajcie się do modlitwy,
naśladując Apostoła, który burzą rzucany na morzu wolał:
„Panie zachowaj nas, giniemy" (Mat. 8, 25). Na taką pełną ufności modlitwę cichy J e z u s nakaże namiętnościom
i w sercu nastanie głęboka cisza.
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Lecz na to mi niejeden z was odpowie: jedną lub
drugą próbę cierpliwości choćby najtrudniejszą znieść jeszcze potrafię,
Ale żeby całemi miesiącami, latami być
na swawolę czyjąś wystawionym i zachować cierpliwość
to już nad nasze siły. Jakto! Więc chcielibyście być terciarzami, dążyć do doskonałości chrześcijańskiej, chcielibyście się chełpić św. Elżbietą jako swym wzorem na drodze cnoty i j e s z c z e w taki sposób się zastawiacie! Posłuchajcie, jak św. Elżbieta wśród stałych doświadczeń zachowała niewzruszony pokój i wesołość. Jak wam wiadomo, pobożna księżna poddała się duchownemu przewodnictwu bardzo surowego spowiednika.
Kiedy zaś ten dowiedział się, że księżna, która dobrowolnie zrzekła się
tronu, bardzo była przywiązana do swych dwóch służebnic,
nakazał jej z niemi się rozstać. Lecz jakby tej rany mało
jeszcze było, otoczył jej s e r c e ciernistą koroną. Wyszukał na jej towarzyszki życia dwie najwstrętniejsze niewiasty. J e d n a to była niezamężna, nieokrzesana, prosta, a tak
wstrętna osoba, że dzieci na jej widok z przerażeniem
uciekały. Druga — głucha, stara wdowa, wielka dziwaczka,
a przytem tak kłótliwa, że jej nikt w niczem dogodzić nie
potrafił. Tu św. Księżna, która przedtem chciała wstąpić
do bardzo surowego klasztoru, dala dowód, że do wszelkiej ostrości pokuty najzupełniej dojrzała. Jakiej to próby cierpliwości św. Elżbieta nie wytrzymała, jak była przez
te dwie niewiasty lżona, jakich przeszkód w modlitwach
od nich doznawała, przed swym spowiednikiem z powodu jałmużn oskarżana, a jednak wobec swych ciemiężycielek zachowała największy spokój, ba nawet te duchy dręczycielskie z największą miłością do spożywania
posiłku ze wspólnej misy zapraszała! Pobożni słuchacze,
wobec tak bohaterskiej cierpliwości jesteście wprost oszołomieni. Św. Elżbieta jest waszą patronką, waszym wzorem na drodze cnoty, przeto ją naśladujcie. Jużciż nie
żądam od was, byście na podobieństwo św. Elżbiety umyśl-
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nie do waszego domu przyjmowali tak przykre osoby. Byłoby to żądaniem za wielkiej cnoty.
Ale obejrzyjcie się
dookoła, a napewno i w waszem otoczeniu znajdziecie wiele
okazji do cierpliwości. W jednej osobie może ci się nie
podoba to, w innej co innego, a może przyczyna niezgody
znajduje się i w tobie samym. A przypuśćmy nawet i taki wypadek, żeś został urażony bez najmniejszej przyczyny. Wspomnij wówczas na wzór św. Elżbiety. Staraj się
stanowczo wielkodusznie przezwyciężyć siebie i jak ona swych
przeciwników zyskać dobrodziejstwami.
A jeśliby takie
zwycięstwo za wiele cię kosztowało, opanuj przynajmniej
język i w czasie podniecenia postanów niewymówić ani
słowa. Gniew bowiem zaciemnia umysł i nie pozwala na
zdrowy sąd, a może ci się wyrwać słówko, którego później
bardzo żałować będziesz. Pójdź za przykładem św. Franciszka S a l e z e g o który tu sobie tak radził: „uczyniłem przymierze z językiem moim, abym nigdy w podnieceniu i gniewie słowa nie wymówił".
Z czem więc jeszcze się o c i ą g a c i e ? P o c o postanowienia jeszcze nadal odkładać? Tu niema czegoś pośredniego, bo albo musicie miłość bliźniego z cierpliwością
pielęgnować, albo zbawienie swoje na największe niebezpieczeństwo wystawić, Do cierpliwej miłości bliźniego
obowiązuje was wiara i przeznaczenie bliźniego, własne
dobro doczesne i wieczne, a nadewszystko rozkaz Zbawiciela, „Przetoż", zgodnie z upomnieniem Apostoła, „maj ą c tak wielki nad sobą obłok świadków, w cierpliwości
bieżmy do boju nam wystawionego, patrząc na J e z u s a
przodka i kończyciela wiary, który mając przed sobą wesele, podjął krzyż i siedzi na prawicy stolicy B o ż e j " (Żyd.
12,1). Na tej ciernistej drodze cierpliwości poprzedził
nas sam Chrystus; św. Franciszek i Święci naszego zakonu, świetnym swym przykładem nam tę drogę utorowali.
Oto teraz oni wszyscy z nieba zapraszają was ze drżeniem,
abyście skargami i gorzkiemi narzekaniami nie dali sobie
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wyrwać nagrody, jaka was czeka za cierpliwość, ale uzbrojeni wiarą i laską Bożą wsparci pokój serca zachowali.
J a k ż e szczęśliwi będziecie, kiedy dostaniecie się do nieba i tam naocznie się przekonacie, że właśnie osoby
przykre w wes cnoty tak wyrobiły i ustaliły, koroną niebieską tak przyozdobiły, że cierpliwe znoszenie wad cudzych stało się źródłem tylu waszych zasług. Amen.

XXVII.
Modlitwy p o r a n n e .
„ M ą d r y o b r ó c i s e r c e s w e aby w s t a w a ł
r a n o do P a n a , który go stworzył, a p r z e d
oczyma Najwyższego modlić się będzie".
( S y r . 39,6).

Rozczytując się w początkowych dziejach narodu wybranego, spostrzegamy szczególną troskliwość, jaką Opatrzność Boża otaczała naród Żydowski. Z szeregu cudów,
narodowi wybranemu towarzyszących, jeden szczególnie
rzuca się nam w oczy, a który wskutek prawie codziennego powtarzania się nie ma sobie równego, cudowne karmienie na puszczy manną czyli chlebem niebieskim. Z wyjątkiem jednej soboty każdego poranku spadała manna
w ciągu całych czterdziestu lat, której Izraelici musieli
już przed wschodem słońca nazbierać sobie tyle, aby na cały
dzień wystarczało. Zarządzenie to wydał Mojżesz, „aby",
lak mówi księga Mądrości, „wszem wiadomo było, że potrzeba uprzedzić słońce ku błogosławieniu Ciebie, a gdy
wschodzi światłość, modlić się do Ciebie (Boga)" (16,28).
Tu zarazem macie i odpowiedź na pytanie, dlaczego
nowa r e g u ł a zakonu nie kładzie szczególniejszego nacisku
na obowiązek modlitw porannych, przypuszcza bowiem już,
że chrześcijanie, zwłaszcza osoby zakonne, jako d ą ż ą c e
do doskonałości, na pewno tego pobożnego ćwiczenia nie
zaniedbują, ile że do niego własne każdego s e r c e skłania.
Aby więc was zachęcić do odprawiania* modlitw porannych
w należytym duchu, zastanowimy się dziś:
1.

Dlaczego mamy odprawiać modlitwy poranne.
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2. Z ilu części należyta modlitwa poranna składać
się winna.
Niech Bóg za przyczyną św, Franciszka pobłogosławi
moim słowom!
1.
Chociaż Bóg, najwyższy nasz Pan, pragnie, abyśmy
się zawsze modlili i w chwaleniu Go nigdy nie ustawali,
to jednakże niejednokrotnie dawał nam do zrozumienia,
że modlitwa poranna jest Mu szczególnie; mila. W księdze Przypowieści nawołuje nas Bóg: „Którzy rano czują
do mnie, najdą mię" (8,17). A psalmista zaręcza: „Do
Ciebie modlić się będę, Panie rano wysłuchasz głos m ó j "
(5,4). Piękny ten zwyczaj, który już prorok Izajasz, potem pierwsi chrześcijanie zachowywali, omawia św. Ambroży jako nasz ścisły obowiązek w następujących słowach:
„Czy nie wiesz, człowiecze, żeś pierwsze poruszenia twego serca, pierwszy dźwięk twego głosu, pierwsze słowo
ust twoich winien B o g u ? " A św. Piotr z Alkantary mówi:
„Chociaż człowiek zawsze do Boga należy, to jednak
szczególniej jest ważnem zaraz rano przy wstawaniu zamknąć drzwi serca swego dla wszelkich rzeczy ziemskich,
a całkowicie je otworzyć dla słodkich myśli o Panu naszym i J e m u pierwociny dnia poświęcić". I św. Franciszek
Salezy upomina nas, abyśmy nigdy nie opuszczali modlitwy porannej, ale w miarę możności, zanim j e s z c z e opuścimy sypialnię, ja odprawiali, wypraszając sobie błogosławieństwo Boże dla całodziennej pracy.
Jakoż musimy
uznać za wysoce sprawiedliwe, że majestat Boski tej modlitwy porannej od nas się domaga. Bóg jest bowiem naszym Stwórcą i najwyższym Panem, my zaś J e g o stworzenia i słudzy. Skoro więc jesteśmy sługami Bożymi, winniśmy Mu c z e ś ć jako najwyższemu naszemu władcy; a że
jednocześnie jesteśmy stworzeniami, to przystało, abyśmy
Mu składali w hołdzie to, co mamy najlepszego i najcen-
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niejszego, Czem zaś są pierwociny wśród roślin i zwierząt, czem wiosna wśród czterech pór roku, czem młodość w życiu ludzkiem, tem wśród dnia jest ranna pora—
pierwocinami, najlepszą i najcenniejszą cząstką dnia. Rano wskutek snu pokrzepiającego jakby się na nowo rodzimy; ponury cień przejmujących kłopotów, duszy naszej
jeszcze nie osłania, duch więc pokrzepiony wzmacniającym snem na skrzydłach świętych pożądań łatwiej może
się wznieść do Boga. Któż przeto dziwić się będzie temu, że poranna ofiara modlitwy naszej, którą składamy
czystem sercem i niewinnemi ustami, w szczególniejszy
sposób podoba się Bogu Najwyższemu?
Jeżeli zaś obowiązek i gorliwość o chwałę Bożą
przemawiają za modlitwą poranną, to własna korzyść znowu obstaje za odprawianiem jej z wielką pobożnością i przejęciem; rano bowiem Bóg waszą modlitwę wysłucha najpewniej. O tem upewnia nas pobożny Hijob: „Jeśli rano
wstaniesz do Boga, a będziesz się modlił wszechmocnemu,
zaraz ocuci ku tobie i spokojne uczyni mieszkanie twoje"
(8, 5). Jak więc ta prawda jest pocieszająca dla nas, co
z doświadczenia wiemy, jak bardzo potrzebujemy pomocy
nadprzyrodzonej w walkach i trudach dnia rozpoczętego!
W księdze bowiem tegoż samego Hijoba czytamy: „Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi" (7, 1). Znana też
jest przestroga św. Piotra Apostoła: „Trzeźwymi bądźcie,
a czujcie, boć przeciwnik wasz djabeł jako lew ryczący
krąży, szukając kogoby pożarł" (I Piotr. 5, 8). Odprawiając dobrze przeto modlitwy poranne, łaską Bożą umacniacie duszę waszą na spotkanie wroga w twierdzę niezdobytą. Kiedy następnie nadejdzie szatan, widząc się ubieżonym w podstępie, haniebnie pierzcha, gdyż przeciw takiemu przymierzu — Boga i rozmodlonej duszy — czuje się
bezsilnym.
Co więcej! Każdego właśnie poranku Chrystus jakby
występuje przed nas ze słowami: „ J e ś l i kto chce za mną
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iść, niech samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój
i niech mnie naśladuje" (Mark. 8, 34). j a k więc jest ze
sprawą waszą, czy jesteście gotowi dziś cierpliwie znieść
bez szemrania i narzekania wszelkiego rodzaju dopusty
Boże, jak choroby, ubóstwo i niedostatek i doznane przykrości od ludzi? Czy macie odwagę ze św. J a n e m Vianneyem codzień rano modlić się: „Dla ciebie pragnę pracować, mój Boże! Pragnę wszystko przyjąć, cokolwiek na
mnie ześlesz, albowiem wszystko od ciebie pochodzi?"
Jeśli zaś czujecie się za słabymi do tego wszystkiego, czy
nie jest wskazane w pełnej ufności modlitwie porannej
zwrócić się do Tego, o którym św. Paweł mówi: „Wszystko mogę w tym, który mię u m a c n i a ? " (Filip. 4, 13).
Ale idę dalej. Wszakże wypada postępować na drodze doskonałości. Jako członkowie trzeciego zakonu przecież z całą powagą pragniecie postępować w cnotach!
Przypomnijcie sobie przedmiot waszego szczegółowego rachunku sumienia, za pomocą którego jak po drabinie możecie wznosić się do doskonałości. Ale znowu skąd chcielibyście nabrać sił do ustawicznego umartwiania się, jeśl;
nie z dobrze odprawionej modlitwy porannej? Zastanówcie się, jaka to była przyczyna że może j e s z c z e wczoraj
wlekliście krzyż obowiązku waszego powołania z s z e m r a niem i narzekaniem, podczas gdy dzień przedtem ledwieście czuli to brzemię? Jaka była przyczyna, że wkońcu
pewnego dnia ulegliście pokusom, gdy przedtem tak długo
i mężnie się im opieraliście? Zbadawszy dobrze, przekonacie się, że w większości wypadków winą było opuszczenie lub niedbałe odprawienie obowiązkowych modlitw porannych.

2.
Kiedy rozważycie, jak ważne pobudki zobowiązują was
do modlitw porannych, to moje oczekiwanie, że swych zajęć nigdy nierozpoczniecie bez poprzedzającego w kornej
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modlitwie podniesienia serca do B o g a , najzupełniej usprawiedliwicie, lecz słusznie się zapytacie: co mamy rano odmawiać? Czy tylko Ojcze nasz i Zdrowaś Maryo. Bez
wątpienia są to piękne modlitwy; ale chciałbym was jeszcze
zachęcić, abyście z największem przejęciem nad aktami, jakie tu wskażę, zatrzymali się, oraz inne wskazówki zastosowali. Według nauki św. Franciszka Salezego w jego sławnem
dziełku Filotei modlitwy poranne mają się rozpoczynać od
złożenia majestatowi Bożemu czci i hołdu. O wschodzie
słońca kwiaty otwierają swe kielichy i wszystko dookoła
swą wonią przejmują; skowronki radośnie wzbijają się w powietrze i śpiewają chwałę swemu Stwórcy. Czyżby więc
jeden człowiek, król stworzenia miał się odosobnić od tego wielkiego hymnu, iaki wszelkie stworzenia rano swemu
Stwórcy i Panu wyśpiewują? Kiedy św. Franciszek słyszał śpiewające ptactwo, wołał do swych zakonnych towarzyszów: „Oto nasi skrzydlaci bracia chwalą swego Stwórcę, wyśpiewując pieśń dziękczynną za dzień darowany, czy
mielibyśmy dać się im zawstydzić? Jeśli na to pozwolić
nie chcemy, to musimy rano połączyć nasze głosy ze śpiewem dziękczynnym widomego stworzenia, musimy się połączyć z chórami Aniołów, by w ten sposób Majestatowi
Boskiemu hołd złożyć.
Jednakże na złożeniu samego hołdu nie możemy poprzestać. Św. Franciszek Salezy radzi od uwielbienia
prze<ść do dziękczynienia Bogu za noc przeżytą. Wszakże,
miły i ercjarzu, sen to obraz śmierci. W czasie snu przeleżałeś bez świadomości siebie jak umarły w trumnie.
Pomyśl tylko sobie, że przeszło 50.000 ludzi tej nocy musiało stawić
przed S ą d e m Bożym. Jużciż wielu z nich
umarło w silnej gorączce, bolesnych jękach i śmiertelnych
zapasach, ale wielu śmierć
niespodzianie zagarnęła.
A kto wie, iłu z tych w grzechach śmiertelnych umarło!
Nad tobą zaś czuwało opiekuńcze ojcowskie oko Boże, siły
twoje pokrzepiając snem dobroczynnym. Możeś kłopotami

i przejmującym bólem złamany ze łzami legł na swoje łoże;
lecz sen wlał balsam pociechy w rany twej duszy, ból
został złagodzony, sercu lżej się stało. I miałbyś serce
swą sypialnię opuszczać bez podziękowania za tak wielkie
dobrodziejstwo? Czy nie nazywałoby się to czarną niewdzięcznością? Nie możesz wymawiać się brakiem czasu
na modlitwę, bo jeżeli masz czas na przyjęcie tak wielkich i nieocenionych dobrodziejstw, to możesz znaleźć
chwilę i na podziękowanie za nie.
Ze człowiek, chrześcijanin, do tego członek trzeciego
zakonu za darowane mu życie w modlitwach porannych
składa swemu Stwórcy i Panu dziękczynienie, to bardzo
dobrze. Jednakże Bóg to dziękczynienie przyjąłby jeszcze
7. większem upodobaniem, gdyby ono było połączone z darami. Tymi darami jest wszystko, nawet najmniejsze Czynności dzienne, spełnione w dobrej intencji, z miłości ku
Bogu i na większa chwałę Bożą — stosownie do zalecenia
św. Pawła Apostoła: „Cho .iaż tedy jecie, choć pijecie,
choć co innego czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńc i e " (1 Kor, 'j 0, 31X Kiedy przeto w ciągu dnia miłość własna zechce coś uszczknąć z waszych dobrych
czynów, będziecie mogli ją odeprzeć ze słowami: Precz
stąd, gdyż czyny te należą już do Boga na podstawie
intencji uczynionej podczas modlitw porann^„n. J ś!i zaś
Kościół sługom swoim zaleca odmawianie pacierzy kapłańskich w zjednoczeniu z tą intencją, z jaką sam Syn Boży
modlił się tu na ziemi, to i my powinniśmy nasze jyrv
ności, jako s a m e z siebie niedoskonałe, łączyć i jaKby
przyodziewać w zasługi Zbawcy, J e g o Przenajświętszej
Matki i naszego św. ojca Franciszka, aby uczynić je przyjemniejszemi Bogu i bogatszemi w zasługi dla nieba. To
dopiero w istocie będzie na podobieństwo gorejącej pochodni spalaniem się z miłości ku Bogu,
Po czwarte wreszcie św. Franciszek Salezy poucza:
„Z całą powagą uczyń postanowienie użycia środków do
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postępu na drodze życia duchownego, oraz przezwyciężenia wszystkiego, co tylko mogłoby ;;ię sprzeciwiać chwale
Bożej i zbawieniu własnemu". Słusznie żąda św. Doktór
Kościoła, żebyśmy nasze dzienne zajęcia rozpoczynali od
mocnego postanowienia. Z rannem bowiem postanowieniem sprawa ma się tak, jak z kamieniem, rzuconym na
ciche i spokojne jezioro. Zauważycie, że na jeziorze tworzyć się będą bardzo szerokie koła, gdy na bieżącej wodzie bardzo prędko znikną. Zupełnie podobnie jest z modlitwą poranną, j e ś l i uczynisz postanowienie zaraz rano,
kiedy twoja dusza jest niby to jezioro drzemiące spokojna, błogie skutki tego cały dzień odczuwać będziesz,
Zastanówcie się przeto podczas modlitw porannych, w jakich okolicznościach może się wam przytrafić przestąpić
przedmiot waszego szczegółowego rachunku sumienia,
obmyślcie środki, jakie m a c i e zastosować i umocnić duszę
waszą. To naprawdę będzie się nazywało, jak poucza
czcigodny Dawid z Augsburga z I zakonu, przygotowaniem
się do walki i zaatakowaniem nieprzyjaciela z zasadzki.
Zwróćcie się następnie do waszego św. Anioła Stróża
z prośbą o pomoc w wykonaniu postanowienia, w towarzystwie tegoż Anioła udajcie się do tronu Królowej niebios, prosząc o macierzyńskie błogosławieństwo dla spełnienia waszego przedsięwzięcia. Niech wreszcie wasza
modlitwa poranna rozebrzmi korną prośbą o pomoc Wszechmogącego Boga w waszem całodziennem zajęciu. S a m i
bowiem z siebie jesteśmy słabi, bezradni i niezdolni do
czegokolwiek dobrego. J a k zaś słaby bluszcz owija się
około potężnego dęba i wówczas nawet najsilniejsza burza nie jest w stanie rzucić go na ziemię, tak też musicie
i wy podczas modlitw porannych kornem błagalnem o pomoc wołaniem przylgnąć do Wszechmocnego Boga, a wówczas najgwałtowniejsza burza namiętności i pokus nie
zdoła was odłączyć od Boga. Proście następnie o błogosławieństwo i powodzenie w zajęciach waszego powołania.
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Bóg bowiem nietylko rządzi losami całych narodów, ale
Opatrzność J e g o czuwa i nad każdym pojedynczym człowiekiem. Bóg udziela deszczu i słońca, udziela też wzrostu i pomyślności; od błogosławieństwa Bożego przeto
wszystko zależy! Proście o błogosławieństwo rano, a zostanie ono wam na cały dzień udzielone; szukajcie pomocy z nieba, a w obfitości ją otrzymacie; stukajcie podczas
modlitw porannych do bram nieba, a otworzy się ono óia
was, zlewając na wszelkie wasze poczynania najo' tsze
błogosławieństwo.
Na zakończenie mam jeszcze do was jedną prośbę.
Bierzcie udział we wspólnych modlitwach porannych w domu,
a gdzie to nie jest jeszcze zaprowadzone, zaprowadźcie je
jak najprędzej. Wspólne modlitwy mają przyobiecaną szczególniejszą łaskę Bożą. S a m Zbawiciel powiedział: „Gdzie
są dwa albo trzej zgromadzeni w imię moje, tamem jest
w pośrodku ich" (Mat. 18,20). Nadto modlitwy poranne
mają tę zaletę, że nie dadzą się łatwo opuścić. Jeżeli zaś,
mój miły Tercjarzu, obowiązki twego powołania nie pozwalają ci brać udziału we wspólnych modlitwach porannych,
to na pierwszy zew podnieś się ze swego posłania, ofiarowując Bogu jako pierwociny dnia to małe umartwienie ciała.
Wyobraź wówczas sobie, że do ciebie, jak niegdyś w wię.
zieniu do św. Piotra, zbliża się twój Anioł Stróż ze słowami: „Wstań rychło, opasz się, weźmij na się odzienie
twoje, a idź za mną" (Dzieje 12, 7). Jeśli naprawdę nie
masz czasu, to uklęknij przed obrazem Ukrzyżowanego
w swej sypialni i zrnów przynajmniej ten krótki paciorek,
którego cię matka nauczyła, a w ciągu dnia błogosławieństwa Bożego na pewno ci nie zabraknie. Bądźcie przekonani, że z wielu pokusami w ciągu dnia zwycięsko się uporacie, sprowadzicie najobfitsze błogosławieństwo Boże na
waszą pracę w dniu, który dobrze odprawionemi modlitwami porannemi uświęcicie. Amen.

XXIII.

Dobra intencja.
„ C h o c i a ż j e c i e , c h o ć p i j e c i e , c h o ć co inn e g o czynicie, w s z y s t k o k u c h w a l e B o ż e j c z y ń c i e .
(I K o r . 10, 31.)

Jednem z pierwszych pytań, jakich nas jako dzieci
uczono z katechizmu, było: na co nas Pan Bóg stworzył?
I odpowiedź brzmiała: Pan Bó^ człowieka stworzył na to,
aby Go znał, miłował, Jemu służył i przez to żywot wieczny
otrzymał. Do uznania tej prawdy skłaniało nas własne
nasze serce, w tem nas utwierdzał widok istot stworzonych,
które to zaszczytne przeznaczenie z nami podzielają. Celem najgodniejszego odpowiedzenia temu przeznaczeniu
człowieka wstąpiliście do trzeciego zakonu. Przywdziewając na się szaty pokutne, a jeszcze bardziej w dniu waszej
profesji zakonnej, wyrzekliście się na nowo marności świata
i jego złudnych obietnic. Potargawszy te więzy, dusza
wasza pod kierunkiem reguły zakonnej mogła już z rozpiętymi żaglami unosić się do Boga, swego ostatecznego końca
i swego jedynego s z c z ę ś c i a . Ze św. Franciszkiem mogliście
zawołać: Bóg mój i wszystko moje. Lecz ażeby Bóg naprawdę był tem jedynem i całkowitem szczęściem waszem,
nie wystarcza, abyście się wiele tylko modlili i liczne dobre
uczynki wykonywali i przez to zgodnie ze statutami reguły
zakonnej byli zbudowaniem dla otoczenia, ale musicie jeszcze bardziej o to się starać, żebyście we wszystkich waszych sprawach przed oczami mieli cześć i chwałę Bożą,
co właśnie się osiąga przez dobrą intencję. Aby przeto
was zachęcić do przyzwyczajenia się do tak łatwej a wielce
skutecznej praktyki, zastanowimy się dzisiaj:
1. Dlaczego?

— 193 —
2. W jaki sposób macie wzbudzać dobrą intencję.
Niech Bóg za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi
moim słowom!
1.
Żeby wam zaraz na wstępie pokazać, jak decydującą
jest w naszych czynach intencja, przenieście się w duchu
na ulice Jerozolimy. Ujrzycie tam wystawającego Faryzeusza, jak długie modlitwy odmawia i hojne jałmużny rozdaje, iż na pierwszy rzut oka ogarnia człowieka chęć wob e c ujawniania się takiej pobożności sławienia Faryzeusza
za szczęśliwego i oczekiwania dla niego od Boga sowitej
nagrody. Ale ludzie s ą d z ą z pozorów, Pan Bóg zaś według serca, A że znawca serca ludzkiego wie, że ten Faryzeusz modli się i jałmużny rozdaje tylko dlatego, żeby go
ludzie widzieli i chwalili, więc go nazywa Zbawca obłudnikiem, a św. Bonawentura takie postępowanie nazywa
wprost bałwochwalstwem. Słuszność tak ostrego potępienia
usprawiedliwicie najzupełniej, jeśli weźmiecie pod uwagę,
jak człowiek jest obowiązany wszystkie swoje sprawy obrac a ć na chwałę Bożą. Posłuchajcie, co mówi św. Paweł
Apostoł: „Wszystko cokolwiek czynicie w słowie albo
w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana J e z u s a Chrys t u s a " (Kol. 3, 17). L e c z Apostoł idzie jeszcze dalej, domagając się, abyśmy czynności nasze wspólne ze zwierzętami dobrą intencją uświęcali i tak naucza: „Chociaż tedy
jecie, choć pijecie, choć co innego czynicie, wszystko ku
chwale Bożej czyńcie" (I Kor. 10, 31), Takie samo przekonanie wypowiada św. Jan Vianney w słowach: „To tylko
na świecie mamy do czynienia, abyśmy Bogu służyli, wszystko zaś inne, co czynimy, jest tylko stratą czasu. Mamy
pracować tylko dla Boga, wszystkie nasze sprawy składając
w J e g o ręce, „Do wypełniania tego obowiązku skłania nas
własne nasze serce, ile że dla Boga zostało ono stworzone
i w dążeniu tylko do Boga pociechę, szczęście i pokój znaj13
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duje. Jeśliby zaś komu wykonywanie jego obowiązków
sprawiało trudności, ten niech spojrzy na nasz pierwowzór
J e z u s a Chrystusa, który obrał sobie ubogi, wzgardzony żywot i który we wszystkich swych sprawach miał przed
oczyma tylko chwałę swego Ojca niebieskiego, jak sam
o tem mówi: „Co się mu podoba, zawżdy czynię" (Jan,
8, 29) i dalej: „Nie szukam woli mojej, ale woli tego, który
mię posłał" ( J a n . 5, 30). Uczucia te Boskiego Syna powinny być i naszemi, iżbyśmy z całą szczerością, zwłaszcza
w sprawach przynoszących zaszczyt, mogli powiedzieć
z Psalmistą: „Nie nam Panie, nie nam ale imieniowi twemu
daj chwałę" (113, 9).
Ścisły nasz obowiązek schodzi się tu razem z największą naszą korzyścią.
Pan Bóg bowiem jest wspaniałomyślnym i hojnym Panem, który do służby swojej przywiązał największe nasze szczęście.
Szlachetna intencja
czynienia wszystkiego tylko na chwałę Bożą naprzód jest
najdzielniejszą pobudką do uskuteczniania tego najdoskonalej i bez najmniejszej przygany, by ono nie było niegodnem tak wielkiego Pana. Następnie dobra intencja sprawom obojętnym, jak użyciu pokormu, napoju i snu odejmuje charakter przyrodzony, przenosząc je w dziedzinę
łaski.
Wreszcie dobra intencja nadaje dobrej sprawie
szczególniejszą wartość w oczach Bożych, pomnażając skarbiec nasz w zasługi. Obyście się nauczyli rzetelnie cenić
wysoką wartość dobrej intencji!
Cóż może być tańszego
nad szklankę zimnej wody? A przecież podana pragnącemu w imię Boga ma przyobiecaną stokrotną zapłatę. Albo
co może być mniej znacznego od grosika ofiarowanego
w świątyni? A jednak sam Syn Boży zaręczył, że ta uboga wdowa, co w świątyni Jerozolimskiej drobnostkę tę
ofiarowała, więćej złożyła od innych, co hojne ofiary dawali, gdyż Bóg wszystkowiedzący widział w tem czystą intencję jej serca. Dlatego nie macie najmniejszego powodu do utyskiwania, że nie możecie jak kapłani i misjona-
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rze wielkich rzeczy dla Boga dokonywać.
Możecie bowiem wobec Boga być tak wielkimi jak najwięksi Święci
Pańscy i możecie takie same zasługi zyskiwać, jeśli tylko
w swem sercu pielęgnować będziecie pragnienie we wszystkich waszych sprawach podobania się Bogu, Wiedźcie
więc, że wszystkie wasze usiłowania i trudności napotykane w wypełnianiu obowiązków waszego powołania, każdą
modlitwę pobożną, każdy krok do kościoła, owszem wszystkie dobrą intencją uświęcone czynności, wszystko to wasz
św. Aniół Stróż złotemi głoskami wciągnie do księgi żywota, Dlatego „radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata
wasza obfita jest w niebiesiech", (Mat, 5, 12).
Na samą już więc myśl o ścisłym obowiązku i sowitej nagrodzie powinniście się tak usposobić, abyście zawsze we wszystkich waszych sprawach przed oczami swemi mieli tylko chwalę Bożą. Co zaś was w tem postanowieniu utwierdzić winno, to myśl o wielkich szkodach, jakie waszemi nie dla Boga spełnianemi sprawami duszy
własnej wyrządzacie. Naprzód takie postępowanie będzie
niewdzięcznością i niesprawiedliwością, a więc i grzechem
przeciw Bogu.
Albowiem jak dom musi dać schronienie
budowniczemu go wykonywającemu, tak tem bardziej człowiek, to uprzywilejowane stworzenie jest obowiązany swe
ciało i duszę, czas i sprawy poświęcić służbie Bożej! Pomyślcie sobie teraz, jak ciężko obraża człowiek majestat
Boży, gdy na ołtarzu swego s e r c a obok prawdziwego Boga
bożkom swych namiętności: pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze żywota, cześć składa, spalając przed niemi kadzidło popisu ze swych czynów!
Czy więc Bóg takie bałwochwalstwo, jak je św. Bonawentura nazywa, miałby puścić płazem? Co więcej! P o d c z a s gdy dobra intencja naszym sprawom nadaje wartość wobec nieba, to te
s a m e czynności, spełniane z pobudek ziemskich, całą swą
zasługę tracą. Dobra przeto intencja w dobrych sprawach
jest tem, c z e m korzeń dla drzewa, ster dla okrętu na
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otwartem morzu, czem dusza dla ciała. Odetnijmy korzeń,
a drzewo uschnie, zniszczmy ster olbrzymiego parowca,
walczącego z burzą, a na pewno zginie, niech wreszcie
dusza opuści ciało, a cały organizm stanie się tylko trupem. Tak też wszystkie wasze czynności bez dobrej intencji są bezpłodne, martwe, bezwartościowe i stracone
dla wieczności. Co bowiem nie dzieje się dla Boga, nie
może też rościć pretensji do nagrody. Do takich chrześcijan, których życie wypełnione zostało sprawami bez zasług, odezwie się kiedyś Boski S ę d z i a : „Sialiście wiele,
a zwieźliście mało, jedliście, a nie najedliście się, a kto
zyski zbierał, kładł je w dziurawy mieszek". (Agg. 1, 6).
Dlatego weźcie sobie dobrze do serca ostrzeżenie Zbawiciela: „Strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie
czynili przed ludźmi, abyście byli widziani od nich, bo
inaczej zapłaty mieć nie będziecie u Ojca waszego, który
jest w niebiesiech". (Mat. 6, I). Tą tak ważną prawdą
tak bardzo się przejął świątobliwy Franciszkanin Gerhard
z Florencji, iż pewnego razu na zapytanie, ile lat jest
w zakonie, dał szczególniejszą odpowiedź:
Ach, ja nieszczęśliwy, już 65 lat noszę ten habit, lecz od jak dawna
stałem się zakonnikiem, tego sam nie wiem". Chciał on
przez to powiedzieć: ile dni i godzin jedynie dla B o g a ,
bez przymieszki jakichkolwiek względów ziemskich, pracuję, nie śmiem tego powiedzieć.
Odpowiedź ta była bez
wszelkiej wątpliwości wynikiem najgłębszej jego pokory.
To jednak dowodzi, że w rocznikach Boga, sprawiedliwego
Płatnika, te tylko dnie, miesiące i lata będą policzone,
które będą wypełnione sprawami dla B o g a tylko spełnionemi.
Ażebyście mogli łatwiej zrozumieć w sposób poglądowy tę prawdę, posłuchajcie ciekawego snu, jaki miał pewien pustelnik. Ujrzał on Boskiego S ę d z i e g o na tronie,
mającego przed sobą Anioła z wagą. Każdy zmarły musiał się stawić przed tym sądem z dwoma pakietami, z których jeden dobre uczynki drugi złe zawierał. Anioł wa-
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żył oba pakiety i stosownie do tego, jak która szala przeważała, ogłaszał wyrok żywota wiecznego lub wiecznego
potępienia. J u ż wiele dusz wskutek nadmiaru swych grzechów zostało potępionych, gdy wtem ukazała się jakaś
niewiasta z wielkim tłomokiem zaopatrzonym w napis: dobre uczynki. Jakież jednak było zdumienie pustelnika,
kiedy szala, z wielkim tłomokiem nagle podniosła się do
^ ó r y . Tu Anioł pakiet odkrył. Zawierał on wiele małych
pakiecików z napisami: spowiedzie, komunje, modlitwy procesje, jałmużny, ofiary na ubogie kościoły. Kiedy zaś pustelnik z polecenia An oła pootwierał te pakieciki, okazały
się wszystkie puste. Wszystkie te bowiem czyny wobec
Boga były bezwartościowe, jako dla próżnej chwały spełnione. Tu spełniły się słowa Psalmisty: „Zasnęli snem
swoim, a nic nie naleźli bogacze w rękach swoich" (75, 6).
Aby was to nieszczęście nie spotkało, to dobrą intencję
miejcie w wielkiej cenie i przywiązujcie do niej wielką
wagę. Ona bowiem jest ową tajemniczą sztuką zamieniania wszystkiego na złoto, za które niebo nabyć można.
Przez dobrą intencję nietylko dobre sprawy, jak słuchanie
Mszy Św., modlitwy zyskują w oczach Boga szczególniejszą wartość, ale nawet czynności s a m e w sobie obojętne>
jak sen i rekreacja stają się czynami wartościowemi; i te
dnie, w które wszystko z miłości B o g a spełnialiśmy, staną się dniami pełnemi, a więc wszystkie tygodnie tygodniami pełnemi i wszystkie dwanaście miesięcy w roku miesiącami pełnemi i wszystkie lo.ta życia naszego latami pełnemi, a pełnemi i bogatemi w zasługi na wieczność całą.
2.
Ponieważ tak nadzwyczaj wiele zależy od tej dobrej
intencji, musimy przeto ściślej na to praktyczne pytanie
odpowiedzieć, jak często i w jaki sposób mamy tę dobrą
intencję wzbudzać. Co do pierwszego pytania, to już
w dzieciństwie uczyła nas pobożna nasza matka, jak ma-
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my naprzód podczas modlitw porannych wszystkie nasze
myśli, słowa i uczynki dnia całego ofiarować Bogu tak,
iżbyśmy mogli, gdyby w ciągu dnia miłość własna chciała
z tych naszych czynów coś dla siebie uszczknąć, na tę
rabuśniczkę zawołać: przychodzisz zapóźno, czyn należy
już do Boga. Ta rano wzbudzona dobra intencja trwa tak
długo, dopóki przez inną intencję nie zostanie odwołana.
Do tego jednak przecież dąży szatan ustatawicznie, pałając zawiścią, że my mamy posiąść trony po upadłych aniołach, O tym naszym przeciwniku poucza św. Bonawentura: „Ponieważ nie może on przeszkodzić początkowi dobrych zamiarów, to przygotowuje zasadzki na drodze, aby
choć z czasem spaczyć dobrą intencję i w taki sposób
korzeń dobrych poczynań podciąć". Celem tedy uniknienia tego nieszczęścia, i żeby z miłością ku Bogu rozpoczęte dzieło ostatecznie nie stało się ofiarą szatana, przyjrzyjcie się murarzom; jak o n } nietylko rano, ale przy każdej nowej warstwie przykładają pion i poziomnicę, tak t e z
i wy musicie często podczas zajęć dziennych serce i oczy
wznosić do Boga, w ten sposób przykładając pion J e g o
większej chwały. I tak, kiedy np, rano po pobożnem wysłuchaniu Mszy św, znajdziecie się na miejscu waszych zajęć, przykładajcie ten pion, mówiąc: O Boże, wszystko to
na chwałę Twoją, A goy ci się przytrafili zajęcie większej
wagi i nieco przydłuższe, przyłóż poziomnicę dobrej intencji, mówiąc: O Boże, wszystko z miłości ku Tobie.
A kiedy przytrafią ci się trudności i mniej zaszczytne zajęcia, to zamiast przeklinać i niecierpliwić się, przyłóż pion
dobrej intencji, przypominając sobie Zbawiciela na krzyżu
i pocieszając go słowami: chętnie pragnę krzyż ten nieść
za Tobą, o Jezu, z miłości ku Tobie.
Żebyście w ten s p o s ó b odnawiali częściej dobrą intencję, jest wielce pożądanem; lecz co również jest ważnem, to to, żebyście ją możliwie najdoskonalej wzbudzali.
Dlatego też przyjrzyjcie się jeszcze i łucznikom. J a k oni
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lewe oko przymrużają, aby inne przedmioty uwagi im nie
rozpraszały i celu nie zakrywały, tak również i wy przy
wzbudzaniu intencji lewe oko zamknijcie, usuwając wszelkie inne względy, a patrzcie prawem okiem, mając na widoku tylko upodobanie Boże, a celu na pewno nie chybicie. W ten macie sposób szczególniej postępować, kiedy
mieć będziecie do spełnienia zajęcia zaszczytniejsze lub
zmysłom schlebiające. Kiedy będziecie musieli spełnić
np. w kościele, w życiu publicznem lub oczach innych
takie czynności, do których jest przywiązane wyróżnienie
i zaszczyt, wówczas zamykając lewe oko, patrzcie prawem
na to tylko, co się podoba Bogu i powtarzajcie za Psalmistą: „Nie nam Panie, nie nam, ale imieniowi twemu daj
chwałę" (113,9). S i a d a j ą c do stołu lub wieczorem udając
się na sp<^zynek, mówcie: Boże, pragnę użyć pokarmu,
snu po to tylko, aby siły moje pokrzepić ku większej gorliwości w służbie Twojej; racz przyjąć każde westchnienie
moje, gdy mówię ze Św. Franciszkiem: „Bóg mój i wszystko m o j e " . To dopieró nazywa się na podobieństwo płonącej pochodni spalać się na większą chwałę Bożą.
Aby zaś intencję waszą oczyścić, przenieśmy się
w duchu na pole. Tam obok siebie pracuje najemnik i syn
właściciela, a jednak jaka różnica ich intencji! Najemnik
pracuje jedynie dla zarobku, syn zaś z miłości ku swemu
ojcu. A teraz zapytajcie się siebie samych, czy jesteście
najemnikami, czy dziećmi Bożemi. Czy spełniacie obowiązki waszego powołania jedynie dla spodziewanego uznania od ludzi, czy też z czystej miłości ku Bogu? Dlatego
otrząsając się ze wszelkich ziemskich względów, z całego
serca zawołajmy ze św. Pawłem: „Jeślibym się jeszcze
ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusowym" (Galat. 1,10). Jeżeli zaś jesteśmy słudzy Chrystusowi, to nie
potrzeba nam żadnych względów ziemskich, bo sumiennie
wypełniać będziemy obowiązki nasze nawet i wówczas,
gdy jedynym naszym świadkiem będzie tylko wszechwie-
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dzące oko Boże, a jego na wyższe upodobanie i nagroda
niebieska dla nas najzupełniej wystarczą. Taki stopień
najdoskonalszej intencji udało się osiągnąć pewnemu pustelnikowi, który razem ze swoim rodzonym bratem w jednej celi mieszkał. Pewnego dnia podsunął szatan myśl
jednemu z tych dwóch braci, że jego brat na wieki został potępiony, Kiedy zaś teraz ten z wielkim smutkiem
opowiedział rzekome to objawienie swemu bratu, tamten
odrzekł z największą pokorą: Niech Bóg będzie błogosławiony, kiedy taka jest J e g o wola. Mimo to nie przestanę służyć Bogu z całych sił moićh. Służę bowiem Bogu nie z bojaźni piekła, nie jedynie dla nieba, ale dlatego,
że On zasługuje na całkowitą miłość naszą. Następnej
nocy ukazał się złudzonemu bratu Anioł, objawiajac, że
dla takiej czystej i nieposzlakowanej intencji imię jego
brata zostało zapisane złotemi głoskami w k s i ę d z e żywota.
Oto więc w dobrej intencji macie jeden z najdzielniejszych środków do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej, oraz niewyczerpalną kopalnię do zbogacenia się
w złoto zasług na żywot wieczny, J e ś l i tylko wiernie tym
środkiem posługiwać się będziecie o wówczas szczęśliwi będziecie! Bogate skarby zasług, jakie przesyłać będziecie do wieczności, na podobieństwo dobrych przyjaciół oczekiwać was będą w życiu przyszłem, a towaizysząc wam przed trybunał sądowy Króla Najwyższego, wyjednają wam wolność. Wówczas to wejdziecie do chwały,
przekonywując się, że Bóg w swej wspaniałomyślności nie
da się nam prześcignąć- Jak bowiem tu na ziemi waszą
jedyną dążnością była c z e ś ć i upodobanie Boże, tak też
i tam w niebie Bóg z wami dzielić będzie własną swą
chwałę, swoje niebieskie mieszkanie i swoje niewysłowione i wieczne szczęście. Amen.

XXIV.

Modlitwy w i e c z o r n e .
„ P o d n o s z e n i e rąk m o i c h ,
c z o r n a " . ( P s i . 140, 2).

o f i a r a wie-

Kiedy niegdyś królowa S a b a , przybywszy do Jerozolimy, ujrzała wspaniałą świątynie i przysłuchała się mądrości Salomona, z wielkiego przejęcia się rzekła: „Szczęśliwi mężowie twoi i szczęśliwi słudzy twoi, którzy stoją
przed tobą zawsze, a słuchają mądrości twojej" (3. Król.
10, 8). Takie unoszenie się nad szczęściem więcej j e s z cze można zastosować do modlącego się chrześcijanina.
Tak, szczęśliwi chrześcijanie i błogosławieni tercjarze,
którzy tak często ukazywać się mogą na audjencji niebios
Króla. J a k dla Aniołów jest największem szczęściem
u tronu Boga podziwiać mądrość i doskonałości oraz wyśpiewywać chwałę Jego, to już tego dostępują tu na ziemi pobożni chrześcijanie podczas pobożnej modlitwy. L e c z
jak nic niema pod słońcem skończenie doskonałego, tak
też się ma i z tem szczęściem na modlitwie. Duch bowiem ludzki pod ciężarem własnego ciała i kłopotów
ziemskich upada tak, iż żądanie Zbawiciela, abyśmy ustawicznie się modlili, możemy w ten tylko sposób wypełnić,
kiedy codzienne nasze zajęcia dobrą intencją uświęcimy,
jednakże chce Bóg od nas tego, abyśmy dzień rozpoczynali i kończyli, zdała od trosk wszelkich, modlitwą. I tę
wolę Bożą przypomina wam reguła zakonna, kiedy na was
wkłada szczególny obowiązek odprawiania modlitw wieczornych. Celem więc ułatwienia wam tego obowiązku
zastanowimy się dziś nad:

— 1941 —
1. pobudkami do odprawiania modlitw wieczornych i
2. częściami składowemi modlitw wieczornych.
Niech Bóg Wszechmogący za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi moim słowom!
1.
Celem wszelkiego stworzenia, w szczególności człowieka, jest wielbienie Boga. O tem upewnia nas Pismo
św. w księdze Przypowieści: „Pan wszystko zdziałał sam
dla siebie" (16, 4). S a m też Bóg oznajmia u proroka
Izai""-^: „Każdego (człowieka) ku chwale mojej stworzyłem (43, 7). Kiedy więc c a ł e nasze życie ma wypełniać
chwała Boża, skoro jesteśmy obowiązani każdy cały dzień
obrócić na służbę Bożą, to musi Bóg tego od nas hołdu
żądać ,- k nr. 'ozpoczęcie tak i na zakończenie dnia.
W tym celu rozkazał Bóg w IV ks. Mojżesza: „Baranki
roczne niepokalane dwa na każdy dzień na całopalenie
wieczne; jednego ofiarujcie rano, a drugiego pod wieczór"
(28. 3). Czy mógł Bóg wyraźniej jeszcze wolę swoją
oznajmić? — Następnie o Synu Bożym, który przyszedł na
ziemię, aby i słowem i wł' nym przykładem nauczyć
nas jak najdoskonalszego zachowania prawa Bożego, opowiada św. Mateusz Ewangelista, że zmęczony całodzienną
pracą chętnie wieczorem usuwał się na odosobnione miejsce na modlitwę. Przez to Zbawiciel chciał jakby powiedzieć: „Dałem wam przykład, abyicie jakom ja wam czynił, tak i wy czynili" (Jan. 13, 15).
Idąc za tym przykładem Boskiego Syna, oblubienica
J e g o Kościół Św. zobowiązał wszystkich swych kapłanów
i zakony do odmawiania tak zwanej Komplety czyli urzędowej kościelnej modlitwy wieczornej. Że modlitwy wieczorne nietylko sług Kościoła, ale i wiernych wszystkich
obowiązują, naucza Św. Ambroży; „To pewna, że, udając
się wieczorem na spoczynek, powinniśmy się poświęcić
modlitwie dziękczynnej; ale nawet na łożu twojem żądam
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od ciebie modlitwy, nietylko kiedy się obudzisz, ale też
zanim zaśniesz, aby, kiedy się zdrzemiesz, sen cię zastał
na pobożnem rozmyślaniu". Tak mówi św- Ambroży, doktór Kościoła, a rada jego do wszystkich się odnosi. Św.
Franciszek, układając regułę, zgóry przypuszczał, że wszyscy tercjarze ten ogólny chrześcijański obowiązek wypełniać będą i dlatego przypomina tylko, aby przy wieczornych pacierzach nie był opuszczony rachunek sumienia.
Dlaczego zaś Bóg od nas żąda modlitw wieczornych, to
najlepiej nam na to odpowie własne nasze serce. Kiedy
nas Pan Bóg dnia ubiegłego obdarzył tylu dobrodziejstwami, to co może być słuszniejszego i sprawiedliwszego, jak
za to z całego serca Mu podziękować! Kiedy ubogiemu
dajesz kawałek suchego chleba, oczekujesz od niego podziękowania, a ty miałbyś dzień zakończyć, w którym cię
Opatrzność Boska tak hojnie uczęstowała, bez podziękowania? Kiedy ci ktoś przez niebezpieczny las ofiaruje
pewnego przewodnika, nie m o ż e s z znaleźć wyrazów na
okazanie mu podziękowania, a Bóg cię powierzył swemu
Aniołowi, przedsięwzięcie twoje ukoronował powodzeniem,
dopomógł ci zwycięsko odeprzeć napaści piekła, czy nie
odzywa się w sercu twojem uczucie wdzięczności, czy nie
słyszysz upominania twego św. Anioła Stróża, abyś tak dobremu Bogu za tak wielkie dobrodziejstwo podziękował?
Jeśli nie, to niech cię przynajmniej zawstydzą Alp pobożni mieszkańcy, Kiedy nad dolinami Szwajcarji już wieczorna cisza i zmrok zapanuje, a słońce swem purpurowem światłem już tylko wierzchołki śnieżnych gór opromienia, wówczas odzywa się róg pasterza, głosem swoim
daleko roznosząc: chwalcie Pana Boga! P o c z e m wszyscy
pasterze wychodzą ze swych chatek i ze swych rogów wygrywają toż samo zaproszenie. T e r a z następuje uroczysta
cisza. Wszyscy pasterze klękają i z odkrytemi głowami
odmawiają wieczorne pacierze. Przez ten czas wierzchołki gór mrokiem się okryły i wszyscy rozchodzą się do
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swoich domków. Niech pamięć o pobożnych mieszkańcach Alp będzie dla was zachętą do dziękczynienia Bogu
w odmawianiu modlitw wieczornych.
Pomyślcie jeszcze, że dzisiejszej nocy około 50.000
ludzi stanie na sądzie Bożym! A czy macie jakie zwolnienie od śmierci, albo czy dusza wasza jest tak nieskalana, iż nie potrzebujecie się obawiać po śmierci s ą d u ?
Jak drapieżne zwierzęta o zmroku, opuszczając swe legowiska, na żer wychodzą, tak szatan krąży około miejsca
waszego spoczynku, chcąc duszę waszą zatracić. A skąd
macie oczekiwać pomocy, jeśli nie od samego Boga i J e g o
Anioła Stróża, którego sobie zjednacie serdeczną modlitwą
w i e c z o r n ą ? Czy św. Franciszek Salezy nie stwierdza, że,
jak modlitwy poranne otwierają duszy naszej okna słońca
sprawiedliwości, tak znowu modlitwy wieczorne zamykają
przed duszą naszą ciemności p i e k l ą ? Jak błogosławione
skutki są modlitw wieczornych, okazuje zdarzenie, o jakiem
nam opowiadają kroniki misyjne. W Indjach dwóch misjonarzy podczas podróży noc zastała. Podróżą i snem zmożeni już chcieli zasnąć pod drzewem, gdy w tern jeden
z nich nagle się porwał. Jakby na zew Anioła rzuci! się
na kolana, toż uczynił i drugi i obaj w modlitwie poruczyli
się opiece Boga. I dobrze postąpili, bo jakie na drugi
dzień było ich zdumienie, kiedy rano zauważyli z pobliskiej jaskini parę świecących oczu krwiożerczego tygrysa!
Lecz co ich jeszcze bardziej przeraziło, to to, kiedy spostrzegli na gałęzi drzewa, pod którem nocowali, okręconą
jadowitą żmiję! W najgłębszej ciszy śpiesznie oddalili się
misjonarze od takiego niebezpiecznego towarzystwa, z głębi
serca dziękując Bogu i swym Aniołom Stróżom za tak cudowne ocalenie i postanawiając na przyszłość nigdy nieopuszczać koniecznych modlitw wieczornych. Jak tym misjonarzom groziło niebezpieczeństwo fizyczne, tak też i wy
w nocy jesteście wystawieni na niebezpieczeństwo i duszy
i ciała; czy rozważanie to nie usposobi was do błagania
niebios w modlitwach wieczornych o opiekę nad w a m i ?
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2.
Nie potrzeba już chyba więcej dowodzić o potrzebie
odmawiania modlitw wieczornych, skoro własne serce, wola
Boża i reguła zakonna je nakazują. Przejdźmy więc do
drugiej praktycznej kwestji: z czego te modlitwy wieczorne
mają się składać ? Św. Franciszek Salezy odpowiada: modlitwy wieczorne powinny się rozpocząć od serdecznego
podziękowania Panu Bogu za nieoszacowane dobrodziejstwa,
jakieśmy otrzymali w tym dniu z J e g o ojcowskiej ręki.
Przedstawianie dobrodziejstw jest niejako hyK. jm
oczach
Boga, a zarazem najlepszą przymówką do otrzymania nowych j e s z c z e większych dobrodziejstw. Możecie też wae^a
dziękczynienie zaopatrzyć w dary, ofiarując Ojcu n ; bie
skiemu nadmiar zasług J e g o Boskiego Syna, N, Maryi * „nny
i św. Franciszka.
Kiedy tak pomni dobrodziejstw i szczodrobliwości
Bożej podziękowaliście za nie Opatrzności Bożej, to teraz
możecie zajrzeć do wnętrza waszego. Św, J a n Chryzostom mówi: „Kiedy z chwilą uderzenia zegara udajecie się
do waszej sypialni na spoczynek, to z zanadrza wyciągnijcie waszą książkę z rachunkami, jaką Stwórca wam dał
z chwilą przyjścia waszego na ten świat i czytajcie; książeczkę tę możecie czytać nawet po zagaszeniu światła
w zupełnej ciemności. Książka ta jest znana wam wszystkim, jest to własne wasze sumienie. Podobnież naucza
św. Piotr z Alkantary: „Wieczorem przed udaniem się na
spoczynek należy nad samym sobą sąd odbyć, oskarżyć
się sumiennie z lenistwa i niewierności w służbie Bożej,
wzbudzić żal, prosić o przebaczenie i postanowić poprawę.
„Postępujcie na podobieństwo przezornych kupców, badając,
czy dusza wasza odniosła zysk lub stratę, postąpiła lub
się cofnęła. Pismo św. mówi: „Kto gardzi małemi rzeczami, pomału upadnie" (Ecci. 19, 1). Do tego wieczornego rachunku sumienia obowiązuje was jeszcze reguła:
„Wieczorem macie zbadać, czy nieoględnie czegoś nie uczy-
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niliście; jeśli tak, to macie uchybienia wasze naprawić pokutą". Jeśli chcecie jeszcze lepiej odprawić wasz wieczorny
rachunek sumienia, to posłuchajcie rady św. Leonarda
z Portu Mauricio. Naprzód postawcie się w obecności
Bożej, odmówcie hymn do Ducha Świętego, prosząc o światło, abyście popełnione w tym dniu uchybienia tem lepiej
poznali. Następnie w duchu przejdźcie miejsca, osoby
i znaczniejsze zajęcia, czyście w tym dniu w waszych myślach, mowach i uczynkach w czem nie uchybili. Zapytajcie samych siebie, czyście wasze modlitwy obowiązkowe,
zwłaszcza pacierze zakonne pobożnie odmówili, czyście
miłości bliźniego słowem lub czynem nie naruszyli, czy
obowiązek waszego powołania wiernie wypełnili. Zwróćcie
szczególniejszą uwagę na wasz rachunek sumienia szczegółowy, którego nie wolno lekceważyć, gdyż b a d a j ą c siebie,
najlepiej siebie możecie poznać i odkryć niebezpieczne
skłonności, któreby inaczej całe lata w sercu waszem
tkwiły ze szkodą duszy własnej. Znalazłszy przy rachunku
sumienia jakieś grzechy, pomyślcie sobie, że j e s z c z e wiele
innych grzechów mogliście popełnić, które tylko uszły waszej uwagi, a nawet w dobre sprawy mogły zakraść się
niskie pobudki. Najmilsi Tercjarze, jak taki rachunek sumienia mocno musi nas zawstydzać! Mimo najpiękniejszych rano postanowień tyle uchybień w ciągu jednego
krótkiego dnia! J a k słaba nasza wola, jak niedostateczna
nasza miłość ku Bogu, kiedyśmy nie mogli się przezwyciężyć nawet w ciągu jednego dnia w tej lub innej sprawie.
Jak okazaliśmy się niewdzięcznymi, skoro za tyle dobrodziejstw taką niewdzięcznością odpłaciliśmy. Rumieniec
wstydu oblicze nasze zalewa. Lecz zamiast upadać na duchu obejmijmy stopy ukrzyżowanego Zbawcy, z żalem prośmy o przebaczenie i tak duszę naszą obmyjmy we krwi
J e g o ze wszystkich nieprawości naszych. „Żal ten", mówi
Tertuljan, „jest ceną, której Bóg żąda od każdego komu
chce przebaczyć". Odnówcie następnie mocne postano-
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wienie unikania tych błędów dnia następnego, lecz to postanowienie wzbudzajcie z największem niedowierzaniem
we własne siły, a całą ufność połóżcie w Bogu. Wreszcie
reguła przepisuje za popełnione uchybienia nałożenie jakiejś
pokuty. Znałem jednego pana, który za pokutę jakiś czas
wstrzymywał się od palenia tytoniu; inny znowu za każdy
błąd popełniony dawał jakąś jałmużnę na ubogich. Św. Leonard z I zakonu uczynił postanowienie za każde wykroczenie przeciw miłości bliźniego wyznaczenia językiem na podłodze trzech krzyżów. J e s z c z e inni modlą się za dusze
w czyścu. Obierzcie sobie taką pokutę, jaką będziecie
w stanie wypełnić; połączcie wasze zadośćuczynienia z nieskończonemi zasługami męki Zbawiciela, tak wypłacając
się sprawiedliwości Bożej za wasze winy. O jakże pocieszająca myśl, kiedy wieczorem będziecie mogli powiedzieć:
wprawdzie dzisiaj obraziłem mego Pana i Boga, ale moje
grzechy odżałowałem i mogę się spodziewać, że Bóg mi
je darować raczył! J e s t e m przygotowany do wieczności.
W takiem postanowieniu waszem niech was utwierdzi
następujące zdarzenie. W pewnej miejscowości wieczorem
przechodził jeden pan kolo domu, z którego naoścież
otwartych drzwi wydobywało się głośne zawodzenie osamotnionego dziecka. Na zapytanie o przyczynę płaczu
dziecko odpowiedziało, że służąca wyszła, nie odmówiwszy
z niem paciorka. Dla uspokojenia go pan ten dopomógł
dziecku odmówić paciorek, po czem dziecko najspokojniej
udało się na spoczynek i zasnęło. Jak ten pan mógł bardzo się zawstydzić, jeśli mu sumienie wyrzuciło, że przecież on ten pacierz wieczorny tyle razy opuszczał!
Zapytajcie się i wy, czyście nieraz bez uzasadnionych powodów modlitw wieczornych nie opuszczali? Czyście przez
to nie stali się niewdzięcznymi Bogu szczodrobliwemu,
a opuszczając rachunek £ mienia, nie wystawiali się na
wielkie niebezpieczeństwo? Jeżeli tak, to z żalem postanówcie najmocniej, że odtąd już inaczej będzie, powtarza-
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jąc za psalmistą: „Przysiągłem i postanowiłem strzedz
sądów sprawiedliwości twojej" (118106). Tak, od dnia
dzisiejszego pragniemy już nigdy nie opuszczać jak rano
tak i wieczorem składania Bogu, Stwórcy naszemu, tego
hołdu; niech nasza praca dzienna rozbrzmiewa chwałą
Bożą, ażeby całe nasze życie było jednym wielkim hymnem, o jednym ciągiem uwielbienia Boga Najwyższego, którego byśmy się kiedyś stali godnymi ze wszystkimi Aniołami i Świętymi czcić, chwalić i wysławiać po wszystkie
wieki. Amen.

xxv.
Grzechy powszednie.
Kto g a r d z i m a ł e m i r z e c z a m i ,
u p a d n i e . ( E c c l i . 19,1).

pomału

Z wielką radością daje się zauważyć, że z chwilą
rozkwitu trzeciego zakonu wzrasta uczęszczanie do Sakramentów świętych. J e s t to najlepszym dowodem, jak
wiernie zachowujecie regułę zakonu, która nakazuje przynajmniej raz na miesiąc oczyścić się w trybunale pokuty
z naleciałości codziennych niedomagań i przystępować do
stołu Pańskiego. Jużciż jest to chwalebna codzienne grzechy obżalowywać, ale daleko j e s z c z e lepiej ich wcale nie
popełniać. Dobrze jest winy wyliczać, lecz daleko lepiej
ich zupełnie unikać. Dobrze jest skaleczoną rękę owinąć
i leczyć, ale daleko lepiej od wszelkiego obrażenia ją
chronić. To samo odnosi się do naszej duszy. Wprawdzie grzechy powszednie są to małe ranki, ale które jednak nie dają duszy przyjść do sił i które, jeśli na nie nie
dać baczenia, przecież duszy mogą śmierć z a d a ć " . Kto
gardzi małemi rzeczami, pomału upadnie". Aby więc was
przejąć zbawienną bojaźnią do grzechów powszednich,
c h c ę wam dziś wykazać:
1. jak one są wstrętne w oczach Boga i
2. jak powinniśmy
stępstw.

ich unikać dla ich

Niech Bóg za przyczyną
wi moim słowom!

smutnych na-

św. Franciszka

pobłogosła-
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z rozkazu Bożego na śmierć został ukamienowany za to,
że w szabas drewka zbierał. Czy był to również grzech
śmiertelny? Nie. A jednak jak straszna kara. Król Dawid z próżności kazał naród policzyć, za to od zarazy
stracił 70.000 poddanych. A czy ta próżność była grzechem śmiertelnym? Uczony Segneri nie chce dać temu
wiary. A jednak taka kara. Wiecie o tragicznym końcu
Ananjasza i Safiry za kłamstwo, które przecież podług
zdania wielkiego doktora Kościoła św. Augustyna było
tylko grzechem powszednim. I czy te kary wydają się
wam za surowe? Wszakże je wymierzył sam Bóg, który
przecież nie karze ponad miarę.
Pewnego razu św. Leonard z Portu Mauricio, nauczając o grzechu powszednim, powiedział: „Wyobraźcie sobie ziemię w czasie potopu. W którą stronę spojrzycie tylko niebo i morze. Niebo jest osłonięte czarnemi
chmurami, długotrwałym ulewnym deszczem ziejącemi.
Oto królowie ziemscy i żebracy, panie wyższego towarzystwa, uczeni i rzemieślnicy walczą z wód prądami, wtem
zbliża się arka Noego. Wyobraźmy jeszcze, że Noego Bóg
zobowiązał pod grzechem powszednim, aby nikogo nie
zabierał. A teraz słuchajcie, jaki płacz, jaki krzyk przeraźliwy i nawoływanie o pomoc i ratunek, a jednak to
wszystko Noego nie wzrusza, owszem nawet z oburzeniem
odtrąca wszystkich tych nieszczęśliwych od arki, gdyż zguba całego rodu ludzkiego wydaje się mu mniejszem złem,
niżby miał grzechem powszednim obrazić Boga. I tak na
pewnoby postąpił ten przez Boga oświecony patrjarcha
i tak, poucza św. Leonard, powinniśmy my postąpić, kiedy
mamy do wyboru grzech powszedni albo honor lub godność; grzech bowiem powszedni jest większem złem aniżeli zaprzepaszczenie całego świata". Wyraz takiego usposobienia dała bł. Krescencja z Kaufbeuren na modlitwie;
„O Boże, raczej ponosić wszystkie kary czyśćca aż do dnia
sądnego, aniżeli choćby jeden grzech popełnić, owszem,
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gdyby to było możliwe, chciałabym raczej kary piekła cierpieć bez grzechu, niż z jednym grzechem być w niebie".
Tak bardzo Bóg brzydzi się i J e g o Święci grzechem, a który przecież tak wielu tercjarzy tak lekkomyślnie popełnia.
Ale jeżeli chcecie jakby naocznie przekonać się, jak Najświętszy Bóg jeszcze teraz karze grzech powszedni, to
zajrzyjcie do czyśćca. Tam oczyma wiary zobaczymy dusze, które przecież w przyjaźni zeszły z tego świata. Kiedy teraz pomyślicie, jak długo one tam niewymownie straszne męki ponoszą, oraz stamtąd nie wydostaną się, dopóki, jak św. Bonawentura naucza, cierpieniem swojem nie
wypłacą się za grzechy powszednie aż do ostatniego grosza, to wtedy niech nikt nie mówi, że grzech powszedni
to mała rzecz.
Musi on bowiem w oczach Bożych być
czemś strasznem, skoro Bóg tak święty tak strasznie go
nienawidzi, a tak sprawiedliwy tak bardzo go karze.
2.
Grzech powszedni jest wielkiem złem w swej istocie,
ale jeszcze większem złem w swych strasznych skutkach.
Nie chcę już tu mówić, jak ten grzech szpeci duszę, jak
on, gdy często bywa lekkomyślnie popełniany, dobre uczynki kazi i wszelką wartość im odbiera, lecz chciałbym tu
zwrócić waszą uwagę na wielkie niebezpieczeństwa, na jakie wskutek lekkomyślnego popełniania grzechów powszednich się narażacie. Wszyscy bowiem Ojcowie święci zgadzają się ze św. Bonawenturą, że przyzwyczajenie do grzechów powszednich toruje najpewniejszą drogę do grzechu
śmiertelnego. — Jak wiadomo na grzech śmiertelny składają się następujące warunki: 1) rzecz ważna, 2) jasna znajomość i 3) całkowita wolna wola.
J e ś l i którego z tych
trzech warunków niema, to albo wcale grzechu niema,
albo jest tylko grzech powszedni. L e c z pierwszy warunek —
rzecz ważna ma swoje trudności. Jak łatwo bowiem przekroczyć granice i z karygodnej niewiadomości bez żadne-
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go skrupułu popełniać czyny, które się będzie uważało za
grzechy powszednie, a które w oczach Boga i prawych
chrześcijan są grzechami śmiertelnemi. L e c z w obliczu
śmierci przy świetle gromnicy przedstawią się te grzechy
duszy w całej swej wielkości jako grzechy śmiertelne, jak
np. pewne obmowy, zniesławiania, czytanie złych książek,
gazet niedozwolonych i t. p. Nie myślcie jednak, żebym
usiłował napędzić wam skrupułów, ale chciałbym tylko,
żebyście odnośnie do grzechów powszednich wyrobili sobie delikatne sumienie. — Św. Leonard przyrównywa grzech
powszedni do febry, która osłabia ciało i zwolna śmierć
jwadza. Jednakże nie mamy tu rozumieć, jakoby wiele
grzechów powszednich stopniowo przetwarzało się w grzech
śmiertelny, bo nawet i miljony grzechów powszednich nie
utworzą nigdy grzechu śmiertelnego, gdyż, jak naucza św.
Bonawentura, żadna istota nie może zmienić swej natury. Lecz grzechy powszednie prowadzą duszę do upadku
w grzechy śmiertelne, osuszając, podług świadectwa św.
Leonarda, źródło łask i dobrodziejstw Bożych, a nadewszystko duszę pozbawiając jej siły. S t ą d też pochyła
droga na zatracenie już gotowa. Następują lekkomyślnie
popełniane grzechy powszednie, uchylenie szczególniejszych
łask i pomocy ze strony Boga, wątpliwe grzechy śmiertelne, aż wreszcie przepaść grzechów śmiertelnych, z których
tylko wielkie miłosierdzie Boże duszę uratować może.
Z obojętnymi tercjarzami dzieje się tak, jak ze wspaniałym domem, który z czasem butwieje i w gruzy się rozsypuje, A przecież początek tego były tylko małe krople
deszczu, które przedostawały się przez dach, z czasem
uszkadzając mury, i kiedy przyszła silniejsza burza, cały
dom runął. Podobnie dzieje się z chrześcijaninem, który
dopuszcza się ciężkich grzechów i w nich ginie, Z początku niby krople wody przenikały grzechy powszednie,
osłabiając siły duchowne, następnie przyszła silniejsza burza pokus i niegdyś tak wspaniały gmach cnót w gruzy się
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rozsypał. — Podczas uroczystego nabożeństwa ołtarz jaśnieje światłem, że rozkosz nań popatrzeć. Następnie organy uciszają się, pobożni opuszczają kościół. Kościelny
podchodzi do ołtarza i zaczyna jedną po drugiej gasić świece, aż wreszcie cały kościół pogrąża się w mroku i słabo
tylko połyskuje wieczna lampa. Naraz otwierają się okna
dla usunięcia kurzu i zaduchu, a większy podmuch wiatru
wreszcie gasi i wieczną lampę i kościół okrywają ciemności. Tak, Tak również powstają ciemności i w sercu
wskutek dłuższego popełniania grzechów powszednich, aż
wreszcie za podmuchem większego przeciągu, większej pokusy, wieczna lampa łaski uświęcającej gaśnie i w duszy
zapanowywa noc grzechów ciężkich.
Kiedy przy wszczęciu pożaru nocną porą naraz czarne tumany dymu i ogniste snopy przez dach i okna się
wydostają szerząc dookoła żar nieznośny, którego samo już
natężenie sąsiednie zabudowania zapala, to ludzie mówią,
że ogień czas jakiś musiał być wewnątrz, zanim straszne
swoje skutki na zewnątrz okazał. To samo da się powiedzieć o namiętnościach, które sprowadzają grzech śmiertelny. I tak, niejeden młodzieniec otrzymał staranne wychowanie i wiele obiecywał. Naraz w gazecie policyjnej ukazała się wiadomość, że on sprzeniewierzył znaczną sumę
pieniędzy. Wszyscy zachodzą w głowę, jak to stać się
mogło? To znowu panna została tak religijnie wychowana
przez swych bogobojnych rodziców. Jakiś czas spuszczone ją z oczu, aż tu zaczynają krążyć pogłoski, narazie głuche, niesprawdzone, a wreszcie wychodzi na jaw, że ona
tak nisko upadła. Wszyscy pytają, jak to tak nagle stać
się mogło? J a k się stać mogło, najmilsi Tercjarze? Ogień
już od dłuższego czasu płonął wewnątrz i wreszcie swe
skutki pokazał nazewnątrz. Nie był to jedyny raz, że ten
młodzieniec sprzeniewierzył pieniądze. Już dzieckiem podkradał swoich rodziców i wreszcie nie mógł się oprzeć pokusie i tę wielką sumę zdefraudował. Gdybyśmy wiedzieli,
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że ta panna już od dłuższego czasu czytywała niemoralne
książki, na dwuznaczne mowy się uśmiechała, z podejrzanymi młodzieńcami swobodnie przestawała, to byśmy temu
wcale się nie dziwili. Duch Święty bowiem mówi: „Kto
gardzi małemi rzeczami, pomału upadnie". A przysłowie
nasze dowodzi: od rzemyczka do koniczka. Co dla niewtajemniczonych przedstawia się zagadką i niespodzianką,
to dla tych co patrzyli, jak ten chłopak, ta dzieweczka,
z ogniem igrali, jest tem, czem s i a ć się musiało, bo było
to kwestją tylko czasu. Przyjrzyjmy się Judaszowi, w jaki sposób doszedł on do tego, że swego Mistrza i Pana
sprzedał za trzydzieści srebrników. Złe przywiązanie do
pieniędzy wcisnęło się do jego serca, które, zamiast zwalczać, podsycał małemi kradzieżami, aż wreszcie przyszło
do haniebnej zdrady swego Mistrza i Pana i do zgrozą przejmującego samobójstwa, I teraz J u d a s z płonie przeszło
1900 lat w morzu płomieni piekielnych, przeklinając bezustanku dzień, w którym popełnił on pierwszy grzech powszedni przeciw siódmemu przykazaniu. Tak więc grzech
powszedni prowadzi do grzechu śmiertelnego, a grzech
śmiertelny prowadzi do piekła.
Strzeżcie się przeto upadku w grzech śmiertelny, ale
też unikajcie grzechów powszednich. Poznaliście dziś
z łaski Bożej, że grzech powszedni nie jest bagatelką, ale
po grzechu śmiertelnym największem złem, którym nawet
za cenę całego świata nie w 'Ino obrażać Boga. B a d a j c i e
każdego wieczora stosownie do statutu reguły zakonnej
sumienie wasze, usuwając szczerym żalem popełnione
grzechy powszednie i zrywając ze złemi skłonnościami,
które was do nich prowadzą. Nie są to jakieś przesadne
skrupuły, ale roztropna troskliwość o zbawienie duszy własnej, Niech nikt z was nie opuszcza zgromadzenia zakonu,
zanim u stóp św. Ojca Franciszka nie złoży przyrzeczenia, że od dzisiaj nigdy nie będzie najlepszego Boga obrażał dobrowolnie grzechem powszednim. Amen,

XXVI.

Msza święta j a k o o f i a r a uwielbienia.
niowi

„Na k a ż d e m m i e j s c u poświęcają imiem e m u o f i a r ę c z y s t ą " . (Mai. 1, 11).

Najświętszą,
najczcigodniejszą,
najdrogocenniejszą
i w błogosławieństwa najobfitszą, jaką tylko w całej naszej
religji mamy ofiarę, niezaprzeczenie jest ofiara Mszy świętej. Święty Sobór Trydencki mówi, że niema żadnego innego dzieła tak świętego i Boskiego nad tę straszną tajemnicę, którą kapłani codzień na ołtarzu Bogu składają.
Ofiara ta według wyrażenia św. Leonarda z Portu Mauricio
jest: „ S ł o ń c e m chrystjanizmu, centrem Kościoła katolickiego i największym naszym skarbem". Jak z raju wypływała
rzeka, która na cztery rozgałęzienia się dzieliła, tak też
z najświętszej ofiary Mszy św. wypływa poczwórny potok
błogosławieństw: 1) ku niebu dla uwielbienia majestatu
Boskiego, 2) na wszystkie kraje ziemi ku oczyszczeniu
i uświęceniu ludzi, 3) ku czyśćcowi dla oczyszczenia i pocieszenia dusz nieszczęśliwych i 4) kładzie tamę zagonom
piekła, chroniąc przed niem liczne dusze. Ponieważ reguła zakonna zaleca wam wedle możności codzień słuchać
Mszy Św., to dziś i na następnych zebraniach omówimy
korzyści ze słuchania tej św. ofiary. Dziś więc rozważymy, że:
1. Bóg pragnie, aby majestat J e g o uwielbiano ofiarą, a
2. Ofiarą uwielbienia w Nowym Testamencie jest
Msza św.
Niech Bóg za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi
moim s ł o w o m !
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1.
Aby zrozumieć nieodzowną potrzebę ofiary, musimy
zwrócić uwagę na nieskończony majestat Boski. Pan Bóg
jest naszym Stwórcą, najwyższym, nieograniczonym naszym
Panem i rozkazodawcą, my zaś jesteśmy J e g o stworzenia
i słudzy. A skoro słudzy Boga, to musimy Go uwielbiać
i hołd Mu składać. Gdyby Bóg nas stworzył nakształt
Aniołów, jako czyste duchy, to, ofiarowując tylko wewnętrzne
akty, zadość czynilibyśmy naszemu obowiązkowi. A ponieważ Bóg nas, prócz rozumnej duszy, obdarzył i ciałem, to,
prócz aktów wewnętrznych, mamy uwielbiać majestat Boski
ofiarą darów widzialnych. Konieczność tę odczuwał rodzaj
ludzki od samego początku swego istnienia tu na ziemi.
Pismo św. opowiada, że „wejrzał Pan na Abla i na dary
jego". Tu pytamy: w jaki sposób Abel doszedł tego, żeby
Stwórcę uczcić przelaniem krwi zabitej owcy? Czy Bóg
wyraźnie mu to nakazał? Pismo Św. nic o tem nie wspomina, ani pozwala czego się domyślać. Poczucie całkowitej zależności od Boga skłoniło do tego Abla. Potrzebę
uczczenia Boga ofiarą odczuł też i Noe, gdy ujrzał wszechmoc i sprawiedliwość Bożą w zniszczeniu potopu. Gdyby
zaraz po wyjściu z Arki nie był złożył ofiary sprzeniewierzyłby się wszelkim zasadom o obowiązku czci i hołdu należnego Bogu. Później Bóg rozkazał już wyraźnie narodowi Izraelskiemu wybudować świątynię w Jerozolimie, polecając, aby Mu codzień w niej składano przez ręce kapłanów z pokolenia Aarona widzialne ofiary. Kiedy zaś król
Salomon poświęcił świątynię z wielką okazałością, ofiarował tyle wołów i kozłów, że krew potokiem płynęła, a ołtarz
ofiar nie mógł pomieścić. A kiedy Salomon, pokornie się
modląc, o opiekę dla swego panowania prosił, spadł ogień
z nieba i strawił ofiary, a chwała Boża napełniła świątynię.
Następnej nocy ukazał się Bóg Salomonowi, mówiąc: „ Wysłuchałem modlitwę twoją i obrałem to miejsce sobie za
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dom ofiary" (2. Paralip. 7, 12). Tak stwierdził sam Bóg,
że chce być przez nas czczony widzialnemi ofiarami.
Dlatego ofiara była konieczną c z ę ś c i ą składową czci
Bożej u Żydów, i u pogan nawet. Św. Augustyn zaświadcza:
„Nie było tak dzikiego narodu, któryby nie składał ofiar
tym, których za swe bogi poczytuje". Ale jeszcze na wiele
lat przed tym wielkim doktorem Kościoła, przeszło na sto
lat przed narodzeniem Chrystusa, pisał pogański pisarz
Plutarch: „Jeśli objedziesz wszystkie kraje ziemi, to mógłbyś znaleźć może miasta bez domów, szkół, pieniędzy i królów) lecz żebyś mógł znaleźć państwo, któreby nie miało
świątyni, ołtarzy i kapłanów, ofiarami przejednywających
zagniewane bóstwo, to jest niemożliwe". Chociaż więc występki ducha pogańskich narodów pogrążyły w ciemnościach,
to jednakże odczuwały one swą zależność od jakiejś siły
nadziemskiej i że ją widzialnemi ofiarami zjednywać sobie
winny. I obecnie nawet niema na całej kuli ziemskiej takiej społeczności religijnej, któraby była pozbawiona ofiary
zewnętrznej, z jednym jedynym wyjątkiem protestantyzmu.
I właśnie dla tego braku zewnętrznej ofiary protestantyzm
pozostaje w rażącej sprzeczności z rozumem i przeświadczeniem wszystkich narodów, które przecież wierzą, że bóstwo należy czcić zewnętrzną, widzialną ofiarą.
Ponieważ więc Stary Testament miał swoje ofiary,
ponieważ doskonałość jakiejkolwiek religji znajduje swój
wyraz w doskonałości swej ofiary i że Stary Testament
miał znaleźć swoje uzupełnienie i dokończenie w Nowym
Testamencie, to musi mieć też i Nowy Testament swą
ofiarę, któraby swą doskonałością przewyższała ofiary Jerozolimskie. Łatwo to można zrozumieć, że ofiary z wołów
i owiec same przez się nie były w stanie należycie uwielbić majestatu Boskiego. Słusznie przeto pyta prorok Micheasz: „Izali Pan może być ubłagan tysiącami baranów,
abo wielą tysiąców kozłów tłustych?" (6, 7). Któż nie widzi nieskończonego przedziału między temi znikomemi ofia-
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rami, a majestatem Bożym, który miałby być uczczonym temi
ofiarami? Jeśli jednak Bóg ustanowił ofiary Starego Testamentu, to głównie poto, aby one podtrzymały żywą wiarę
w przyszłą ofiarę Nowego Testamentu, od której ofiary
świątyni Jerozolimskiej nabierały racji bytu, mocy i swej
wartości. Ofiarą tą Nowego Testamentu, którą Trójca Przenajświętsza już możliwie najdoskonalej jest czczona, wysławiana i uwielbiana — wiecie, — nie jest nic innego, jedno
ofiara Mszy świętej.

2.
Dla większego umocnienia w sobie wiary w tę ofiarę
uwielbienia przypomnijcie sobie przepowiednię proroka
Mala.chjasza, która spełniła się we Mszy Św.: „Nie mani
chęci do was, mówi Pan zastępów, i daru nie przyjmę
z ręki waszej, bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje między narody, a na każdem miejscu
poświęcają i ofiarują imieniowi memu ofiarę czystą" (I, 10).
Ale zauważmy, prorok tu obiecuje na przyszłość ofiarę,
która nie jako ofiara Żydowska tylko w Jerozolimie, ale
na każdem miejscu będzie składana.
Niema tu mowy
0 ofierze krzyża, która przecież jeden raz i na jednem
tylko miejscu była złożona,
Wszystkie te przeto cechy
proroctwa odnoszą się do ofiary Mszy św. i tylko do Mszy
św,, która codzień i na każdem miejscu bywa odprawiana.
Msza św. następnie jest najdoskonalszem wysławieniem
1 uwielbieniem majestatu Bożego, czego przyczyną jest
wysoka godność kapłana ofiarującego i nieskończona wartość składanej ofiary.
Wprawdzie widzisz śmiertelnego
człowieka, składającego przy ołtarzu ofiarę, ale otwórz
oczy wiary i uczcij niewidzialnego kapłana, składającego
ofiarę, J e z u s a Chrystusa, Syna Bożego, który swą mocą
Boską spełnia cud przeistoczenia. Dalej ofiarą we Mszy
św. jest znowu Pan Jezus, niepokalany Baranek Boży, który codzień samego Siebie składa w ofierze na ołtarzu
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Bogu Ojcu na wonno&i wdzięczności.
To stwierdza też
i Sobór Trydencki, nazywając Mszę św. ofiarą Nowego
Testamentu, w której Chrystus Pan pod postaciami chleba
i wina przez r ę c e kapłana codzień na ołtarzu w niekrwawy sposób się ofiaruje, jak niegdyś na krzyżu krwawym
sposobem się ofiarował. W taki sposób Chrystus stał się
„kapłanem na wieki, według porządku Melchizedechoweg o " (Ps. 109, 5). Tenże Sobór dalej mówi: „Ofiara Mszy
św. w swej istocie jest tą samą ofiarą, co i ofiara Chrystusa na krzyżu; tylko sposób ofiarowania jest różny".
A że przez śmierć Chrystusa na Golgocie cześć Boska,
naruszona naszemi grzechami, najzupełniej została przywrócona i majestat Boski został najdoskonalej uczczony,
wsławiony i uwielbiony, to wszystko to sprawia i Msza
święta, ile że obiedwie ofiary w oczach Bożych jednakową mają wartość.
Przejęty taką wiarą upominał doktór kościoła św. Bonawentura kapłanów, aby odprawiali Mszę św. celem uwielbiania przez nią Boga, „ile że nie mamy, czembyśmy godniej mogli uczcić Boga, jak składając w ofierze
Ojcu niebieskiemu Chrystusa pod osłoną sakramentalnych
postaci".
O tej wielkiej prawdzie chciał upewnić Bóg
jedną pobożną dziewicę, o której opowiada nam uczony
O. Segneri.
P a ł a j ą c świętą miłością, często powtarzała
ona:
O gdybym miała tysiąc języków, bym Cię, B o ż e
chwaliła i błogosławiła!
Gdybym miała w mej mocy
wszystkich ludzi, żeby oni Ciebie, Boże, mogli poznać
i miłować! O gdybym mogła wszystkim nierozumnym stworzeniom dać rozum i serce, żeby Cię poznały i miłowały!
O gdybym mogła nowe stworzyć niebo, chciałabym je napełnić Cherubinami i Serafinami, którzyby ustawicznie
chwałę Twoją wyśpiewywali! „Kiedy ta dziewica znowu tak
się modliła, usłyszała głos: „Idź na Mszę Św., a wszystką
oną chwałę, owszem większą j e s z c z e Mi złożysz". Żeby
jeszcze lepiej to zrozumieć, przedstawcie sobie w duchu
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wspaniałą p r o c e s j ę Świętych, jaką kiedykolwiek niebo tylko widziało. Pochód otwierają święte dzieci niewinne; za
niemi postępuje orszak lilje niosących św. dziewic. Następnie idą święte zakonnice, zakonnicy, kapłani, biskupi
i papieże w swych ornatach. Dalej widzimy idących w purpurę przyodzianych św. Męczenników, z palmami zwycięstwa w rękach, a na głowach ze złotemi koronami. J e s z c z e
dalej postępują św. Apostołowie, Prorocy, Patrjarchowie,
a cały ten świetny pochód zamyka Marya, Matka Boża
i Królowa nieba. Wyobraźcie sobie, że ta wspaniała proc e s j a Świętych zbliża się do tronu Trójcy Przenajświętszej,
przed którą wszyscy upadają na twarze, śpiewając hymn
Aniołów: Święty, Święty, Święty Pan B ó g Sabaoth! J a kąż radość musiałby Bóg odczuwać wobec tak wspaniałego hołdu! — Tymczasem jednak przenieście się w duchu od tego wspaniałego widowiska do cichego kościołka
gdzieś w zapadłej wioszczynie, w którym właśnie obecnie
kapłan odprawia Mszę św.
Oto ta cześć i hołd, jaki kapłan w tej cichej Mszy św. majestatowi Bożemu składa,
jest Bogu nieskończenie przyjemniejszy i bardziej się podoba, niż hołd, jakiby ta wspaniała procesja Świętych mogła Mu złożyć. Jużciż w tej procesji hołd Bogu składają
J e g o słudzy i przyjaciele, owszem J e g o Matka święta, ale
wszyscy oni są tylko stworzenia Boże. Tu zaś we Mszy
św. uwielbia i hołd Mu składa Syn J e g o najmilszy, w którym upodobał sobie.
O jakież wielkie s z c z ę ś c i e dla nas!
Teraz już nie mamy powodu zazdrościć chórom Aniołów,
którzy przed tronem Trójcy Przenajświętszej swoje Święty, Święty, Święty wyśpiewywać mogą, skoro podczas ofiary Mszy św. możemy i my nietylko łączyć się z całym
dworem niebieskim, ale nawet z samym Synem Bożym
w wychwalaniu i uwielbieniu majestatu Bożego. Jeżeli
przeto chcemy należycie wywiązać się z obowiązku uwielbienia Boga, jeżeli chcemy jak najbardziej przypodobać
się niebu, to ofiarujmy po przeistoczeniu najświętsze Ciało,
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zasługi i krew przenajdroższą Syna Bożego na oltarzu|Ojcu niebieskiemu na chwałę i uwielbieniu J e g o majestatu
Boskiego.
Bądźmy pewni, że przez to składamy Trójcy
Przenajświętszej cześć, hołd i uwielbienie takie, jakie
Boskiemu J e g o majestatowi się należy i przystoi.
Mając ten obowiązek w godny sposób uwielbiania Boga tak ułatwiony, któżby chciał jeszcze się wymawiać i bez
słusznych powodów uchylać od uczęszczania na Mszę Św.,
już nie mówię w tygodniu, ale przynajmniej w niedziele?
Posłuchajcie, jak usilnie zaleca ten obowiązek wszystkim
katolikom św. Franciszek: „Cały człowiek, owszem cała
ziemia ma drżeć z bojaźni świętej, niebiosa głośno mają
się weselić w czasie, kiedy Chrystus, Syn Boży, na ołtarzu znajduje się w rękach kapłana". Św. Chryzostom zapewnia, że niejednokrotnie widział wielkie zastępy świętych Aniołów, otaczających ołtarz i składających hołd Synowi Bożemu. Kiedy więc cały dwór niebieski w uwielbieniu na twarz upada, kiedy wszelkie stworzenie uwielbienie swoje do nieba zasyła, to człowiek, korona widzialnego stworzenia, miałby być bez winy, gdyby w tym hymnie na cześć Stwórcy nie chciał brać udziału? Czy nie
nazywałoby się to zaprzeczeniem należnego hołdu majestatowi Boskiemu, grubem wykoszlawieniem, swego najprostszego obowiązku względem Boga a zatem na siebie sprawiedliwego gniewu i kary niebios wywoływaniem?
Wszakże niech będę dalekim od tego, żebym miał
was pogróżkami napędzać do słuchania Mszy św. w niedziele, kiedy owszem miłość Czysta skłania was do uczęszczania na to nabożeństwo nawet w tygodniu, może i dnia
każdego. Bo i jak często mogliście zazdrościć w głębi
duszy waszej takiej Magdalenie, św. Janowi i Matce Bolesnej tego s z c z ę ś c i a , że mogli oni znajdować się pod
krzyżem na Kalwarji,
Jaki zaszczyt dla nich, że mogli
stać u boku Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa podczas najświętszej ofiary, w której on sam siebie na ołta-
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rzu krzyża składa! swemu Ojcu niebieskiemu jako niepokalanego Baranka Bożego! A przecież nie macie żadnego
powodu do narzekania, ile że takiego samego szczęścia
możecie dostąpić, z żywą wiarą i prawdziwą pobożnością
słuchając Mszy św. Jużciż gdybyście w on straszny Piątek
stali byli obok Matki Bolesnej pod krzyżem i zostali byli
skropieni krwią Zbawcy, bylibyście doznali słodkich uczuć
modlitwy i głębokiego żalu, ale przez to wcale nie bylibyście więcej uczcili Trójcy Przenajświętszej, niż pobożnem słuchaniem Mszy św. Obyście tę prawdę tylko należycie zrozumieli! Obyście wdzięczność naszą przez to
okazali, że wierni regule zakonnej w miarę możności codzień Mszy św. słuchać będziecie!
Bądźcie pewni, że
pracy waszej obfite powodzenie towarzyszyć będzie, oraz
szczególniejsze upodobanie Boże na was spocznie w dniu,
w którym pobożnem wysłuchaniem ofiary Mszy św. B o g a
uwielbicie. Amen.

XXVII.

Msza święta j a k o o f i a r a dziękczynna.
„Dziękujcie Bogu i Ojcu
sa C h r y s t u s a " . ( K o l . 3, 17).

przez Jezu-

O św. Elżbiecie, patronce trzeciego zakonu, tak wielkiemi ł a s k a m i przez B o g a obdarowanej, p i s a r z e jej żywota
opowiadają, że gdy dzwony w pobliskim miasteczku na
Mszę św. wzywały, s e r c e jej poczęło p a ł a ć najwyższą wia.rą i miłością ku Bogu. Z rozpromienionem od radości
obliczem natychmiast zaczynała przygotowywać się do udania się do kościoła na Mszę Św., do którego z tak wielkiem utęsknieniem szybko śpieszyła, że towarzyszące jej
służebne ledwie mogły za nią podążyć. T a k wysoko ceniła św. Elżbieta ofiarę Mszy Św., tak wielce pragnęła słuchać Mszy Św., która podług słów św. Bonawentury poto
s i ę odprawia, by podziękować za wszystkie dobrodziejstwa,
jakie Bóg nam wyświadczył na duszy i ciele. Dla większego poparcia św. Bonawentura d o d a j e j e s z c z e , że do
wywiązania się z n a s z e g o długu w d z i ę c z n o ś c i nie mamy nic
innego, jedno wziąć kielich zbawienia i na podziękowanie
Ojcu niebieskiemu złożyć w ofierze s a m e g o J e z u s a Chrystusa. O b y więc przykład św. Elżbiety i statut reguły zakonnej zachęcił was wszystkich do c z ę s t e g o słuchania Mszy
św. i w tygodniu. Żeby z a ś to odbywało s i ę z jak największem zrozumieniem i pożytkiem dusz waszych, rozważymy:
1. Msza św. jest n i e o s z a c o w a n e j wartości i dlatego
2. N a j g o d n i e j s z ą B o g a ofiarą dziękczynną.
Niech B ó g za przyczyną św, Franciszka pobłogosławi
moim słowom!
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Dwie szczególniej okoliczności podnoszą wysoką wartość ofiary Mszy św. mianowicie: 1) godność tego, który
ofiarę tę ustanowił i 2) wzniosie tajemnice, które w niej
się ponawiają.
Dla należytego wyrobienia w sobie wysokiego pojęcia o Mszy św. przenieśmy się w duchu w oną
godzinę, kiedy to Syn Boży w wieczerniku Jerozolimskim
ustanowił ofiarę Nowego Testamentu, Księgi św. jednozgodnie podają: Onej nccy, której Syn Boży został wydany, wziął On chleb w swoje święte ręce, wzniósł oczy ku
niebu, „błogosławił, i łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: Bierzcie i jedzcie: to jest ciało moje, które za was
będzie wydane. Podobnież wziąwszy kielich, dzięki czynił
i dał im, rzekąc: pijcie z tego wszyscy, albowiem ta jest
krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów".
(Mat, 26, 28),
Jeśli
w to opowiadanie Ewangelji św. uważnie wnikniecie, łatwo
zauważycie trzy główne części Mszy św, Ewangeliści jako
naoczni świadkowie opowiadają: J e z u s wziął chleb w swe
przenajświętsze ręce, wzniósł oczy ku niebu i błogosławił
oto ofiarowanie.
Nast pnie nad darami ofiary wymówił
słowa konsekracyjne:
To jest ciało moje, to jest krew
moja — mamy przeistoczenie.
Dalej rozdawał św. postacie uczniom swoim, mówiąc:
Bierzcie i jedzcie, i pijcie
z tego wszyscy — oto komunja. Wreszcie wyświęcił Apostołów na kapłanów Nowego Testamentu, dając im zlecenie i upoważniając ich do czynienia tego samego, co tylko
w ich oczach S a m był uczynił, mówiąc:
„To czyńcie na
pamiątkę moją". (Luk. 22, 19). S t ą d jednozgodna nauka
wszystkich Ojców kościoła, że Pan J e z u s podczas ostatniej
wieczerzy odprawił pierwszą Mszę św. Istotne te główne
części Mszy św. kościół, kierowany przez Ducha Św. przyozdobił wspaniałemi modlitwami i śpiewem, oraz wieńcem
pełnych znaczenia ceremonji, ażeby temi zewnętrznemi
15
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oznakami pouczyć ludzi o tern, co podczas tej ofiary się
odbywa.
Skoro ofiara nowego Testamentu dla nas jest już tak
święta i czcigodna dlatego, że ją sam Syn Boży ustanowił,
to jak dopiero powinniśmy ją cenić, rozważając wielkie cuda, odnawiające się podczas tej ofiary. To też św.
Bonawentura wysławia tę ofiarę, że ona jest tak pełna tajemnic, jak morze jest pełne kropli, powietrze pełne atomów, firmament niebieski pełen gwiazd niezliczonych. Tajemnicami zaś temi są: wcielenie, narodzenie i śmierć Chrystusa Pana, które we Mszy św. się ponawiają. Naprzód co
do tajemnicy wcielenia Jezusowego, to już św. Augustyn
zaświadcza w mowie, wypowiedzianej
o kapłaństwie:
„O wielka godności kapłana, w którego ręku Chrystus znowu staje się człowiekiem! O niebieska tajemnico, którą
Bóg Ojciec, Syn i Duch św. rękami kapłana tak dziwnie
uskutecznia!" I św. Jan Damasceński naucza, że jak niegdyś
za sprawą Ducha św. Marya stała się narzędziem wcielenia,
tak teraz codzień we Mszy św. Duch Święty przez kapłana dokonywa cudu wcielenia Chrystusowego, Teraz to już chyba
zrozumiecie, pobożni tercjarze, podziwianie św. Bowantury,
że Chrystus i teraz codzień, zstępując na ołtarze, nie mniejszego dokonywa cudu, niż przed 1900 laty. Czy przeto
c a ł e niebo nie spogląda ze św. zdumieniem na nasze ołtarze, na których codzień w chwili przeistoczenia tak wielka
tajemnica się ponawia?
Następnie w czasie Mszy św. ponawia się tajemnica
narodzenia Syna Bożego. Toż i Kościół ma na myśli, kiedy każe we mszy śpiewać hymn anielski: Gloria in excelsis
Deo, który Aniołowie w oną noc świętą na polach betleemskich nucili. Widzimy tu, że i kapłan zakosztowywa takiego szczęścia, radości i błogosławieństwa, jakiego wówczas zaznała Matka Boża, gdy nowonarodzonego Zba : t
w swych ramionach obejmowała. Przez usta kapłana, wymawiającego słowa przeistoczenia, Zbawiciel się rodzi;
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święte postacie chleba i wina są to pieluszki, żłobkiem
ołtarz. Jużciż dzieciątko Boże zazwyczaj jest widzialne
tylko oczom wiary jednakże historja podaje, że kiedyś św.
Ludwikowi, królowi Francji, dano znać, żeby pośpieszył do
kaplicy zamkowej, gdyż tam na ołtarzu Boskie Dzieciątko
J e z u s w hostji się ukazało. Lecz św. Patron trzeciego
zakonu uchylił się od pójścia, ile że wiarą dostatecznie
był przeświadczony o wielkim cudzie, odbywającym się
przez konsekrację w świętem przeistoczeniu na ołtarzu.
Po trzecie wreszcie we Mszy św. odnawia się tajemnica męki i śmierci Zbawiciela. Od najdawniejszych
czasów taka była wiara wielu chrześcijan, że podczas Mszy
św. w duchu stawali u stóp krzyża na Golgocie z Matką
Boską i J a n e m św. i w takim nastroju kontemplacji uczestniczyli w tej niekrwawej ofierze. 0 tem zaświadcza
św. Bonawentura w słowach: „Wszystko, co się dzieje
w czasie Mszy św., wszystkie ceremonje i ozdoby nie mają
niczego innego na celu, jedno przedstawienie męki Chrystusa". Również Sobór Tiydencki stwierdza, że Msza św.
jest oną ofiarą Nowego Testamentu, w której Chrystus
Pan pod postaciami chleba i wina w niekrwawy sposób się
ofiaruje, jak niegdyś na krzyżu krwawym sposobem się
ofiarował. J a k niegdyś na krzyżu fizycznie, tak teraz na
ołtarzu mistycznie krew Chrystusa się przelewa na zbawienie świata. Śmierć Chrystusa przedstawia się s z c z e gólniej przez oddzielne postacie,—A teraz odpowiedzcie mi,
pobożni Tercjarze, czy nabraliście wysokiego pojęcia
o nieocenionej wartości ofiary Mszy Św.? Czy pojmujecie
teraz to przejęcie św. Piotra z Alkantary, który szaty do
Mszy św. przywdziewał z taką czcią, jak gdyby to była
ona na szyderstwo dana Chrystusowi biała szata i płaszcz
purpurowy, a na ołtarz patrzył z tak żywą wiarą jak na
Górę Kalwarji, na siebie zaś jak na najwyższego kapłana,
co w obliczu całego świata ma składać ofiarę Ojcu niebieskiemu na odkupienie rodu ludzkiego? Możecie teraz
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dobrze zrozumieć, jak podczas tej św. ofiary Trójca Przenajświętsza patrzy na nią z największem upodobaniem, jak
całe niebo zostaje poruszone, jak zastępy świętych Aniołów, pełnych zachwytu, z największą czcią ołtarze otaczają, na których tajemnica wcielenia, narodzenia i śmierci
Chrystusa się ponawia i dzieło zbawienia na nowo się
dokonywa.

2.
Ofiarę tę nieskończonej wartości, ten bezcenny skarb
Syn Boży podarował nam, dzieciom swego kościoła św. na
własność. W poczuciu więc takiego szczęścia możemy zawołać ze św, Pawłem: „Dziękuję Bogu mojemu zawsze za
was z łaski Bożej, która jest wam dana w Chrystusie J e zusie, iż we wszystkiem staliście się bogatymi w nim"
(1 Kor. 1, 4), A w jakim to celu tak zbogacił nas J e z u s
Chrystus, tym tak kosztownym skarbem Mszy Św.? Abyśmy,
jak mówi św. Ireneusz, biskup i męczennik, nie okazali
się niewdzięcznymi. Msza św. bowiem jest w oczach Boga najgodniejszą ofiarą dziękczynną: w niej Chrystus jest
niewidzialnym kapłanem, składającym ofiarę, i jednocześnie
Chrystus jest nieskończonej wartości ofiarą. We Mszy św.
Syn Boży ofiaruje z takiem samem doskonałem uczuciem
wdzięczności, jakiem dusza J e g o pałała podczas spełniania
pierwszej ofiary Mszy św. Wówczas „wziąwszy chleb" jak
Ewangelja powiada, „dzięki czynił" (Łuk. 17, 19). I zadośćuczynienie Ojcu niebieskiemu za wszystkie wyświadczone nam dobrodziejstwa jest to samo, co i na ostatniej
wieczerzy, mianowicie ciało J e g o i krew przenajświętsza.
Zatem Msza św. jest ofiarą dziękczynną, w najdoskonalszy
sposób wynagradzającą dobrodziejstwa Boże, jakie wypełniają niebo i ziemię. S a m bowiem Chrystus Pan zamiast
nas składa ofiarę eucharystyczną, by w ten sposób wynagrodzić niedostateczność naszej wdzięczności. A że Chrystus dal nam tę ofiarę na własność, to mamy z Nim
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i przez Niego ją składać. Bo i któżby z nas nie chciał
pójść za wezwaniem w prefacji kapłana: „Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, gdyż zaiste słuszna i sprawiedliwa, godna i zbawienna jest, abyśmy zawsze i wszędzie Ci
dzięki składali, Panie, Święty Ojcze, wszechmogący wieczny B o ż e " .
Któżby z nas nie miał się poczuwać do obowiązku
składania Majestatowi Boskiemu tej tak godnej J e g o ofiary,
aby w ten sposób spłacić olbrzymi dług wdzięcności za
te tak wielkie i niezliczone dobrodziejstwa, od początku
naszego istnienia aż do obecnej chwili otrzymane. Że
przypomnę naprzód dobrodziejstwo stworzenia, Bóg z wielkiej swej dobroci powołał nas z nicości do istnienia, nad
* ^az hojnie nas uposażając. Udzielił bowiem nam wię.j, niż kamieniom, którym nadał tylko istnienie; obdarzył
nas hojniej, niż rośliny, które obdarował życiem i rozrostem; uposażył nas bardziej szczodrobliwie, niż zwierzęta,
które ponadto zaopatrzył w ruch i pięć zmysłów. Dlatego w uniesieniu woła Psalmista: „Uczyniłeś go mało co.
mniejszym od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go
i postanowiłeś go nad dziełami rąk twoich" (8, 6). Tak,
przez dobrodziejstwo odkupienia Bóg nas bardziej niż Aniołów wywyższył. Dla upadłych bowiem Aniołów nie zstąpił
z nieba, nie przyjął natury ducha niebieskiego, gdy tymc z a s e m naszą naturę ludzkę przyjął Syn Boży na siebie,
aby módz za nas c i e r p i e ć i umrzeć. Następnie Swojem
wniebowstąpieniem Pan J e z u s wyniósł natuię ludzką ponad chóry duchów niebieskich do tronu Bóstwa. Co więcej, Bóg pozwolił nam narodzić się i wychować na łonie
kościoła katolickiego, udzielając nam nauki chrześcijańskiej i sakramentów świętych. Jak niegdyś św. Leonard
z Portu Mauricio, tak i my, rozważając tak wielkie i liczne dobrodziejstwa, musimy siebie wyobrażać jako jakiś
cudowny obraz, całych obwieszonych wotami. Na pewno
już nieraz i wy w poczuciu wdzięczności z pobożnym To-
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b j a s z e m zapytaliście się: „Co mu za zapłatę damy, albo
co może być godnego dobrodziejstw jego? Wszego dobra
jesteśmy napełnieni przezeń" (12, 2). I z Psalmistą możemy zawołać: „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrze uczynił?" (115, 12>.
Posłuchajcie więc na to odpowiedzi. Jużciż sami
z siebie nie jesteśmy w stanie nawet za najmniejsze dobrodziejstwo Boże dostatecznie podziękować, ale, rozporządzając ofiarą Mszy Św., staliśmy się w możności należycie
spłacić dług wdzięczności, choć niewiadomo jakby on nie
był wielki. Ofiarą ołtarza możemy odpowiednio i godnie
wywdzięczyć się „Ojcu miłosierdzia i Bogu wszystkiej pociechy, kielich zbawienia biorąc, a imienia Pańskiego wzywając". W Synu swoim miłym, w którym upodobał sobie,
Ojciec niebieski dał nam wszystko. Cóż więc słuszniejszego. jak żebyśmy Mu wszystko to z powrotem oddali,
składając na ołtarzu jako ofiarę dziękczynną własnego J e g o
Syna, w którym upodobał sobie. J e ś l i przeto chcecie należycie wywiązać się z długu wdzięczności, to słuchajcie
pobożnie Mszy Św., modląc się po podniesieniu z całą ufnością w ten sposób: Ojcze niebieski, nieskończone i niezliczone są dobrodziejstwa, jakie od początku mego istnienia aż do obecnej chwili z Twej dobroci otrzymałem.
Przyjmij przeto ode mnie należne dzięki. Żebym zaś mógł
okazać moje uczucia wdzięczności w darach, przyjmij
ciało i duszę moją ze wszystkiemi jej zdolnościami i sprawami, abym cały mógł Tobie służyć. A że to wszystko
jest mniej niż znikome, przeto ofiaruję Ci Twego Syna
Boskiego, który we
Mszy św. całkowicie
oddał się
w moje władanie. Ofiaruję Ci więc J e g o ciało, duszę
i krew przenajświętszą, z Bóstwem i Człowieczeństwem
Jego, ofiaruję Ci szczególniej cnoty i zasługi, jakie Boski
Syn Twój swem człowieczeństwem, narodzeniem, gorzką
męką i śmiercią zdobył. Wszystko to Ci składam i ofiaruję, aby przez to mój niezmierny dług wdzięczności spłacić Twojemu Boskiemu Majestatowi.
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Spożytkujcie więc jeszcze gorliwiej, niż dotąd, drogi
czas Mszy św. dla wywiązania się z obowiązku wdzięczności względem Boga, największego waszego dobroczyńcy.
Oby żaden z was nie był podobnym do owego sługi, co to
powierzone sobie talenty zakopał w ziemi, dopuszczając
się przez to karygodnego niedbalstwa i lekceważenia.
Jeśli bowiem z każdego próżnego słowa kiedyś będziemy
musieli zdać sprawę, to jaką odpowiedzialność gotuje sobie taki, który zaniedbuje wykorzystać kosztowny skarb
Mszy św. dla spłacenia Bogu długu wdzięczności. Naśladujcie raczej przykład św. Leonarda, który nietylko sam
codzień Mszę św. odprawiał, ale jeszcze słuchał tyle razy
Mszy Św., ile tylko czas mu na to pozwalał i nadto każdego rana odnawiał intencję i pragnienie uczestniczenia
we wszystkich Mszach całego świata, aby w taki sposób
módz spłacić Bogu dług wdzięczności. Czyńcie i wy tak
wedle waszej możności. Bądźcie pewni, że szczególniejsze
upodobanie i błogosławieństwo Boże dla waszych dobrych
poczynań zjednacie w dniu, który pobożnem wysłuchaniem
r
ry dziękczynnej Mszy św. uświęcicie. Amen.

XXVIII.

Msza św. j a k o o f i a r a p r z e b ł a g a l n a .
„ T a j e s t krew m o j a , k t ó r a z a w i e l u
b ę d z i e wylana na o d p u s z c z e n i e grzechów".
( M a t . 26,28).

Czytamy w Piśmie św. o pobożnym Hiobie, że zgromadzał około siebie synów i córki i składał za nie Bogu
ofiarę całopalną, „by snadź", mówił, „nie zgrzeszyli synowie moi, a nie błogosławili Bogu w sercach swoich".
(Hiob. 1,5). Tak, w prawie Mojżeszowem sam Bóg ustanowił ofiarę przebłagalną: „Dusza, która zgrzeszy, za grzech
swój ofiaruje barana bez zmazy i da kapłanowi, który się
będzie modlił za nią przed Panem, a będzie jej odpuszczona każda rzecz, którą czyniąc zgrzeszyła" (3 Mojż. 6,7).
A że Stary Testament wogóle był tylko figurą Nowego Testamentu, to i te tak liczne ofiary przebłagalne świątyni
Jerozolimskiej miały za zadanie przygotować serca do tej
wielkiej ofiary przebłagalnej Nowego Testamentu. I o tej
ofierze mówi Sobór Trydencki: „Wprawdzie Chrystus na
ołtarzu krzyża dla naszego zbawienia raz tylko się ofiarował, a że kapłaństwo z J e g o śmiercią nie miało ustać, dlatego Zbawiciel na ostatniej wieczerzy ofiarował swoje ciało
i krew pod postaciami chleba i wina, polecając swoim
Apostołom oraz ich następcom w kapłaństwie ofiarować
na odpuszczenie tych grzechów, które codzień popełniamy".
Aby więc wam, pobożni Tercjarze, umożliwić w jak najobfitszej mierze wykorzystanie owoców tej wiary, rozważymy dziś podwójny skutek Mszy św. jako ofiary przebłagalnej:
1.

Dla żywych i
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2, Umarłych,
Niech Bóg za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi
meim słowom!
1.
Że Msza św. jest najdzielniejszą ofiarą dla żywych,
to Zbawiciel wyraźnie wypowiedział właśnie na ostatniej
wieczerzy: „To jest ciało moje; ta jest krew moja nowego
testamentu, która za wielu będzie wylana, na odpuszczenie grzechów". (Mat. 26, 28). A wiemy o tem także z samej istoty Mszy Św., gdyż dla wyjednania dla nas przebaczenia grzechów Chrystus umarł na krzyżu. Msza zaś jest
niekrwawem odnowieniem ofiary krzyżowej. J e ś l i zaś podczas ofiary krzyżowej łotr po prawicy został przejęty żalem za swe grzećhy i dostąpił ich odpuszczenia, jeśli setnik. straż trzymający, doszedł do poznania prawdy, a wielu z żalu w piersi się biło. jeśli wszyscy ci mocą tej wielkiej
ofiary przebłagalnej przejęci żalem za swe grzechy z Bogiem się pojednali, to czy nie mielibyśmy i my tych samych skutków oczekiwać od ofiary przebłagalnej Mszy
św.? Czy nie jest to samo ciało, które niegdyś za nas się
na krzyżu oddało, czy nie taż sama krew, która została
na krzyżu przelana za nasze grzechy? Dlatego też tu pytam ze św. Pawłem: „Jeśli krew kozłów i wołów splugawione poświęca ku oczyszczeniu ciała, jako daleko więcej
krew Chrystusowa oczyści sumienie nasze od martwych
uczynków ku służeniu Bogu żywiącemu ?" (Żyd. 9, 13). Że
ofiara Nowego Testamentu jest rzeczywistą ofiarą przebłagalną dla żywych, to się następnie okazuje z ceremonji
i modlitw Mszy św. Mam na myśli choćby tylko „Confiteor"—ogólne wyznanie grzechów, które kapłan w swojem,
ministranci w imieniu ludu, głęboko pochyleni, na znak pokory, odmawiają; że wspomnę jeszcze dziewięćkrotne Kyrie eleison i trzykrotne Agnus Dei. Ofiara ta przebłagalna Mszy św,, w której według słów Św. Jana Apostoła ten
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się ofiaruje, który stał się przebłaganiem nietylko za grzechy nasze, ale za grzechy całego świata, gładzi istotnie w duszy naszej grzechy powszednie i kary za nie w miarę
wiary, żalu i pobożności naszej. Jeśli bowiem najmniejszy
nawet czyn dobry podług nauki Kościoła ma wobec Boga
moc gładzenia grzechów, to o ile więcej słuchanie ofiary
Mszy Św., o której Sobór Trydencki wyraził, się że niema
żadnego dzieła tak świętego i Boskiego, jakiegoby wierni
dokonać mogli, jak ta straszna tajemnica, w której hostję
żywą kapłani codzień na ołtarzu ofiarują dla pojednania
się naszego z Bogiem Ojcem. Jużciż pobożne słuchanie
Mszy św. wprost w nas grzechu śmiertelnego nie gładzi,
ale ze względu na tak wielką ofiarę przebłagalną najmiłościwszy Bóg udziela grzesznikowi potrzebnego czasu do nawrócenia, prawdziwego żalu i skruchy serca, warunków tak
niezbędnych dla odpuszczenia grzechów w trybunale pokuty.
J e s z c z e i w innem znaczeniu Msza św. jest wielką
ofiarą przebłagalną. Ile to grzechów śmiertelnych codzień
i każdej chwili na całej kuli ziemskiej ludzie popełniają, wywołując słuszny gniew i karę sprawiedliwości Bożej! A dlaczego jednak Bóg nie zsyła piorunów dla zniszczenia przewrotnego rodu ludzkiego? Posłuchajcie, co nam
mówi historja o księciu Albukerąue. Pewnego razu znalazł się on z flotą hiszpańską na Śródziemnem morzu, kied y . s i ę wszczęła straszna burza, iż nawet majtkowie, co
posiwieli na morzu, stracili wszelką nadzieję ratunku. Tu
w chwili największego niebezpieczeństwa, wzniósł książę
niewinne dziecko do góry i tak się modlił: „Sprawiedliwy
Boże, wszyscy jesteśmy grzesznicy i w zupełności zasługujemy na to, żebyśmy w morzu zostali pogrzebani. Proszę Cię więc w imię tego niewinnego dziecka, daruj nam
życie". I oto ku zdumieniu wszystkich naraz burza się
ucisza, fale uspakajają się i flota szczęśliwie dobija do
rodzinnego portu. Jak ten książę niewinne dziecko, tak
kapłan niewinnego Syna Bożego w czasie Mszyśw. podno-
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si ku niebu i przez Niego wyprasza od zagniewanego Boga przebaczenie. I tu i my możemy ze św. Leonardem
powiedzieć, że jeżeli Bóg w grzechach i występkach pogrążonego świata jeszcze nie unicestwił, to możemy to
zawdzięczać jedynie codziennemu składaniu ofiary Mszy św,
Jużciż grzechy nasze wołają o pomstę do Boga, lecz to
wołanie zagłusza glos ofiary krwi Chrystusowej, błagającej
dla nas o łaskę i przebaczenie. Jeśli przeto chcesz z pożytkiem słuchać tej ofiary przebłagalnej, to podnoś w duchu z kapłanem hostję ku niebu, modląc się ze św. Bonawenturą: „ O j c z e niebieski, jesteśmy biedni grzesznicy,
którzyśmy wywołali gniew Twój. L e c z spojrzyj na oblicze
Pomazańca Twego, którego Ci przedstawiamy, aby gniew
Twój w zmiłowanie przemienić, O, nie odwracaj oblicza
od Twego Syna, o którymeś sam wyrzekł: Ten jest syn mój
miły, w którymem upodobał sobie. Dlatego nawróć nas
do siebie i odwróć od nas gniew Twój".
2.
Kiedy ofiara Mszy św. sprowadza tak wielkie dobrodziejstwa na ludzi żyjących, to pewnie nie pozostaje bezskuteczną i dla dusz, w czyścu pozostających, ile że one
na mocy Świętych obcowania są z nami w ścisłej łączności.
Jeśli już J u d a s z Machabejczyk dziesięć tysięcy
drachm srebra posłał do Jerozolimy w ofierze za spokój
dusz poległych w walce Żydów, jeśli już nawet niedoskonałe ofiary Starego Testamentu miały moc wybawiania
dusz z czyśca, to jakąż dopiero pociechę i ulgę przyniesie bezcenna ofiara Nowego Testamentu takimże duszom?
Pewność tej wiary w moc przebłagalnej ofiary
Mszy św. zaręcza nam nauka nieomylnego Kościoła katolickiego, który na Soborze Trydenckim wyjaśnił, że modlitwy wiernych, zwłaszcza ofiara Mszy Św., wielce są pomocne duszom, w czyścu pozostającym. Co tu Kościół
orzekł, to w praktyce zawsze tak było, bo już w 5 wieku
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stwierdza św. Cyryli, biskup Jerozolimski, w słowach: „Za
dusze zmarłych, choćby one mogły być w grzechach, czyli
że choćby one miały grzechy powszednie, zanosimy za nasze grzechy ofiarowanego Chrystusa, aby przez to za nie
Boga przebłagać".
W podobnym też duchu pisze doktór
Kościoła św. Bonawentura: „Pobożna nasza matka Kościół
święty, modli się w osobie kapłana przy ołtarzu nietylko
za żywych, ale i za zmarłych, mając przekonanie, że najdroższa krew Chrystusa nietylko żywym, ale i umarłym
służy do odkupienia i wybawienia ich od kar". Tak, tu
na naszych ołtarzach powtarza się to samo, co zaszło podczas ofiary krzyżowej na Golgocie.
Jak mianowicie podczas śmierci Chrystusa groby się otworzyły, umarli powstawali i wielu w Jerozolimie się ukazało, tak podczas
odnowienia niekrwawej ofiary krzyżowej we Mszy św. otwiera się więzienie czyśca i wiele zbawionych dusz z radością unosi się do niebieskiego Jeruzalem, aby tam u tronu Bożego dla odwdzięczenia się być naszymi przyjaciółmi, obrońcami i rzecznikami.
Pocieszającą tę prawdę naszej wiary świętej chciał
Bóg jeszcze poprzeć wiarogodnemi dowodami, o których
nam mówi historja zakonu serafickiego. Kiedy bl. O. Jan
z Alverny kiedyś w dzień Wszystkich Świętych po podniesieniu gorąco modlił się, żeby Bóg raczył przez wzgląd na
swego Syna wybawić nieszczęśliwe dusze z czyśca, naraz
ku wielkiej swej radości ujrzał mnóstwo dusz na podobieństwo iskier unoszących się z czyśca do nieba. I o bł.
Franciszku Fabriano czytamy w brewjarzu zakonnym, że
kiedy pewnego razu odprawiał Mszę św. za duszę zmarłych i na końcu powiedział:
Requiescant in p a c e , na to
liczne dusze odpowiedziawszy „amen", uleciały do nieba.
J a k takie historyczne zdarzenia powinny umocnić w nas
wiarę w skuteczność pojednawczą Mszy św. dla dusz
w czyścu! A kiedy zostaliście przejęci tą żywą wiarą, to
co macie się ociągać z ofiarowaniem w jak największej
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mierze owoców Tej przebłagalnej tajemnicy za uciśnione
dusze? Posłuchajcie i podziwiajcie gorliwość, jaką pewien pobożny Tercjarz w tym względzie okazał, mianowicie bł. Leonard Galici, który w r. 1639 w Palermo na Sycylji w opinji świętości rozstał się z tym światem. Miłość
jego dla dusz zmarłych pobudziła go do założenia za zgodą zwierzchności duchowne; bractwa, którego członkowie
zobowiązali się stypendjami i słuchaniem Mszy św. przychodzić z pomocą duszom w czyścu.
Liczba członków
tego bractwa wzrosła do tego stopnia, że utrzymywali własny kościół, a w niektóre dnie roku przeszło po sto Mszy
św. się odprawiało. Tyle zdołała uczynić miłość jednego
człowieka, owianego żywą wiarą.
Do was przeto, pobożni tercjarze, odzywam się słowami Pisma św.: „Patrzaj a czyń na kształt, któryć na górze ukazany j e s t " (Wyj. 25, 40). Lecz zapytasz, to mamy
wszyscy zakładać podobne bractwa?
Jużciż że nie. Ale
czy nie możecie postarać się o odprawienie niekiedy Mszy
św. za waszych rodziców i krewnych?
Czy nie możecie
codzień ofiarować wszystkich Mszy św. Bogu na pocieszenie dusz cierpiących?
Czy nie możecie sami w tygodniu
nieraz wysłuchać Mszy św, i po przeistoczeniu duchowo
najświętszą krwią Chrystusa pokropić płomienie czyścowe
ofiarując ją sprawiedliwości Bożej na przebłaganie za
wszystkie pozostałe ich jeszcze kary? Z całą pewnością,
gdybyście wiedzieli o tej wielkiej tych dusz wdzięczności
za taką pomoc, to nietylkobyście pomagali im z litości,
ale i w nadziei wielkiej wdzięczności z ich strony. Dałby
to Bóg, aby was wszystkich ożywiała taka wiara, jak św.
Monikę, matkę wielkiego doktora Kościoła, św, Augustyna.
Kiedy bowiem zbliżał się koniec życia tej św. niewiasty,
poprosiła swego syna, wówczas już głośnego biskupa, do
swego loża śmierci celem przedstawienia ostatniej swej
woli. Jak sądzicie, jakie pilne sprawy przedstawiła swemu synowi?
Czy może prosiła, żeby jej ciało obok jej
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męża, a swego ojca pochował? Czy może aby sprawił jej
okazały pogrzeb, może szumną mowę na jej pogrzebie powiedział, albo jaki wspaniały pomnik postawił? Nie, nic
z tego wszystkiego, za czem tak upędzają się dzieci tego
świata. Ale o jedno tylko ta święta niewiasta prosiła: aby
jej syn Augustyn podczas ofiary Mszy św. pamiętał o jej
biednej duszy. Zaprawdę, dobrze ona rozumiała, jaka potęga przebłagalna zawiera się w ofierze Mszy Św. Ten
drogi a niedługi czas Mszy Św., kiedy to dusze w czyścu
błagalnie na was spoglądają, ile że los ich w waszych ręku się waży, możecie sumiennie obrócić i wykorzystać na
ich ratunek. Bądźcie najmocniej przekonani, że one na wieki za te usługi wdzięczne będą, a Bóg miłosierny ze szczególnem upodobaniem na was spoglądać będzie w dniu,
w którym pobożnie wysłuchacie ofiary przebłagalnej Mszy
świętej. Amen.

XXIX.
Ms-r.a ś w i ę t a j a k o o f i a r a b ł a g a l n a .
„Wszelkie drzewo dobre,
b r e r o d z i " . ( H a t . 7, 17).

o w o c e do-

Jak całe Pismo Św., tak w szczególności księga Psalmów, zawiera pełno trafnych obrazów i figur, pod któremi
Duch św. przedstawia nam wzniosłe prawdy. I tak, zaraz
pierwszy Psalm mówi o drzewie, które wsadzone jest nad
ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego. Drzewem tem to najświętsze drzewo krzyża Chrystusowego.
To drzewo żywota, zasadzone naprzód na Golgocie, którego nasiona rozsiane zostały po całym świecie katolickim,
tak się rozmnożyło liczebnie, ile tylko jest ołtarzy, na których Msza św. się odprawia. W cieniu tego drzewa żywota spoczywają ludy ziemi, oczami wiary podziwiając cudowny jasny obłok, otaczający nasze ołtarze. Tysiące pobożnych chrześcijan codzień zbiera owoce z tego wiecznie zielonego drzewa, stając się uczestnikami obfitych łask i błogosławieństw ofiary Mszy świętej. Teraz rozumiecie, dlaczego św. Leonard z Portu Mauricio Mszę św. nazywa największym skarbem ziemi i dlaczego reguła zakonna was
zachęca do możliwie codziennego słuchania Mszy św.
i zbogacania się skarbami, aż do rozrzutności tam nagromadzonemu Dla najlepszego więc zrozumienia i odpowiednio do tego zrozumienia postępowania dziś rozważymy:
1. Moc i skuteczność ofiary Mszy świętej i
2, S p o s ó b słuchania Mszy św. z jak największym
pożytkiem.
Niech Bóg za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi
moim słowom!
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1.
Dwie najgłówniejsze podstawy, na których opiera się
nasza wiara w moc i skuteczność Mszy Św., pobożny i uczony O. Marchant z I zakonu ujmuje w słowach: „Msza św.
jest ofiarą błagalną o nieskończonej mocy dla nieskończonej wartości ofiary i dla nieskończonej godności składającego tę ofiarę kapłana, samego J e z u s a Chrystusa, iż niema takiej łaski, jakiej by ta ofiara nie była w stanie uprosić". Dla należytego o tem przekonania się rzućcie okiem
na ofiary Starego Testamentu, które przecież były tylko
cieniem i figurą Mszy św. I tak, czytamy w I Ks. Królewskiej, że pewnego razu Filistynowie zbliżyli się z wielkiem
wojskiem celem zgniecenia swą przewagą nielicznej gromadki Izraela. W takim ucisku Izraelici wołali do Boga,
a dla większej pewności pomocy Bożej, prorok Samuel
złożył na całopalną ofiarę Panu baranka bez skazy. I oto
zaledwie dym tej ofiary zaczął się ku niebu unosić, Izraelici odnieśli nad nieprzyjaciółmi najzupełniejsze zwycięstwo,
iż już odtąd nigdy przez nich nie byli napastowani. Pomyślcie sobie: jeśli tylko figura miała moc taką na serce
Boskie to cóż dopiero sama istota, ofiara Nowego Testamentu, może uczynić? Jeśli ofiara baranka bez skazy mogła wyjednać tak wielkie zwycięstwo u Boga, to jakiejże obfitości łask i błogosławieństw możemy spodziewać się, składając w ofierze Mszy św. Baranka Bożego, J e z u s a Chrystusa, Ojcu niebieskiemu? Cudowny skutek miał niegdyś na pustyni wąż miedziany, uzdrawiając
od ukąszenia jadowitych żmij tych, co z wiarą nań spoglądali. Cudowny był cień św. Piotra, chusta św. Pawła
i rąbek szaty Chrystusa, ale moc wszystkich tych rzeczy
ograniczała się tylko do stworzeń. Kiedy zaś prosimy pod
osłoną naszych ołtarzy, na których jest składana Bogu
ofiara nieskończonej wartości Mszy Św., jesteśmy wówczas
podobni do wojska potężnego, przypuszczającego szturm
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do nieba i Boga, zniewalającego do odwrócenia od nas zasłużonych gromów sprawiedliwości, a w łagodny s p o s ó b
niejako z m u s z a j ą c e g o do udzielania nam wszystkiego, o cobyśmy Go tylko prosili.
Spróbujmy tę sprawę jaśniej przedstawić. J e ś l i b y m
do którego z was się odezwał: daj mi grosz, a ja za to
d a m Ci sto złotych, czy propozycja moja nie byłaby przyjęta z wielką r a d o ś c i ą ? Kiedy przeto po konsekracji odzywam się do B o g a : O j c z e niebieski, udziel mi rzeczy
ziemskiGh, a za to ja Ci dam rzeczy niebieskie. Udziel
mi zdrowia, powodzenia w mej pracy, udziel temu grzesznikowi łaski nawrócenia, a za to Ci d a m Twego najmilszego Syna ze wszystkiemi J e g o zasługami — czy O j c i e c
niebieski ma odrzucić m o j ą p r o ś b ę ? — C o z a ś ufności naszej w wysłuchanie próśb naszych p o d c z a s Mszy św. daje
pewność, to nieskończona godność oliarującego kapłana
J e z u s a Chrystusa. Św. J a n Vianey tak to wyjaśnia: „Wartość wszystkich razem wziętych dobrych uczynków nie da
się porównać z ofiarą Mszy Św., ile że one są dziełem
ludzkiem, p o d c z a s gdy Msza św. jest dziełem B o ż e m .
„ B o i kiedyż moglibyśmy być pewniejsi wysłuchania próśb
naszych, jak nie we Mszy Św., w której przecież już nie
prosimy w imię J e z u s a , ale sam J e z u s swemu Ojcu niebieskiemu swoje pięć ran i swoją przenajdroższą krew
ofiarowuje, co o wiele głośniej od krwi Abla sprawiedliwego woła do nieba za nami o ł a s k ę i zmiłowanie ! J e ż e l i
Zbawiciel obecnie w chwale Ojca bezustanku za nami się
wstawia, to o ile więcej i skuteczniej za nami oręduje,
kiedy my Go składamy na ołtarzu w mistyczny s p o s ó b
jako Baranka ofiarnego. I Ojciec niebieski Go wysłucha,
gdyż Chrystus we Mszy św. ustawicznie na nowo za nas
ofiaruje c e n ę swego człowieczeństwa, krwi i ran, swej
miłości, posłuszeńtwa i pokory — słowem cały nieoszacowany skarb zasług swoich.
Z prośbami Boskiego ofiarnika możemy połączyć na16
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sze modlitwy z tern większą ufnością, że nie stajemy
z próżnemi rękami. Sw. Bonawentura mówi: „Gdy jaki
książę dostanie się do niewoli, to wolność może otrzymać
tylko za bardzo wysoki okup", A że Syn Boży właśnie
dostał się w moc naszą, to nie możemy Go uwolnić, dopóki Ojciec niebieski nie przyobieca nam odpuszczenia
grzechów i udzielenia nieba. Dlatego to kapłan po przeistoczeniu podnosi Ciało przenajświętsze do góry, jakby
chcąc przez to powiedzieć do zgromadzonego ludu: oto
ten, którego niebo i ziemia ogarnąć nie może, znajduje
się w waszej mocy, nie puszczajcie Go, dopóki nie osiągniecie wysłuchania próśb waszych.
I św. Franciszek własnem doświadczeniem stwierdza, że modlitwy, zanoszone
podczas Mszy Św., niesłychaną potęgę mają.
Nie macie
więc, pobożni Tercjarze, najmniejszego powodu zazdrościć
tym, co mieli s z c z ę ś c i e osobiście oglądać Syna Bożego
i przezeń zbliżyć się do Ojca niebieskiego, gdyż po przeistoczeniu na ołtarzu jest Ten sam, co, gdy żył na ziemi,
mocą swą Boską dziesięciu trędowatych uzdrowił, od 38
lat choremu zdrowie przywrócił, Łazarza z grobu wskrzesił, pokutującej Magdalenie łaskę okazał, łotrowi na krzyżu
raj obiecał. Ten sam miłościwy Zbawca i do nas się
zwraca: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie
i jesteście obciążeni, a ja was ochłodzę".
Tak św. Jan
Chryzostom słusznie mówi:
„Niemasz odpowiedniejszego
czasu na umowę z Bogiem nad czas tej Boskiej ofiary,
ile że podczas niej i Aniołowie klęczą przed Panem, aby
wyprosić łaski dla ludzi". Tak, śmiało powinniśmy wierzyć,
że ci niebiescy posłowie po skończeniu ofiary spieszą spełnić wszystko, do czego Bóg dla zasług swego Syna na
prośby wiernych swoich się przychylił.

2.
Kiedy tak wszystko sobie uprzytomnimy, jak ta nieoszacowana ofiara, nieskończona godność kapłana ofiaru-
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jącego, jak nasza modlitwa w imię J e z u s a , jak dobroć
Zbawcy i wstawiennictwo Aniołów, jak wszystko to łączy
się, by zapewnić nam podczas tej potężnej ofiary błagalnej wysłuchanie naszych próśb, to czy mam jeszcze silić
się, by was zachęcić do ufności w modlitwy podczas Mszy
św? Zaprawdę pobożny O. Segneri ma słuszność, gdy
ofiarę krzyżową przyrównowywa do skarbca łask Boskich,
a Mszę św. do klucza od tego skarbca. Kiedy więc udajecie się na Mszę Św., Zbawiciel daje wam klucz z pozwoleniem wejścia do tego skarbca i wzięcia stamtąd tyle,
ile tylko unieść będziecie mogli, t. j. w miarę waszej
ufności i pobożności. Ażebyście więc z tego skarbca mogli wziąć jaknajwięcej, musicie rozszerzyć wasze s e r c e
wielkodusznością, wzbudzając w sobie pragnienie zbogacenia nietylko siebie, ale i wszystkich ludzi.
Naśladujcie
przy tern św. Fr. Borgjasza, rozważając p o d c z a s Mszy św.
pięć ran Zbawiciela i w nich polecając wszystkich, za których modlić się jesteście obowiązani.
W ranie prawej ręki polecajcie Bogu wszystkich kapłanów całego świata katolickiego. Pamiętajcie tu na słowa
Zbawiciela: „Żniwoć jest wielkie, ale robotników mało.
Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo
swoje" (Łuk. 10, 2). Kiedy bowiem i gdzie możecie skuteczniej to polecenie modlitwy o dobrych kapłanów spełnić,
jeśli nie podczas Mszy Św., gdzie Syn Boży swą wszechpotężną modlitwę z waszą łączy? Chrystus krwią swą przenajświętszą Kościół wysłużył, za który na ołtarzu odnawia
bezustannie w niekrwawy sposób krwawą ofiarę Golgoty, aby
go mieć zawsze „chwalebnym, nie mającym zmazy, albo
zmarszczki, świętym i niepokalanym" (Efez. 5, 27). A że
blask i świętość Kościoła w szczególniejszy sposób od pasterzy zależy, to módlcie się podczas ofiary Mszy św. w pierwszym rzędzie dla nich o światło nadprzyrodzone, moc i wytrwałość w ciężkich zapasach, jakie podejmować mają
w obronie powierzonej im owczarni, o jedność i wolność
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Kościoła, żeby on zawsze wychodził ze wszystkich walk zwycięsko. W ranie lewej ręki ofiarującego się Zbawiciela polecajcie przez Boga ustanowioną zwierzchność świecką.
Naśladujcie tu pierwszych chrześcijan, o których podaje
Tertuijan: „Składamy ofiarę o pomyślność cesarza". I św.
Cyryli, biskup, pisze: „ P o d c z a s tej niekrwawej ofiary modlimy się o pokój w świecie, za monarchów, za armję i za
wszystkich, co potrzebują pomocy."
Pierwsi chrześcijanie
dobrze wiedzieli, że, im większa władza i wznioślejsza godność panującym została powierzona, tem większa ich czeka
odpowiedzialność wobec Króla niebieskiego. Dlatego módlcie się i wy za nich podczas ofiary Mszy Św., gdyż na pomocy Bożej wiele im zależyć musi. W ranie prawej stopy
polecajcie wszystkie zakony Kościoła, szczególniej jako najbliżej was obchodzący trzeci zakon św. Franciszka, żeby
on rozrastał się na zewnątrz liczbą swych członków, żeby
w każdej parafji mogło powstać zgromadzenie trzeciego
zakonu i żeby w ten sposób zakon pokuty cały świat objął.
Ale bardziej jeszcze proście, aby trzeci zakon i wewnętrznie
się wzmacniał świętością i cnotami swych członków, którzyby wonią dobrego przykładu i życia cnotliwego cieszyli
kościół Boży. W ranie lewej stopy umierającego Zbawcy
podczas Mszy św. polecajcie waszych drogich rodziców,
krewnych i wszystkich, którzy się poruczyli waszym modlitwom. Módlcie się dla nich o zdrowie, życie długie, odwrócenia nieszczęść i jaknajlepsze powodzenie we wszystkich ich zbożnych poczynaniach. Pamiętajcie o tem, co
powiedział św. J a n Vianney: „Kiedy chcemy otrzymać coś
dobrego od miłościwego Boga, to ofiarujmy Mu J e g o najmilszego Syna ze wszystkiemi zasługami J e g o życia i śmierci,
a niczego nie będzie mógł nam odmówić". Ranę boku
ofiarującego się na ołtarzu Zbawcy zatrzymajmy dla nas
samych. Przez nią błagajmy o przebaczenie naszych grzechów, przezwyciężenie namiętności, postęp w cnotach, wytrwałość w dobrem aż do końca i wysłuchanie życzeń naj-

—

1941

—

bardziej leżących nam na sercu. Proście o liczne i wielkie
łaski z tem większą śmiałością, gdyż składacie w ofierze
Ojcu niebieskiemu dar nieoszacowany—własnego J e g o Boskiego Syna.
Jeśli będziecie mieli wiarę i ufność, to powtórzą się
cuda podobne do tego, o jakim nam powiada żywot pobożnej tercjarki, św. Elżbiety, królowej Portugalji. Przejęta całkowicie duchem św. Franciszka ta królowa poleciła
swemu pobożnemu służącemu rozdawać ubogim jałmużnę.
Okoliczność ta wznieciła w sercu innego sługi taką zazdrość,
iż wobec króla oczernił tamtego, jakoby utrzymywał występne stosunki z królową. To wystarczało do wywołania
strasznego gniewu króla przeciw oskarżonemu. Natychmiast
udał się król do fabryki wapna, wezwał palaczy, rozkazując
im, aby sługę, który jutro rano zjawi się, natychmiast schwytano i żywcem spalono
Następnego rana wysłał król pobożnego, a obwinionego sługę królowej z poleceniem do
jednego z palaczy. Kiedy ten sługa przechodził około kościoła, właśnie wówczas na Msze dzwoniono, wszedł więc
wysłuchać nabożeństwa. A że Msze św. wychodziły jedna
po drugiej bezpośrednio, wysłuchawszy więc aż trzech Mszy
św. dopiero udał się z poleceniem królewskiem. W międzyczasie król wysłał potwarcę dowiedzieć się, czy rozkaz
został wypełniony. Palacze przekonani, że ten sługa został
przez króla na śmierć skazany, pochwyconego żywcem
spalili. Jakież musiało być zdziwienie króla, kiedy naraz
ujrzał przed sobą właśnie skazanego, który z pogodną miną
oznajmił, że rozkaz królewski z całą ścisłością został wykonany. Pobożny sługa z wysłuchania Mszy św. osiągnął
łaskę: l) ocalenie od strasznej śmierci w płomieniach;
2) niewinność królowej na jaw wyszła; 3) król pozbył się
dręczącego podejrzenia, odzyskując zpowrotem spokój serca.
Oto łaski i błogosławieństwa, płynące z wielkiej ofiary błagalnej Nowego Testamentu,
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Czy pojmujecie teraz, rozważywszy to wszystko, dlaczego reguła zakonu tak usilnie zachęca do słuchania
w miarę możności codzień Mszy Św.? Gdyby jednak znalazł się taki tercjarz, co bez żadnych lub dla błahych
powodów uchylał się od uczęszczania na tę ofiarę błagalną Mszy Św., niech zważy: gdyby Boski %bawca udzielił
pozwolenia tylko jednemu jedynemu kapłanowi na całym
świecie, np. Ojcu świętemu w Rzymie odprawiać M s z ę
Św., to z jakim mozołem i jakiemi kosztami usiłowaliby ludzie przynajmniej raz w życiu być w Rzymie na Mszy
Św.! A że obecnie wszyscy kapłani tą władzą są obdarzeni, to niejeden dobrodziejstwo to za nic sobie poczytuje!
Czytamy w Misjach, że nowo ochrzczeni chrześcijanie,
posłyszawszy, że kapłan przybywa do okolicy, za nic sobie mają drogę i 10 godzin, byleby tylko być na Mszy św.
Gdyby jednak tym chrześcijanom powiedziano, że tu u nas
w każdej parafji kapłani codzień odprawiają Mszę Św.,
a tymczasem wielu chrześcijan, co mówię chrześcijan? —
nawet członkowie trzeciego zakonu nie bywają na Mszy Św.,
choć nieraz i godziny drogi nie mają do kościolka, sądzę,
że nowoochrzczeni z niedowierzaniem głowąby kręcili, mówiąc: to jest niemożliwe, to jest nie do pomyślenia! J a k ą
odpowiedzialność niejednemu tercjarzowi takie zaniedbywanie reguły zakonnej na tak ważnym punkcie zgotuje!
Kto wierzy i ufa, ten nadarzającej się sposobności nie
opuści, by się nie zbogacić skarbami łask Mszy św. Dlatego według możności codzień uczęszczajcie na Mszę św,
i módlcie się z ufnością, a otrzymacie; szukajcie tam łask,
a na pewno znajdziecie; stukajcie do skarbca łask Boskich, a we Mszy św. zostanie on wam naoścież otworzony. Amen.

xxx.

Cierpliwość w słabościach.
„ W a m d a r o w a n o jesf dla C h r y s t u s a
abyście dla niego cierpieli".
(Fil. 1 , 2 9 )

Ktokolwiek przejrzy uważnie regułę trzeciego zakonu,
nie będzie mógł odmówić jej wielkiego poważania. Im
bliżej w nią wnikniemy, tem większy wzrasta podziw dla
n ' e j , g^yż
przy swej prostocie i krótkości jest mimo to
arcydziełem, doskonale przystosowana do doprowadzenia
nas do doskonałości chrześcijańskiej. Naprzód bowiem
ujmuje stosunek nasz do Boga, z którym jako źródłem
wszelakiej świętości wprowadza nas przez pacierze zakonne i godne uczęszczanie do sakramentów świętych w żywy związek. Następnie uporządkowywa nasze stanowisko
wobec bliźnich, jako naszych towarzyszy w tej pielgrzymce do nieba, polecając się ćwiczyć w miłości ku nim,
świecić dobrym przykładem i modlić się za wszystkich.
Wreszcie normuje nasze zachowanie względem siebie sa
mych, zaprawiając nas we wszelkie cnoty. Jeśli zaś reguła zakonna ma na pierwszym planie uświęcenie duszy
naszej, to jednak nie spuszcza z oczu i strony fizycznej,
polecając przełożonym chorych członków zgromadzenia
nawiedzać, pocieszać i obmyślać sposoby sprawienia im
ulgi, zwłaszcza przez wsparcie ze składek zgromadzenia.
A kiedy zakon tak zdwaja w czasie naszej słabości dowody
swej ku nam miłości, to i nam wypada naszą dla zakonu
wdzięczność przez to okazać, że cierpliwem znoszeniem
boleści i słabości będziemy starali się być zbudowaniem
dla naszego otoczenia, czynnie dowodząc niejednemu, jak
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wielki stopień cnoty zdobyliśmy już w zakonie.
Celem
zachęcenia się do tego, odpowiemy na dwa pytania:
1. Co nas ma zachęcać do cierpliwego znoszenia boleści w słabościach?
2. Jakie przymioty winna mieć nasza cierpliwość?
Niech Bóg za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi
moim słowom!
1.
Aby słabość stała się dla was źródłem błogosławieństwa i usta zamiast narzekać i szemrać szeptały
modlitwę dziękczynną, musicie dobrze zapamiętać następującą prawdę. S ł a b o ś ć tę zsyła na nas Bóg, Ojciec nasz
niebieski. Słusznie pyta prorok Jeremjasz: „Któż to jest,
który rzekł aby się stało, gdy Pan nie rozkazał?". (Tren.
3,37). I prorok Amos: „Aza będzie złe w mieście, któregoby Pan nie uczynił?" (3, 6). Jeśli zaś Bóg tę słabość
zesłał, któż się ośmieli przyganiać zrządzeniom J e g o ? Co
Bóg uczynił, musi być dobre. — Bóg więc ten ogień utrapienia wzniecił i żar gorączki w ciele twem podwyższył.
Jak zaś każdy płomień materjał palny obejmuje i niszczy,
złoto z zuzli oczyszcza, swem światłem ciemności rozprasza i wreszcie różne metale swą gorącością miękczy
i następnie mocno spaja, to też dla dobra duszy sprawia
upał dolegliwości w chorem ciele.
Kiedy więc ręka Boża rzuci cię na łoże boleści, a żar
gorączki przejmie całe ciało twoje, to, wchodząc w siebie,
zapytaj, czy Bóg tej chłosty na ciebie nie zesłał za twoje
grzechy. A poczuwając się do winy, upokarzaj się pod karzącą ręką sprawiedliwości J e g o prawdziwem nawróceniem
się i znoszeniem dolegliwości słabości jako pokutę za swe
niewierności dotychczasowe. Powtarzaj za braćmi J ó z e f a
Egipskiego: „Słusznie to cierpiemy, bośmy zgrzeszyli, dlatego przyszedł na nas ten kłopot" (I Mojż. 42, 21.) Zamiast szemrać i narzekać na Boga, uczcij raczej miłosier-
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dzie Jego, które upokarza twoje ciało dła ratowania twej
duszy. „Albowiem nie dopuści grzesznikom długo czynić
po swej woli, ale zarazem pomścić się, znak jest wielkiego
dobrodziejstwa" (II Mach. 6, 13), mówi Duch św. Chce
Bóg przeprowadzić cię przez czyściec tu na ziemi, kiedy
cierpliwie znosić będziesz dolegliwości chorób. Uwielbiając przeto miłosierdzie Boże, że dla naszego dobra zsyła
na nas dolegliwości, wołajmy ze św, Augustynem: „Tu mnie,
Panie, siecz, tu pal, tu mnie nie przepuszczaj, bylebyś mnie
od Twej świętej miłości nie oddalał, a przepuścił mi
na w i e k i " . — J e ś l i zaś sumienie ci powie, żeś niewinny,
to i wówczas tem bardziej nie daj się unieść szemraniu,
albowiem słabość pochodzi od Boga, który cię jak własne
swe dziecko miłuje i przez to chce twą cnotę oczyścić
i udoskonalić. Wszystko co na cię przyjdzie, przyjmuj,
a w boleści trwaj, a w uniżeniu twojem miej cierpliwość.
„Naczynia garncarskiego piec doświadcza, a ludzie sprawiedliwe pokusa utrapienia" (Eccli. 2, 4; 27, 6). Obyście
wyszli z próby słabości, oczyszczeni z niedoskonałości
i umocnieni w cnocie! Ach, jak nieraz złotnik wrzuca do
tygla, co wygląda na złoto, ale jak tylko żar ognia je obejmie, okazuje się, że to był tylko ołów pozłacany. I niejeden tercjarz zdawał się być cnotliwym, aż tu Bóg zesłał
długotrwałą, dolegliwą słabość, skazując na bezcżynność
i zapomnienie, a bez końca narzekania okazały, że tam
nie było prawdziwej cnoty, a tylko pozłota miłości własnej.
Obyście wszyscy zostali znalezieni w doświadczeniu słabości jako prawdziwe i szczere złoto!
J a k jednak płomień ognia nietylko niszczy i oczyszcza, ale i oświeca, tak też i upalenie słabości z jednej strony ciało pochyla, z drugiej zaś strony ciemności
umysłu rozprasza, okazując próżność świata i dając jasno
zrozumieć wieczne przeznaczenie człowieka. Pod nawałem
pracy codziennej, w natłoku tylu spraw, może głos łaski
Bożej niepostrzeżenie przeszedł mimo waszych uszu i spra-
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wę zbawienia duszy waszej zaniedbaliście. Tu powala Bóg
was na łoże boleści; świat i przyjaciele odsuwają się, złudzenie pryska i podczas tej samotności Bóg łagodnie przemawia do serca waszego, wzniecając w was światło prawd
wiecznych, iż poznajecie już wyraźnie krótkość i znikomość tego życia, próżność rozkoszy światowych, powagę
śmierci i konieczność zastanowienia się nad waszą duszą
nieśmiertelną. Wówczas jakbyście słyszeli do siebie skierowane słowa: „Marność nad marnościami i wszystko marn o ś ć " (Eccl. 1, 2), „prócz", jak mówi autor Naśladowania,
„miłowania Boga i zbawienia duszy własnej". Tak też
i było z naszym św. założycielem zakonu, św. Franciszkiem.
Jak św. Bonawentura podaje, lubił on bardzo zamlodu wesołe towarzystwo i wogfóle był bardzo oddany światu.
Wtedy Bóg w nieskończonem swem miłosierdziu położył
go na łoże boleści, nawiedzając go długotrwałą i ostrą
gorączką. T e r a z więc zdała od zgiełku świata oświecił go
Bóg o próżności wszelkich uciech światowych, zachęcając do służby Królowi wszelkich królów. Kiedy więc Franciszek wyzdrowiał, wsparty na kiju wyjrzał na tę piękną
przyrodę, zdawał się świat tracić dla niego wszelkie ponęty. Zaszła w nim dziwna zmiana. S ł a b o ś ć ta stała się
dla niego początkiem nowego, świątobliwego życia. A czem
zaś dla Franciszka była, tem według mądrego rozporządzenia Bożego winna być słabość i dla każdego. Jeślibyście to uznali na waszem łożu boleści w świetle wiary,
to zamiast narzekania i szemrania z piersi waszych powinna się wyrwać modlitwa wdzięczności za ten dowód dobroci Bożej.
Jak zaś ogień nietylko oświeca i oczyszcza ale największa jego siła i skuteczność przez to się okazuje, że
np. dwa różne metale nierozdzielnie spaja, tak również
największy triumf przeciwności i najdotkliwszej słabości
polega na tem, że one dusze doskonałe jednoczą żarem
miłości z bolejącym Zbawicielem. A to zjednoczenie jest
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tak doskonałe, iż dusza, B o g a miłująca, wyzbywa się własnej woli, w najdotkliwszych nawet cierpieniach, zamiast
szemrać, sercem i usty powtarza słowa: „Nie moja wola,
ale twoja niechaj się stanie" (Łuk. 22,42).
O tym jednoczącym skutku bolesnych cierpień naocznie przekonywamy
się u bł. Krescencji z trzeciego zakonu.
Jak autorzy jej
żywota opowiadają, od jakiegoś czasu została dotknięta
w czasie ciężkiej choroby skurczem ręki i nóg w taki
sposób, iż musiała leżeć w kłębek zwinięta.
Najbardziej
ból dolegał w krzyżach.
Jednakże zachowując wesołą
minę, rada była z tej słabości, która jej przypominała
Chrystusa, krzyż dźwigającego.
Tak potęga miłości do
tego stopnia opanowała Krescencję, iż raz po raz wykrzykiwała: „O kości moje, chwalcie Pana za to, że wam dał
zdolność do cierpienia".
Któż nie będzie tu podziwiał
całkowitego odwrócenia się natury, kogo nie zadziwi triumf
łaski i potęgi miłości Bożej, że dla Krescencji klątwa, jaką
Adam na nas, pielgrzymów tej ziemi, sprowadził, została
zawieszona, raj utracony znowu odzyskała, gdzie się czuła
szczęśliwą w objęciach boleśnie cierpiącego Zbawcy! Co
bł. Krescencja mogła, to i wy módz będziecie przy pomocy łaski Bożej. Wnikajcie więc w miłościwe zamiary
Opatrzności Bożej, która te słabości ciała na was zsyła dla
dobra duszy waszej, iżbyście ogniem doświadczeń oczyszczeni i oświeceni z ukrzyżowanym Zbawcą miłością zjednoczeni zawołać mogli: „Nie moja wola ale twoja niechaj
się stanie" (Łuk. 22,42).

2.
Kiedy tak Święci zakonu, podobni do pracowitych
pszczół, z gorzkich i bolesnych słabości słodki nektar
zbierają, cierpienia i słabości na drogocenne złoto zamieniając, by za nie nabyć sobie niebo, to z drugiej strony
spotykamy i takich tercjarzy, co narzekaniem i szemraniem
wszystkich tych korzyści się pozbywają.
Ach, tłumaczy

- 252

-

się niejeden, czy nie mogę się już przed nikim użalić?
Na to odpowiadam: jeśli boleść twoja naprawdę jest wielka,
to możesz w użalaniu szukać ulgi, ale przytem strzeż się
niecierpliwemi skargami stracić koronę i powiększać tylko
nieraz jeszcze swe cierpienia.
Inny znowu wyrzeka, że
nikt nad nim niema litości, że wszyscy go opuścili.
Posłuchaj, co na to mówi św. Alfons Lignori: „0 biedny
chory człowiecze, lituję się ja nad tobą, jesteś bowiem
podwójnie chory, bo i na ciele i na duszy.
Powiadasz,
że wszyscy o tobie zapomnieli, a ty czyś nie zapomniał
0 Jezusie, który opuszczony od wszystkich z miłości ku
tobie umarł na krzyżu? Ach, odpowiadasz, boleści choroby znosić jeszcze chciałbym, ale żeby być ciężarem dla
rodziny, to mnie strasznie morduje.
Ale, mój najmilszy
tercjarzu, jeśli poddajesz się woli Bożej, to czy nie możesz przypuszczać tego samego i u twoich krewnych ?
Czy ustawiczne te wyrzekania nie są dowodem zadraśniętej miłości własnej, że Bóg nie postępuje według + wej
m y ś l i ? Czy to ustawiczne szemranie i niezadowolenie
tercjorza nie jest zgorszeniem dla całego domu ?
Czy
takie zachowanie ma być owocem tak licznych modlitw,
częstego przystępowania do sakramentów świętych ?
Czy
to ma być postęp, zdobyty w ciągu tylu lat pobytu w szkole
cnoty z a k o n u ? Kto dookoła siebie szerzy takie narzekania, ze zbawiennego środka nawiedzenie słabości zamienia
sobie na zgubną truciznę swej duszy.
J e s t jeszcze inny rodzaj tercjarzy; nie chcą oni narzekać na Boga w swych bolesnych cierpieniach, ale też
1 nie chcą całkowicie swej woli poddać woli Bożej, okrywając swe narzekania płaszczykiem pobożności. Nie chcę
narzekać na Opatrzność Bożą, powiada niejeden chory,
lecz nad tem boleję, że nie mogę uczęszczać do kościoła
i do sakramentów św. Ale tu zapytam cię, dłaczegobyś
chciał częściej to czynić ? Jużciż pewnie nie dlaczego
innego, jedno dla większego przypodobania się B o g u ?
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Ale Bogu właśnie więcej się podoba, żebyś tak często nie
chodził do kościoła i do sakramentów nie przystępował,
ale na łożu boleści przykładem swej cierpliwości dla innych był zbudowaniem, dlaczego więc ten niepokój? J e ś l i
naprawdę pragniesz podobać się Bogu, to dla ciebie obojętne, czy cię Bóg zdrowiem opatrzy, czy chorobą nawiedzi. — Chciałbym wyzdrowieć, powiada inny, aby odpokutować za me grzechy młodości i wiernem wypełnianiem
obowiązków mego powołania gromadzić sobie jak najwięcej zasług na niebo. Na to odpowiadam: bezsenne noce,
przykre lekarstwa, skazanie na bezczynność, usunięcie się
przyjaciół i wiele innych jeszcze okoliczności, czy to nie
dostateczna p o k u t a ? Czy nie najskuteczniejsza ta pokuta,
którą sam Bóg wymierza ? Co do gromadzenia zasług na
niebo, to pozostawcie to rozporządzeniom Boga, który
najlepiej wie, że dnie niemocy są najowocniejsze w zasługi na niebo.
Zamiast więc skargami na dolegliwości choroby pozbawiać się zasług na żywot wieczny, naśladujcie raczej
waszą współsiostrę bł. Krescencję w całkowitem jej poddaniu się woli Bożej. Kiedy pewnego razu radzono jej
w chorobie, aby prosiła Boga o złagodzenie jej boleści, dała taką piękną odpowiedź: „Jakto, mam prosić J e z u s a , abym
Go w cierpieniach nie naśladowała? Gdybym jednem Zdrowaś Maryo wszystkie moje boleści mogła przerwać, to jednakże w tym celu nie chciałabym się modlić", A gdy ją
w tej samej słabości pytano, iak ona się czuje, odpowiedziała: „Zupełnie dobrze, gdyż spełniam wolę B o ż ą " . Istotnie takie uczucia godne są oblubienicy Chrystusowej. Obyście też wszyscy, gdy znajdziecie się na łożu boleści, potrafili połączyć uczucia bł. Krescencji z przykładem św.
Klary z Assyżu. W ciągu całych 28 lat cierpiała ta św.
Ksieni straszne udręczenia fizyczne. Zdawałoby się, że
były poniekąd racje do licznych narzekań; wszakże nigdy
Boga żadnym ciężkim grzechem nie obraziła, a jednak tok
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dotkliwe doświadczenie. Gdyby jeszcze choć była sobie
zwyczajną siostrzyczką, ale na stanowisku przełożonej musiała podwójnie cierpieć, będąc przykutą do loża boleści.
Kiedy św. Franciszek niejednemu cudownie zdrowie przywrócił, to dlaczego nie przyszedł z pomocą swej duchownej córce? Ale nic z tego, na coby osoba niedoskonała
w zakonie mogła się skarżyć, nie pow tarzała św. Klara. Przez
całe 28 lat niezrównaną cierpliwością w chorobie budowała swe siostry, aż wreszcie Oblubieniec Boski powołał ją
do siebie po wieczną nagrodę.
Gdybyście mieli szczęście św. Klarze w jej bolesnych
cierpieniach bliżej się przypatrzeć, tobyście się przekonali,
że ona, jak i bł. Krescencja, była przepełniona uczuciami
swego duchownego ojca św. Franciszka. Doskonała bowiem
cierpliwość św. Franciszka zaznaczała się szczególniej w tem,
że on na łożu boleści nietylko się nie uskarżał, nietylko
całkowicie poddał się woli Bożej, ale j e s z c z e dziękował
niebu za cierpienia, poczytując sobie za wielkie szczęście,
że może z Chrystusem gorzką mękę dzielić. A kiedy jednego razu więcej niż zwykle cierpiał, rzekł do niego brat
dozorujący: Mój Ojcze, proś Boga, żeby dla ciebie był nieco łaskawszy, bo zdaje mi się, że z tobą za ostro się obchodzi. Na to św. Franciszek z oburzeniem odpowiedział:
Bracie, gdybym nie wiedział, że przez ciebie prostota przemawia, to nie zniósłbym cię w mej bliskości, iżeś się odważył przyganiać rozporządzeniu Bożemu. Następnie z wielkim trudem zszedłszy z łóżka, rzucił się na twarz, zaczął
całować ziemię i tak się modlił: „Dzięki Ci, Panie Boże,
za wszystkie te dolegliwości i błagam Cię, pomnóż je jeszcze tysiąckrotnie, jeśli Ci się podoba, gdyż pełnienie Twej
św. woli jest największą moją rozkoszą*. Tak wzniosłe były uczucia św. Franciszka i jego duchownych córek — św.
Klary i bł. Krescencji. Oni to nas poprzedzili cierpliwem,
owszem radosnem znoszeniem bolesnych dolegliwości, starajmy się przeto ich naśladować.
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Na zakończenie odzywam się do was słowami Boskiego Zbawcy: „ J e s z c z e wam wiele mam mówić, ale teraz
znieść nie m o ż e c i e " ( J a n 16, 12). Teraz cieszycie się jak
najlepszem zdrowiem, lecz przyjdą dnie, które wam nie
będą się podobały—dnie ciężkiej niemocy. Ale będą one
owym rozżarzonym piecćm, w którym pobożność wasza
będzie wystawiona na próbę celem oczyszczenia ze wszelkich niedoskonałości; wówczas to zrozumiecie wiele prawd,
na które w czasie dopisującego zdrowia nie zwracaliście
nawet najmniejszej uwagi, i znajdziecie sposobność w poddaniu się woli Bożej do ćwiczenia się w wysokiej cnocie
i skarbienia sobie zasług na wieczność. Dlatego często
zachodźcie do chorych i rozmyślajcie nad tem zdaniem:
Tobie dziś, mnie jutro. Przypominajcie sobie często przykłady tej heroicznej cierpliwości, jaką po sobie zostawili
święci naszego zakonu. Często wreszcie błagajcie Boga
w gorących modlitwach, abyście w ogniu słabości zostali
znalezieni jako szczere złoto: Bogu na jak największą chwałę, wam samym na zbawienie, bliźnim na zbudowanie. Amen.

XXXI.

N a w i e d z a n i e chorych.
mnie".

„Byłem chorym,
(Mat. 25, 36).

a

nawiedziliście

Święta Elżbieta, księżna Turyngska, szeroko była znana w świecie ze swej macierzyńskiej opieki nad ubogimi
i chorymi. Nie zadawalniając się opatrywaniem tylko tych
nieszczęśliwych, co do niej osobiście uciekali się o pomoc,
sama j e s z c z e wyszukiwała szczególniej trędowatych w ich
własnych nędznych siedzibach, leczyła ich rany i całowała
ich wrzody. A że Wartburg leżał na bardzo wysokiej górze, iż chorzy z trudnością tylko mogli tam się dostawać,
wybudowała pobożna księżna u podnóża góry w Eisenach
szpital, w którym bezustannie zwykło przebywać 28 chorych i starców, a którzy dla św. Elżbiety byli jakby 28
lampami, płonącemi na c z e ś ć Boga, ile że światło życia
w nich własnemi rękami podtrzymywała. Tak ściśle patronka trzeciego zakonu wypełniała statut reguły, która
i wam przepisuje jako jedno ze znakomitszych dzieł miłości bliźniego nawiedzanie chorych członków zakonu. Statut bowiem reguły tak głosi: „Jeśli członek zakonu zachoruje, mają przełożeni albo sami do niego się udać, albo
ktoś inny, któryby wypełnił obowiązek miłości". Celem
więc pobudzenia was do spełniania w należytym duchu tego wielce obfitego w zasługi dzieła miłosierdzia co do
duszy i ciała, zastanowimy się dziś:
1. Co was ma pobudzać do nawiedzania chorych
tercjarzy i
2, w jaki sposób nawiedzanie to ma się odbywać?
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Niech Bóg wszechmogący za przyczyną św. Elżbiety
pobłogosławi moim słowom!
1.

Celem zachęcenia się do nawiedzania stosownie do
przepisu reguły zakonnej chorych tercjarzy zastanówcie
się naprzód nad samą osobą nieszczęśliwego chorego. Kto
tedy jest ten, któremu wasze nawiedzenie ma przynieść
ulgę? Czy może jest to dla was jakiś obcy, wróg wasz
i krzywdziciel? A gdyby nawet i tak było, to jednak, że
potrzebuje waszego współczucia i pomocy, di a człowieka
szlachetnego, tem więcej chrześcijanina, najzupełniej wystarcza. A wszakże jest on wam tak bliskim, jest bowiem
członkiem Kościoła katolickiego, dzieckiem św. Franciszka, waszym w Chrystusie bratem, którego cierpienia fizyczne, a może do tego jeszcze i troski rodzinne rzuciły
na łoże boleści. Ciężkie położenie, niby ołowiem przygniatające myśl chorego, dręczącym napełnia go smutkiem
i dlatego wymaga tem większej pociechy i współczucia.
Wprawdzie członkowie rodziny obowiązani w pierwszym
rzędzie nim się zająć, ale czy dlatego chory tercjarz ma
należnej mu ze strony Zgromadzenia opieki być pozbawiony? Czy nie słusznie ogląda się on na pomoc trzeciego
zakonu, do którego może już wiele lat jako gorliwy członek należy? Wyobraźcie sobie, że to zamiast niego wy
leżycie na łożu boleści. O z jakiem utęsknieniem wyglądalibyście wówczas odwiedzenia was przez innych tercjarzy! Czy braterstwo miałoby mieć znaczenie tylko w dniach
zdrowia?
Jakie uczucia przejmowały wogóle względem wszelkich chorych św. Franciszka, który przecież jest naszym ojcem, a więc i wzorem! Z jakiem poświęceniem
oddawał się on obsłudze trędowatych w szpitalu w Gubbio! Największą jego rozkoszą było przebywać wśród tych
nieszczęśliwych, cieszyć ich i pielęgnować. Nie scho17
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dziły mu nigdy z pamięci słowa Zbawiciela: „Po tem poznają wszyscy, ż e ś c i e uczniami moimi, jeśli miłość mieć
będziecie jeden ku drugiemu". ( J a n 13, 35). J e ś l i kto kiedy
prosił o przyjęcie do zakonu, zobowiązywał go Franciszek
do pielęgnowania trędowatych. A gdy aspirant wyraził
towość na to, wówczas obejmował go Franciszek, mówiąc:
„O mój bracie, pielęgnujmy i miłujmy trędowatych, gdyż
oni w pierwszym rzędzie są naszymi braćmi w Chrystusie".
Jeśli więc nasz zakonodawca sam żywił taką miłość do
chorych wogółe i od swych braci tego się domagał, to
jakiejże miłości zażąda, gdy tu będzie chodziło o chorego współbrata! W swej regule dla I zakonu najwyraźniej mówi: „Jeśli który z braci zapadnie w chorobę, to inni bracia mają mu tak służyć, jak chcieliby oni
sami, aby w podobnych wypadkach im służono". Kiedy
pewnego razu Franciszek w dolinie Spoleto ucałował nieszczęśliwego, którego usta i twarz rak straszliwie stoczył,
chory nagle odzyskał zdrowie. Chociaż, odwiedzając chorego, nie sprawisz cudu, to jednak przyniesiesz mu wielką
pociechę i ulgę. Nadto przyczyni się ono do niemałego
zbudowania nienależących do Zgromadzenia, kiedy zobaczą, jak ścisła łączność wiąże członków trzeciego zakonu.
Starajcie się przeto, iżby przykład pierwszych wieków
chrześcijaństwa odżył w zakonie pokuty, aby i na was, jak
niegdyś na pierwszych chrześcijan, wskazywano i mówiono: „Oto jak oni się miłują i są jednem sercem i jedną
duszą"!
S a m już widok chorego musi w was budzić cnotę
chrześcijańskiej miłości bliźniego. Co zaś was do nawiedzania chorych jeszcze bardziej pobudzać winno, to własny wzgląd, wielka korzyść duchowna, jaką stąd by z obfitego źródła czerpać możecie. Tam u łoża chorego znajdziecie przedewszystkiem bogaty materjał do zbawiennego
rozmyślania.
Łoże bowiem boleści chorego jest najwymowniejszym kaznodzieją o najważniejszych zagadnieniach

życia dla każdego, kto tylko ten język chce rozumieć.
I tak, gdy wchodzicie np. do mieszkania zasobnego tercjarza, obecnie chorego, co obija się o wasze uszy? J ę k
cierpienia, uderzenie skrzydeł Anioła śmierci. Ach, czem
więc jest człowiek! Przed paru jeszcze miesiącami świat
mógł go nazywać szczęśliwym.
A teraz? Teraz musi on
z dobrami ziemskiemi się pożegnać, musi się rozstać ze
swą opłakującą go małżonką, oraz drobnemi swemi dziećmi; zostanie naprzód do trumny, potem do grobu złożony.
Naprawdę bardzo poręczna sposobność do zastanowienia
się nad znikomością rzeczy ziemskich, iż ze św. Leonardem z I zakonu można zawołać:
„Co nie jest wieczne,
jest niczem". — Przychodzicie do łoża boleści młodzieńca,
dziewicy, więdnących już w kwiecie wieku. Kwitnące ich
zdrowie zdawało się zapowiadać długie życie, gdy tymczasem przyszło zaziębienie, ostra gorączka zaczyna toczyć
ich siły i muszą umierać.
Czy tak nieoczekiwana śmierć
nie przypomina mimowoli ostrzeżenia Zbawiciela: „Czujcie
tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny?" (Mat. 25, 13). Przy
łożu boleści dopiero zrozumiecie, jak należy sumiennie zużyć czas, gdy zdrowie dopisuje, na wypełnienie obowiązków swego powołania, jak krzyż nosić bez szemrania,
a z zasługą na niebo, gdyż to w porównaniu z cierpieniami chorego nikłem się okaże. U łoża przeto chorego znajdziecie obfity materjał do rozważania z wielkim pożytkiem
dla siebie.
Co więcej, nawiedzanie chorych da wam sposobność
spełniania najwspanialszych cnót. Bo czy niema wzrastać
np. wiara, gdy wy w osobie chorego, któremu okazujecie
usługi swej miłości, dopatrujecie się krwią i ranami okrytego Z b a w i c i e l a ? Czy nie ćwiczycie się następnie tam
w cnocie nadziei, gdy przy łożu chorego rozważacie słowa
Chrystusa Pana: „Pókiście uczynili jednemu z tych braci
mojej najmniejszych, mnieście uczynili!" (Mat. 25, 40).
Czy wreszcie takie nawiedzanie chorych i znajdowanie się
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na miejscu cierpień nie jest jednocześnie aktem czystej
miłości Boga i bliźniego? Czy pielęgnowanie takich cnót
pozostawi bez nagrody sprawiedliwy i wierny Bóg, który
obiecał każdemu zapłacić według jego zasług? Owszem,
zapłata ta jest juz wam zapewniona w postaci wdzięczności tych tercjarzy, którymeście służyli przy ich śmierci;
będą oni najlepszymi waszymi przyjaciółmi, rzecznikami
i orędownikami u tronu Bożego. Nadewszystko zaś sam
Sym Boży zaręczył to wam własnem słowem. Jeśli bowiem
obiecał wynagrodzić stokrotnie kubek zimnej wody podany
pragnącemu, to jak dopiero szczodrze musi nagrodzić
te liczne ofiary z czasu i fatygi, umartwień i cnót, co
z nawiedzeniem chorych zwykle ściśle jest połączone.
„Weselcie się więc i radujcie się, bo oto zapłata wasza
jest obfita w niebie" (Łuk. 6, 2 3 \

2.
Wszakże znam wasz zapał, z jakim gotowi jesteście
statut ten reguły wypełnić. A że nie każde nawiedzenie
chorego sprowadza wyżej wyliczone owoce, a te tylko,
które są połączone z pewnym umiarem i roztropnością,
dlatego też chciałbym w tym względzie podać wam niektóre
wskazówki. We wszystkiem należy wystrzegać się dwóch
rzeczy: za wiele i za mało. Uważać trzeba na to, żeby
choremu się nie naprzykrzać zbyt częstem odwiedzaniem,
zbyt długiem przesiadywaniem i zbyt długą rozmową.
Z drugiej strony strzec się należy, żeby nie było za mało,
gdy chorego za rzadko i jakby tylko od niechcenia się
odwiedzało. Trzymajcie się raczej złotego środka, wskazanego w starej regule, żeby przełożeni lub przez nich
upoważnieni raz na tydzień chorego odwiedzali. Nie dajcie choremu nigdy do zrozumienia, że widok choroby jest
dla was niemiły. Okażcie choremu prawdziwe współczucie
stosownie do zalecenia Apostola, c i e s z ą c się z cieszącymi
się i smucąc się ze smucącymi. Zapytaj chorego ze

— 261 —
współczuciem o jego cierpienia i jakie lekarz porobił nadzieje- Okaż mu drobne usługi miłości, która przecież
jest mistrzynią w wynalazkach. A do tego wszystkiego nie
zabraknie wam pewnego uzdolnienia, jeśli przejęci będzier
uczuciami św, Franciszki de Chantal, która kiedyś zes-f-.ała: „Nawet mi i na myśl nie przyjdzie, że stworzenie
pielęgnuję; przedstawiam sobie bezustanku, że przewiązuję
rany samego Zbawiciela." Wiara więc tu ma być źródłem,
z którego będziecie czerpali cnotę i wprawę w nawiedzaniu chorych.
Kiedy tak prawdziwie serdecznem współczuciem usposobicie chorego do rzeczy duchownych, to zacznijcie od
opowiadania mu czegoś z nauki ostatniej niedzieli, ostatniego zebrania zakonu, jakiegoś rysu żywota którego ze Świętych lub coś z przeczytanej książki. Następnie pocieszcie
chorego, opierając się na pobudkach wiary św. Zwróćcie
myśl jego w szczególności na gorzką mękę Zbawcy, co było umiłowanym tematem naszego św. zakonodawcy. „Nic.
niema tak podnoszącego mię na duchu", mawiał św. Franciszek, „nad myśl o męce Pańskiej; jest to codziennem
mojem czytaniem, i chociażbym żył do końca świata, nie
chciałbym innej książki". Przypomnijcie choremu Boskiego Zbawcę, jako On nie leżał, a wisiał na twardem drzewie krzyża. Wezgłowiem J e g o była cierniowa korona, sza"
tami sińce, ból i rany, podczas gdy tercjarz spoczywa na
możliwie najwygodniejszem łożu. Umierający Syn Boży był
wyszydzany i wyśmiewany, gdy tercjarz ma około siebie lekarza i członków rodziny, którzy starają się na wszelki sposób ulżyć mu w jego dolegliwościach. Zbawiciel by] niewinny, jak to sam Piłat zeznał, gdy chory tercjarz z dobrym łotrem wyznać musi: „Godną zapłatę za uczynki odnosimy". (Łuk. 23, 41) Zbawiciel szedł jako baranek na
zabicie, nie otwierając ust swoich, a my mielibyśmy się zaraz niecierpliwić przy najmniejszej dolegliwości? „Wierzaj mi", upewnia nas św. Bonawentura, „że na taki widok
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(cierpiącego Zbawcy) natychmiast znajdziesz wszelki smutek wesołym, wszelką trudność lekką, wszelką przykrość
przyjemną, a wszelką twardość słodką i miękką, iż z błogosławionym Hiobem będziesz mógł zawołać: „ C z e g o się
przedtem dotknąć nie chciała dusza moja, teraz dla ucisku (wobec męki Chrystusowej) iest (słodkim) pokarmem
moim". (6, 7).
Kiedy wreszcie dostrzeżecie, że siły chorego coraz
bardziej opuszczają, wówczas należy choremu współbratu
okazać ostatnią największą usługę. Najczęściej chory nie
chce wierzyć w bliski koniec swego życia, lekarz budzi coraz to nowe nadzieje, a krewni z obawy, by chorego nie
przestraszyć, nie śmią mu wspomnieć o śmierci. Tu obowiązuje was reguła zakonna do zwrócenia choremu uwagi
w sposób oględny na potrzebę przyjęcia ostatnich sakramentów św. Jeśli konieczność tego będzie wymagała, sprowadźcie sami kapłana, dopomóżcie rodzinie przygotować
ołtarzyk z rzeczami niezbędnemi do udzielania sakramentów św. Bądźcie obecni przy udzielaniu oociech religijnych, odmówcie akty odpowiednie i towarzyszcie modlitwą
opuszczającej duszy przed trybunał sądu Bożego. O jak
nieocenioną usługę przez to wyświadczycie waszemu współbratu! Bądźcie przekonani, że kiedy taka dusza osiągnie
swe szczęście oglądania Boga, wówczas uzna całą ważność
wyświadczonej przez was usługi i przez całą wieczność wam
wdzięczna będzie.
Ile to razy, rozważając szczęście Łazarza i jego dwóch
sióstr, Marji i Marty, że mogli gościć u siebie zmęczonego
trudami podróży Zbawiciela, jak również że i J ó z e f z Arymatei i Nikodem mieli s z c z ę ś c i e zdejmować z krzyża ciało Zbawiciela i je nabalsamować, ogarniała was pewna
święta zazdrość. Wszakże ta zazdrość jest bezpodstawna,
gdyż taką zasługę i wy mieć możecie, jeśli tylko z uczuciem wiary takiej św. Elżbiety w chorym tercjarzu pielęgnować będziecie osobę samego Chrystusa Pana. Gdy bo-
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wiem kiedyś w dniu sądu ostatecznego będziecie oczekiwali wyroku, to Boski Sędzia z całą serdecznością do was
się odezwie: „Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, otrzymajcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Albowiem byłem chorym, a nawiedziliście mię. Zaprawdę
powiadam wam: pókiście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wnijdź do wesela
Pana twego". (.Mat. 25, 21, 40) Amen.

XXXII.

Pogrzeb.
„ S y n u , n a d u m a r ł y m wylewaj łzy, a nie
z a n i e d b y w o j p o g r z e b u j e g o " . ( S y r . 38,16).

Czytamy w serafickiem Zwierciadle cnót, że bł. Jakobina, wdowa z trzeciego zakonu w Rzymie, odznaczyła
się szczególniejszą czcią św. Franciszka i macierzyńską
troskliwością około jego duchownych synów. Do niej to
pisał św. zakonodawca już ze swego loża śmierci list
z prośbą, aby ona do owinięcia jego ciała popielate prześcieradło i świece na pogrzeb przyniosła. Lecz nie został
wysłany list jeszcze, kiedy Jakobina z natchnienia Bożego
z dwoma swymi synami, senatorami rzymskimi, stanęła u furty klasztoru Porcjunkuli. Jakóbina miała s z c z ę ś c i e zastać
Świętego jeszcze przy życiu i otrzymać od niego ostatnie
błogosławieństwo. Po błogosławionej śmierci umiłowanego
ojca Jakóbina nie dała się nikomu ubiedz w sprawieniu odpowiedniego pogrzebu. Owinęła stygmatyzowane święte ciało w przyniesione przez się popielate prześcieradło i z braćmi oraz przybyłemi licznie rzeszami ludu odprowadziła je
na wieczny spoczynek. Usługę taką samą, jak błogosławiona Jakóbina wyświadczyła św. ojcu Franciszkowi, macie
i wy stosownie do reguły zakonnej okazywać zmarłym tercjarzom. Statut dawnej reguły brzmi: „ P o śmierci tercjerza
mają być zawiadomieni członkowie trzeciego zakonu danej
miejscowości, aby osobiście stawili się do kościoła na nabożeństwo żałobne i nie wprzód mają je opuścić aż zostanie ono ukończone i ciało pochowane". Nowa zaś reguła
dodaje jeszcze, że w drodze do kościoła ma być odmawia-
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ny za zmarłego różaniec. Ażeby więc taki uroczysty pogrzeb wyszedł na pożytek zmarłemu oraz korzyść własnej
waszej duszy, odpowiemy dziś na dwa pytania:
1. Co was ma pobudzać do brania udziału w pogrzebie tercjarza i
2. w jaki sposób macie brać udział w pogrzebie?
Niech Bóg za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi
moim słowom!
1.
Celem zachęcenia się do uczestniczenia w chrześcijańskim pogrzebie musimy wziąć pod uwagę wysoką godność chrześcijanina. W świetle wiary ciało to, które przekazujemy ziemi, naprzód jest arcydziełem rąk Bożych,
Kiedy bowiem reszta stworzeń: majestatyczne słońce, przez
nas zamieszkana ziemia, świat zwierzęcy i roślinny, otrzymały swój byt na jedno skinienie woli Bożej: „niech się
stanie", to przy stwarzaniu człowieka cała Trójca Przenajświętsza niejako odbyła z sobą naradę: „Uczyńmy człowieka na wyobrażenie i na podobieństwo nasze". (Gen.
1, 26). Utworzył tedy Pan Bóg człowieka z mułu ziemi
i natchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek
w duszę żyjącą. S a m więc Bóg ukształtował to ciało. J e s t
więc ono arcydziełem niezrównanej sztuki. Następnie ciało
to było mieszkaniem duszy, kanałem, przez który łaska sakramentów na duszę się rozlewała.
Pięknie o tem pisze
uczony Tertuljan w trzecim wieku: „Ciało podczas chrztu
zostaje obmyte, aby dusza od zmazy się oczyściła. Ciało
podczas bierzmowania zostaje krzyżmem i krzyżem naznaczone, ażeby dusza w wierze się utrwaliła. Ciało pożywa
Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa, ażeby dusza posiliła
się na żywot wieczny. Ciało umierającego namaszcza się
olejem Św., ażeby ciało i dusza wzmocniły się do ostatecznej rozprawy".
Tyle Tertuljan,
Zrozumiecie przeto
teraz słowa św. Pawła, który pyta: „Aza nie wiecie, iż
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członki wasze są kościołem Ducha Świętego, który w was
j e s t ? " . (I Kor. 6, 19). Czy ciało to dla częstego przyjmowania Komunji św. nie było żywą monstrancją; czy ten
język i usta nie zostały zrumienione Krwią Przenajświętszą? Czy wreszcie ciało to nie było narzędziem duszy
w wykonywaniu obowiązków powołania i dzieł miłosierdzia
chrześcijańskiego? Pojmujecie teraz, dlaczego matka nasza, Kośćiół święty katolicki, temu bezdusznemu ciału okazuje cześć taką, skraplając je wodą święconą, paląc kadzidło i przez swoich kapłanów grzebiąc na poświęconem
miejscu? Słuszność czci tej dla ciał bezdusznych dopiero wówczas należycie zrozumiecie, kiedy się zastanowicie
nad przyszłem kiedyś ich zmartwychwstaniem. S a m Zbawiciel przepowiedział; „Przychodzi godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i wynijdą,
którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie żywota". (Jan
5, 28),
A św. Paweł tak to wyjaśnia:
„Bywa wsiane
w skazitelności, powstanie w nieskazitelności. Bywa wsiane w sprosności, a powstanie w chwalebności. Bywa wsiane w słabości, a powstanie w potężności.
Bywa wsiane
ciało cielesne, a powstanie ciało duęhowne". (I Kor. 15,42).
Tyle św. Paweł. J a k ż e więc bardzo to ciało zasługuje na
cześć ze strony naszej, skoro sam Bóg i J e g o św. Kościół
taką czcią je otacza i wyróżnia.
S a m o już choćby wzięcie w świetle wiary pod uwagę
godności ciała ludzkiego wystarcza do zachęcenia nas do
uczestniczenia w pogrzebie tercjarzy. A gdy do tego dochodzi jeszcze reguła zakonna, nakazująca branie czynnego udziału w pogrzebach zmarłych członków zakonu, to
musicie tylko podziwiać zgodność takiego rozporządzenia
z usposobiem waszego serca! Wszak jesteście członkami
wielkiej rodziny trzeciego zakonu, dziećmi św. Franciszka,
więc sobie nawzajem braćmi i siostrami, jużciź nie krwią
ani ciałem, ale jednomyślnością serca, iż z całą prawdą
z pobożnym Tobjaszem możecie powiedzieć: „Jesteśmy sy-
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nowie świętych i żywota onego czekamy, który Bóg da tym,
którzy wiary swej nigdy nie odmieniają od niego". (2, 18).
A że miłość ze śmiercią się nie kończy, owszem zostaje
jeszcze oczyszczona, uszlachetniona i uduchowniona obcowaniem Świętych, to reguła zakonu swym statutem, żeby
w razie śmierci którego z członków tercjarze z całej okolicy zgromadzali się dla oddania zmarłemu członkowi
ostatniej posługi, uprzedza tylko życzenia naszego serca.
Nadto papież Leon XIII wszystkim uczestnikom pogrzebu
tercjarza udzielił 300 dni odpustu, który też może być
ofiarowany za dusze w czyścu. — Gdy tak, uczestnicząc
w pogrzebie, spełniacie akt posłuszeństwa regule zakonu,
to z drugiej strony w nagrodę za ten czyn miłosierny zbieracie inny owoc w postaci zbawiennych refleksji, budzących
się w umyśle waszym na widok ludzkich rzeczy ostatecznych. Niepodobna bowiem, aby wobec otwartego grobu
tercjarza nie nasuwały się takie i tym podobne myśli: jak
to dobrze, że nieboszczyk żył tylko dla Boga i zbawienia
swej duszy, że nie wiedział o niczem poza spełnianiem
obowiązków swego powołania, że w zakonie pokuty wiódł
ciche i pobożne życie. Teraz zakon ofiaruje za niego
Mszę Św., wszyscy członkowie odmawiają różaniec za niego, iż można się spodziewać, że Pan Bóg będzie dla niego
łaskawym Sędzią. Po krótkim czyścu św. Franciszek
oczyszczoną jego duszę wprowadzi do przybytków Bożych
po nagrodę stosownie do jego uczynków. Tam u tronu
Bożego nieboszczyk brat pamiętać będzie o miłosierdziu»
jakie okazałem mu w modlitwach, słuchaniu Mszy św,
i obecnością moją na pogrzebie oddaniem ostatniej posługi; za to wszystko będzie w niebie moim najlepszym przyjacielem, największym obrońcą i najwymowniejszym moim
rzecznikiem. Tak rozmyślając, odniesiecie wrażenie, jakby
sam nieboszczyk z otwartego grobu do was przemawiał:
dziś mnie, jutro tobie; -dziś ja ukończyłem pielgrzymkę
mego życia ziemskiego, kto tam wie, czy i tobie wkrótce
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grobu nie wykopią. Dlatego zawsze bądź gotowy, abyś, gdy
Pan życia i śmierci zawoła, mógł wyjść naprzeciw Niego
z gorejącą pochodnią dobrych uczynków. Naprawdę, nie
mogę sobie nic takiego wyobrazić, coby bardziej mogło
wstrząsnąć i jednocześnie obudzić postanowienie zwrotu
do życia cnotliwego nad kazanie otwartego grobu,
2.
S ą d z ę , że nie potrzeba przytaczać więcej pobudek
do przekonania was o obowiązku uczestniczenia w pogrzebach tercjarzy. Natomiast zastanówmy się, w jaki sposób
zachować się mamy na pogrzebach. Kiedy często się widzi na wystawnych pogrzebach za kosztownym karawanem,
zarzuconym wieńcami, w nieprzejrzanym orszaku stowarzyszeń świeckich przesuwające się osoby z chorągwiami
i muzyką o minach mniej niż obojętnych, prowadzące rozmowy, z powagą chwili nic nie m a j ą c e wspólnego, to pytam: co pomoże nieboszczykowi taki pogrzeb, na którym
nieraz nawet i jednego Ojcze nasz należycie się nie odmówi za biedną duszę zmarłego? Tutaj to się słyszy, jak
dobrzy przyjaciele pocieszają rodzinę zmarłego: nie płaczcie, bo nieboszczyk tylko nacierpiał się, a teraz cierpienia jego już się skończyły, Mają oni na myśli tylko ciało,
które iużci nacierpiało się, ale najzupełniej zapominają
o biednej jego duszy, która może wtrącona do czyśca
z każdego czynu się wylicza. Ach przyjaciele i krewni,
cierpienia nieboszczyka j e s z c z e się nie skończyły, raczej
dopiero teraz się rozpoczęły! Posłuchajcie, jak z czyśca
głos zawodzący woła: „Zmiłujcie się nade mną, zmiłujcie
się nade mną, aby wżdy wy przyjaciele moi, boć mię ręka Pańska dotknęła". (Hij. 19, 21). P o s ł u c h a j c i e głosu tego, któregoście w chorobie tak łaskawie pielęgnowali,
a którego ciało tylko co do grobu odprowadziliście i nie
zapominajcie o mojej biednej duszy, której na waszej pomocy tak bardzo dziś zależy. Lecz niestety, błagalny ten
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głos na wystawnych i oszałamiających pogrzebach do uszu
krewnych i uczestników często nie dochodzi.
Od takich parad, któremi dzieci tego świata radeby
zatrzeć powagę śmierci i ci chcieliby je urządzać, co
w życie pozagrobowe nie wierzą, potrzeby tercjarzy powinni być dalekie. Na podobieństwo innych stowarzyszeń
religijnych idźcie i wy za chorągwią III zakonu, poprzedzającą ciało, i stosownie do przepisu reguły zakonnej
odmawiajcie wspólnie różaniec. Różaniec bowiem jest
owym złotym łańcuchem, za który Marya, Niepokalana
Matka Boża i Patronka Iii zakonu, dusze opiece J e j powierzone, z płomieni czyścowych do nieba wyciągnąć będzie mogła. B ą d ź c i e przekonani, że wy temi pobożnemi
modlitwami zmarłym tercjarzom o wiele większą pomoc
wyświadczycie, niż gdybyście mieli złożyć na ich grobie
kosztowny wieniec z jedwabnemi wstęgami i złocistym napisem. W czasie pogrzebu obowiązkowo być musicie na
Mszy św., odprawianej za duszę nieboszyka i nie zapomnieć po przeistoczeniu ofiarować Sprawiedliwości Bożej
jako zadośćuczynienie za jego pozostałości Przenajświętsze Ciało i krew oraz zasługi Syna Bożego, aby dusza
zmarłego jak najprędzej osiągnęła pokój wieczny.
Dałby to Bóg, abyście w troskliwości waszej o zbawienie bliźnich stali się podobni do św, Elżbiety, waszej
niebieskiej patronki. Ta matka ubogich opiekowała się
najuboższymi ze swoich poddanych nietylko podczas całej
choroby, ale też czuwała nad nimi i w ostatniej walce swoją pobożną modlitwą. Po śmierci dobra księżna postępowała z nieboszczykami tak, jak nawet najbliżsi nie mieliby
odwagi: całowała śmiertelnie blade oblicze zmarłego, obmywała ciało i przyoblekała je w pośmiertne szaty, które sama ze swemi służebnemi w Wartburgu przygotowywała.
Szlachetna księżna nie mogłaby sobie darować, gdyby bez
słusznej przyczyny nie była na pogrzebie swoich drogich
ubogich. W taki sposób Elżbieta wypełniała rady mądre-
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go Syracha: „Wdzięczność datku przed oczyma każdego
żywiącego, a umarłemu nie zabraniaj łaski" (7, 37). Z jaką
radością
spoglądali Aniołowie na szlachetną księżnę,
kiedy ona w Wartburgu sporządzała szaty pogrzebowe dla
swych ubogich, albo gdy postępowała w orszaku pogrzebowym z modlitwą na ustach! Z całą prawdą Anioł stróż
mógł i do niej się odezwać: „Gdyś się modliła z płaczem
i pogrzebałaś umarłe, jam ofiarował twoją modlitwę Panu"
(Tob. 12, 12). J a k przeto Bóg, który wszelkie dobro wynagradza, musiał św Elżbietę, gdy z tem życiem się rozstała,
pozdrowić przyjacielskiemi słowami: „Pójdź, błogosławiona
Ojca mego, otrzymaj królestwo ci zgotowane od założenia
świata. Albowiem byłem chorym, a nawiedziłaś mię, byłem umarłym, a zajęłaś się moim pogrzebem; byłem w więzieniu czyśca, a modlitwami i ofiarą dobrych swych uczyń-,
ków wybawiłaś mię z niego. Zaprawdę powiadam ci:
pókiś uczyniła jednemu z tych braci mojej najmniejszych
mnieś uczyniła, wnijdź do wesela Pana twego" !
Oto więc jak wielką korzyść z chrześcijańskiego pogrzebu odniesiecie, jeżeli według wskazówki św. Franciszka
w należyty sposób na nim się zachowacie. Spełnicie wielki czyn miłosierdzia, okażecie akt posłuszeństwa regule zakonnej, wysłuchacie z otwartego grobu wielce wymownego
kazania o marności rzeczy ziemskich i hojnej zapłacie
wiernych sług Bożych, a co nie tak łatwo się zapominaZostaniecie na nowo umocnieni w postanowieniu wiernego
wytrwania w zakonie pokuty aż do końca, uzyskacie wreszcie w nieboszczyku potężnego obrońcę i rzecznika u tronu
Bożega. Za tem zaś dziełem miłosierdzia zaraz idzie nagroda. Niebo bowiem i ziemia przeminą, ale obietnica
Chrystusowa niespełnioną nie pozostanie. Tysiące lat posobie następować będą, ale nie znajdzie się ani jedna godzina, w której możnaby udowodnić, że słowa Chrystusowe
zawodu doznały: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią" (Mai. 5, 7). Amen.

XXXIII.

Modlitwy za dusze zmarłych.
„ ś w i ę t a i z b a w i e n n a j e s t myśl modlić s i ę za u m a r ł e " . (II M a c h a b . 12, 46).

Z okazji dzisiejszego miesięcznego zebrania zakonu
c h c ę wam przypomnieć wielką miłość Św. Franciszka ku
duszom zmarłych. Zdawało się, jakby dla niego wszelki
przedział między życiem d o c z e s n e m , a wiecznem znikł zupełnie, jakby patrzał na cierpienia tych, których za życia
jako swych synów i córki duchowne miłował, jakby słyszał błagania ich o pomoc i zmiłowanie. Cały więc przejęty współczuciem i ojcowską miłością św. F r a n c i s z e k
wszystkim swym dzieciom duchownym w szczególniejszy
sposób polecił p a m i ę ć o tych biednych duszach. W regułach napisanych dla założonych przez niego zakonów
drobiazgowo wskazał modlitwy, które kapłani i bracia zakonni, siostry w chórze i poza c h ó r e m o d m a w i a ć byli obowiązani. W pierwotnej z a ś regule dla członków III zakonu
powiedziano: „W przeciągu pierwszych ośmiu dni po śmierci członka mają t e r c j a r z e kapłani za z m a r ł e g o odprawić
jedną Mszę świętą; członkowie, mogący czytać m a j ą 50
Psalmów, inni z a ś 50 O j c z e nasz i tyleż Wieczny odpoczynek odmówić. — Troska ta św. F r a n c i s z k a o ratowanie
dusz jest też wskazówką i dla was, j e g o dzieci duchownych, abyście i wy się starali p r z y c h o d z i ć duszom zmarłych z p o m o c ą . Celem zaś większego utwierdzenia się
w tej prawdzie zastanowimy się:
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1. Czy istnieje czyściec, w którym dusze zmarłych
pokutują?
2. Co nas ma szczególniej pobudzać do okazywania
im p o m o c y ?
3. W jaki sposób tercjarze mają im pomagać ?
Niech Bóg Wszechmogący za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi moim słowom.
1.
Czy jest więc czyściec? Tak, jest czyściec, o tem
nas poucza rozum wiarą oświecony. Przenieśmy się w duchu przed trybunał sądu Bożego w chwili, kiedy to dusza
św. Franciszka powłokę ciała opuściła i udała się po nagrodę za swe uczynki. Dusza ta jest przyozdobiona królewską szatą łaski uświęcającej i wszelakich cnót, iż do
niej w całej pełni stosują się słowa Pisma św,: „Wszystka
jesteś piękna przyjaciółko moja, a niemasz w tobie zmazy",
(Pieśń. 4, 7). Z największą więc serdecznością zwraca się
do niej Boski Sędzia, mówiąc: „Dobrzeć sługo dobry i wierny, wnifdź do wesela pana twego". (Mat. 25, 23), Ale staje przed Boskim trybunałem inna dusza, wyglądająca strasznie, jak sam szatan, gdyż opuściła swe ciało w stanie grzechu śmiertelnego. Do niej zagniewany Boski S ę d z i a zwraca się ze strasznemi słowami: „Idź ode mnie przeklęty
w ogień wieczny, który zgotowany jest djabłu i aniołom
jego", (Mat. 25, 41). Ukazuje się przed Boskim Sędzią
i trzecia dusza, która wprawdzie jest ozdobiona szatą łaski
uświęcającej, lecz ma j e s z c z e do odpokutowania za swe
grzechy kary doczesne. Jakiż tedy wyrok wyda na nią
Boski Sędzia?Czy może powie jej: „Wnijdź do wesela pana
twego? „Nie, gdyż do nieba nie może wejść nic nieczystego. To może powie: „Idź ode mnie w ogień wieczny"?
I to nie, byłoby to bowiem za ostre. Ale za to powie: „Idź
ode mnie-—wprawdzie nie w ogień wieczny—ale w każdym
razie w ogień". I to na tak długo, dopóki dusza całko-
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wicie nie zadośćuczyni sprawiedliwości B o ż e j ! — J e s t więc
czyściec, istnienia jego domaga się rozum wiarą oświecony, prawdę tę orzekły sobory i uzasadnili ojcowie Kościoła. Przed innymi przytoczymy św. Bonawenturę, który tak
naucza: „O czyścu należy rozumieć, że tam jest ogień
rzeczywisty, karzący dusze sprawiedliwych, którzy w tem życiu
nie odpokutowali i nie zadośćuczynili, a to w miarę przyniesionego przez nich z tego życia palnego materjału.
Wprawdzie one tam nie cierpią tak boleśnie, jak w piekle»
wszakże cierpienia ich przewyższają wszelkie kary tego życia". Pewnie niejednemu z was zdarzyło się sparzyć palec o świecę, jaki ból nieznośny! A teraz pomyślcie sobie,
że te biedne dusze już nie sekundy, ale tygodnie, miesiące, może i długie lata płoną w morzu ognia, który sprawiedliwość Boża w tym celu zapaliła, aby je karą tą od
wszelkiej zmazy oczyścić. Może kiedy byliście przy łożu
chorego na silną gorączkę, może to był ojciec lub matka.
Jak te drżenie i jęki przejmowały wasze serce. A teraz
otwórzcie oczy wiary i przyjrzyjcie się cierpieniom dusz
nieszczęśliwych, jak strasznie męczą się w tych płomieniach!
Zapewne że bolesna jest w czyścu kara ognia. Ale
Pismo św. mówi, że: „Ogień i siarka część kubka ich".
(Ps. 10, 7). Ogień w czyścu to dopiero tylko część kary. Daleko większem dla tych dusz jest wspomnienie radości niebieskich, które dla nich zostały przeznaczone, a których są jeszcze pozbawione. Wszakże niejeden przyjaciel
i znajomy pokutą trzeciego zakonu kary doczesne już zgładził i wszedł do radości niebieskich, nie otarłszy się nawet o czyściec. Teraz dopiero jasno widzą dusze w czyścu, tylko niestety za późno, jak ciężą na szali sprawiedliwości liczne opuszczenia modlitw obowiązkowych, uchybienia przeciw miłości bliźniego, szemrania na przełożonych i niedbałe pełnienie obowiązków swego stanu. Wprawdzie dla ich cnót i zasług została im przyznana korona
żywota wiecznego, ale właśnie ich boleść tem jest więk18
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sza, że te niewielkie uchybienia, za które na ziemi tak
łatwo mogły odpokutować, tak długo jednakże powstrzymują
je od radości niebieskich, L e c z największą karą czyśca,
co z samego czyśca sprawia czyściec, to kara pozbawienia oglądania Boga, najwyższego dobra. Przypomnijcie
sobie wyrodnego syna Absalona. Kiedy on zbrojnie powstał przeciw własnemu swemu ojcu, królowi Dawidowi, za
karę został skazany na wygnanie w dalekie strony. Później
na skutek okazanego żalu otrzymał pozwolenie wrócenia
do Jerozolimy, ale z warunkiem niepokazywania się na
oczy królowi.
L e c z ten warunek tak się dał we znaki
Absalonowi, że posłał do króla dówódcę wojsk Dawida
z przedstawieniem: albo niech król pozwoli synowi ukazać
się przed swem królewskiem obliczem, albo niech go zabije. (2 Reg. 14, 32), Tak bolesną, owszem o wiele boleśniejszą karą jest pozbawienie oglądania Boga. Wprawdzie oblicza Bożego one twarzą w twarz jeszcze nie oglądały, a już wyobrażenie o tem szczęściu dają ustawiczne
marzenia i tęsknota za niem. Choć te cierpienia dusz
w czyścu nader bolesne były, to jednak z Psalmistą muszą wyznać: „Sprawiedliwyś jest Panie i sąd twój prawy",
(118, 137). Tak, Bóg jest sprawiedliwy i święty i dosko; łości J e g o właśnie w karach czyścowycn najwyraźniej .ę
przejawiają.
2.
Kiedy więc czyściec istnieje, kiedy wiadomo, że dusze tam cierpią, to chrześcijańska miłość bliźniego domaga
się, aby tym nieszczęśliwym na wszelki sposób pomagać.
Nie będę tu dowodził, jak te dusze, jako zeszłe z tego
świata w stanie łaski uświęcającej, Bóg miłuje, nie b ę d ę
tu przedstawiał z jakiem utęsknieniem Aniołowie i Święci
w niebie oczekują tej chwili, kiedy będą mogli powitać te
dusze uratowane, na jedno tylko chciałbym szczególniej
zwrócić uwagę. Dusze te, które z takiem utęsknieniem
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oczekują chwili oglądania Boga, razem z wami należały do
tego samego Kościoła katolickiego, mieszkały w tej samej
okolicy, zaliczały się do tej samej parafji i tego samego
Zgromadzenia zakonnego, o wieczny pokój dla których reguła zakonna modlić się wam tak usilnie poleca. Może
to wasz ojciec, który dla was tak ciężkiej pracy się poświęcał, matka, co tyle bezsennych nocy nad wami spędzała, brat lub siostra, których nad grobem takeście opłakiwali, może to przedwcześnie zgasły małżonek, któregoś ty,
nieszczęśliwa wdowa, ze swemi niemowlętami z taką boleścią żegnała; wszyscy oni błagalnym głosem do was wołają: „Zmiłujcie się nade mną, zmiłujcie się nade mną,
aby wżdy wy przyjaciele moi, boć mię ręka Pańska dotknęł a " . (Hi). 19, 21). Wejdźcie więc w ich położenie. Podług
nauki św. Bonawentury mogą one tam tylko swe kary odpokutować, ale te cierpienia nie mogą im żadnej zasługi wyjednać, gdyż noc nadeszła, kiedy już nikt pracować nie
może. I jak długo tam będą one zatrzymane? O tem my
nic nie wiemy, a jedno tylko wiemy: sądy Boże daleko są
surowsze, niż nam ludziom może się to zdawać.
Oby litość chrześcijańska była dla nas pobudką do
przychodzenia z pomocą duszom. Przenieśmy się w duchu
do owczej sadzawki w Jerozolimie, otoczonej pięciu wielkiemi krużgankami, w których wszelkiego rodzaju chorzy
swego uzdrowienia oczekiwali. Zastanówcie się nad tymi
nieszczęśliwymi, przysłuchajcie się ich westchnieniom, przypatrzcie się ich łzom. Jak niecierpliwie oglądają się na
wszystkie strony, czy nie znajdzie się, ktoby dopomógł im
zanurzyć się w cudownej sadzawce! Pewien chory w taki
sposób nadaremnie już całych 38 lat oczekuje. „ P a n i e " ,
rzekł nieszczęśliwy do Boskiego Cudotwórcy, „nie mam
człowieka, żeby mię wpuścił do sadzawki", (Jan 5, 7).
Taka sama pełna wyrzutu skarga zwraca się i do nas
z czyśca: niema człowieka, któryby nam ulżył. Jakto ?
pytam ze zdumieniem, to nie macie synów, córek, dla któ-
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rych przecież w pocie czoła pracowaliście? Nie macie
braci, sióstr, którycheście ustanowili spadkobiercami całej
waszej spuścizny? Nie macie pretensji do modlitw tak
licznych członków trzeciego zakonu, do któregoście może
przez wiele lat należeli? Ach, żalą się biedne dusze, co
z oczu, to i z serca. J a k i e ż to smutne! Przysłuchajcie się
więc dziś wy, co wśród żywych jeszcze się znajdujer"
ponawiającym się skargom z czyśca: Zmiłujcie się m i
mną, zmiłujcie się nade mną, aby wżdy wy, bracia i siostry
trzeciego zakonu, boć nas ręka Pańska dotknęła. Przysłuchajcie się, jest to glos tych, co razem z wami na to samo
zebranie zakonu uczęszczali, co wam na ziemi byli tak
mili i wierni. Oby tylko to wołanie o pomoc nie przebrzmiało bez oddźwięku!
3.
Lecz niejeden z was zapyta: w jaki sposób można nieszczęśliwym tym duszom najprędzej i najskuteczniej dopom ó d z ? Reguła zakonna jako najskuteczniejszy środek
wskazuje ofiarę Mszy Św., tak orzekając: „Kapłani podczas
ofiary Mszy św. mają pamiętać o zmarłym współbracie, aby
mu wyjednać wieczny odpoczynek. „I zarządzenie to reguły zakonnej zgadza się z przeświadczeniem wszystkich
ludów od najdawniejszych czasów. Już bowiem w Starym
Testamencie czytamy, że J u d a s z Machabeusz po odniesionem zwycięstwie posiał w ofierze 12000 drachm do Jerozolimy za spokój dusz poległych w czasie bitwy. Takie
samo stanowisko zajmuje Sobór Trydencki odnośnie do
ofiary Nowego Przymierza, dowodząc, że stanowczo musi
przyznać, iż niema żadnego dzieła tak świętego i bardziej
się Bogu podobającego nad oną ofiarę, którą kapłani na
ołtarzu Bogu, Panu żywych i umarłych składają. P o d c z a s
bowiem tej ofiary już nie Anioł, jak do owczej sadzawki»
ale sam Syn Boży zstępuje do morza płomieni czyścowych, wybawiając z nich dusze Krwią Swoją Przenajświęt-

— 277 —
szą. Przejęty taką wiarą wziął pewnego razu kapłan tercjarz św. J a n Vianney w chwili przeistoczenia w ręce swoje
świętą hostję, mówiąc: Święty Wieczny Ojcze, uczyńmy
zamianę: Ty masz duszę mego przyjaciele, która jest w czyścu, ja zaś mam Ciało Syna Twego, które jest w moich rękach, Puść więc mego przyjaciela, ja zaś złożę Ci Twego
Syna ze wszystkiemi zasługami męki J e g o i śmierci. I istotnie w chwili podniesienia świętych postaci ujrzał duszę
swego przyjaciela promieniejącą, unoszącą się do nieba.
Módlcie się więc i wy podczas Mszy św. z podobną
ufnością; ofiarujcie po św. przeistoczeniu najśw. Ciało,
zasługi i najdroższą Krew Chrystusową sprawiedliwości
Boskiej na zadośćuczynienie za pozostałe jeszcze kary
zmarłych tercjarzy. I wy kiedyś nad sobą miłosierdzia
doznacie.
J a k o drugi środek reguła zakonna zaleca modlitwę
po komunji św. w słowach: „Bracia i siostry mają w miarę możności po przyjęciu komunji św. pomodlić się za
zmarłego członka, by dla niego wybłagać wieczny odpoczynek", Jeśli bowiem zawsze święta i zbawienna jest
myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów rozwiązani, to szczególniejszą ma wagę chwila komunji św.
Bo i czy mógłby Gość niebieski odmówić tak szlachetnej
i słusznej prośbie? Nie bez powodu św. Augustyn modlitwę nazwał kluczem do otwierania dla b i e d n y h dusz
zamkniętyeh bram nieba. — J e d n e m u wszakże nabożeństwu reguła przed innemi daje pierwszeństwo, to nabożeństwu różańca Św., temu złotemu łańcuchowi, zapomocą
którego Matka Boża już tyle dusz z czyśca wydobyła.
Reguło zakonna mówi: „Tercjarze mają odmawiać różaniec, ustanowiony przez św. Ojca Dominika, za zmarłych".
Tak więc odmawiajcie go często i pobożnie. Odprawiajcie też często Drogę Krzyżową i ofiarujcie sprawiedliwości Bożej liczne odpusty za dusze w czyścu, aby one
jak najprędzej osiągnęły światłość wiekuistą.
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Tak gorące zachęcanie reguły zakonnej oraz dzisiejsze rozważanie udręczeń dusz w czyścu niech was utwierdzi na nowo w postanowieniu zwłaszcza w tym miesiącu
ofiarowania wszystkiego dla ich ratowania. Bądźcie przekonani, że one za tę chwilę, poświęconą ich ratowaniu,
na wieki wam wdzięczne będą; nie spoczną, ale orędować
za wami będą, dopóki i wy po szczęśliwej śmierci nie zostaniecie jak najprędzej uwolnieni z płomieni czyścowych,
by razem z nimi cieszyć się u tronu Bożego. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia d o s t ą p i ą " .
(Mat. 5,7). Amen.

XXXIV.
Różaniec.
„ B ą d ź pozdrowiona łaski pełna".

(1,28).

J e d n e m z najpiękniejszych i najdzielniejszych nabożeństw, którem godnie czcimy N, Maryę Pannę, jest różaniec. A że i reguła III zakonu wyraźnie zobowiązuje,
abyście po śmierci członka waszego Zgromadzenia jedną
cząstkę różańca, ułożonego przez Św. Dominika, za niego
wspólnie odmówili, zachęcając więc was do odmawiania go
zgodnie z przepisem tejże reguły z należytem zrozumieniem
i jak największą korzyścią, zastanowimy się dziś, jak różaniec jest:
1. Czcigodny w swym początku;
2. Doskonały w swej formie i treści i
3. Błogosławiony w swych skutkach.
Niech Bóg Wszechmocny za przyczyną Św. O j c a Franciszka pobłogosławi moim słowom !
1.
Nabożeństwo różańcowe jest czcigodne w swym początku, gdyż rozszerzenie się jego najściślej łączy się z osobą św. Dominika, zaufanego przyjaciela naszego św. OjCa
Franciszka. Było to w początku 13 wieku, kiedy szczególniej herezja Albigensów w południowej Francji sprawiała
v 'kie spustoszenia. Duch buntu przeciw zwierzchności
kościelnej i świeckiej wezbraną falą zalewał naród. Bezgraniczna chęć używania i skażenie obyczajów groziły wszelkich zapór zniesieniem i wszelkich tam zburzeniem. Ale
tu w sam czas niebo na ratunek zesłało człowieka i był

— 280 —
nim św. Dominik. Ze ściśniętem od bólu sercem widział
Święty, jak tyle dusz samochcący idzie na zatracenie.
Głosił kazania, modlił się, płakał, starając się surową pokutą złagodzić dla grzesznej ludzkości sprawiedliwość Bożą.
I modlitwy jego nie zostały bez skutku. Kiedy bowiem
pewnego razu gorliwy sługa Mąryi modlił się i zdwajał swe
pokuty, ukazała się mu Królowa Niebios w otoczeniu licznego orszaku Aniołów promieniująca blaskiem niebieskim.
Mój Synu, odezwała się do niego, wiesz, czem Bóg świat
zbawił Wcieleniem, narodzeniem męką i śmiercią, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem mego Boskiego Syna.
Tajemnice te zbawienia, przeplatane Modlitwą Pańską i Pozdrowieniem Anielskiem, są najmilszym dla mnie różańcem.
Rozpowszechniaj ten mój różaniec wśród zbłąkanych, a będzie to początkiem ich nawrócenia.
Możecie sobie wyobrazić, jaka radość przejęła serce
żarliwego o zbawienie dusz kapłana, gdy usłyszał zapowiedź tę z nieba! J a k otoczony licznemi rzeszami ludzi
przy odgłosie dzwonów wkracza do miasta Tuluzy, jak
przejęty gorliwością dla świętej sprawy głosi nabożeństwo
różańcowe, jak to mu Marya poleciła. I oto zaledwie lud
nauczył się odmawiać różaniec, a natychmiast okazały się
wspaniałe owoce nawrócenia. Historja stwierdza, że fanatyczni Albigensi całemi tłumami się nawracali i że najzatwardzialsi grzesznicy czynili pokutę, a życie religijne
wśród chrześcijańskiego narodu nowego nabierało polotu.
W taki sposób różaniec zwyciężył błąd i kłamstwo, grzech
i występek, a błogosławione skutki tego zwycięstwa przetrwały wszystkie wieki, gdyż sposób modlitwy, jaki św. Dominik wówczas głosił, przyjął się wśród narodu chrześcijańskiego i przetrwał aż do dzisiejszych czasów. Tak więc
czcigodne jest nabożeństwo różańcowe swym początkiem
i swoją starożytnością, gdyż nie kto inny, jedno sama Królowa niebios przed 700 laty nas tego sposobu modlitwy
nauczyła. Różaniec jest pochodzenia nadprzyrodzonego.
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2.
J u ż samo uznanie dla różańca powinno być dostateczną pobudką do odmawiania go z największą pobożnością. Co zaś bardziej jeszcze do tego z a c h ę c a ć winno,
to przekonanie, że trudno jaka inna modlitwa swą treścią
i doskonałością może dorównać różańcowi. I tak, św. Leonard z Portu Mauricio różaniec nazywa najmilszem i najbardziej rozpowszechnionem, jaki'e tylko zna, nabożeństwem; tercjarz biskup Św. Franciszek Salezy sławi różaniec jako bardzo pożyteczny sposób modlitwy, jeśli tylko
potrafi się go odmawiać, a tercjarz papież Leon XIII wychwala różaniec jako modlitwę bardzo miłą Matce Bożej,
a nam, odmawiającym go, nadzwyczaj pożyteczną. Niejednemu jednak nabożeństwo to może nie przypadać do gustu.
Taka bezmyślnie klepana i powtarzająca się modlitwa, powiadają, nie może zadowolnić umysłu, ani też serca zaspokoić, a przeto ani Bogu, ani Królowej nieba podobać się
nie może. Do tak dowodzących stosuję słowa Pisma Św.:
„Ci czegokolwiek nie wiedzą, bluźnią". (Jud. 2,10).
Nieuświadomieni tylko i obojętni katolicy mogą lekceważyć
sobie nabożeństwo różańcowe, tak zadawalniające umysł
i serce podnoszące do rzeczy niebieskich, które Kościół,
rządzony przez Ducha Świętego, zaaprobował, zalecił i licznemi odpustami opatrzył.
Wśród was przecież, pobożni tercjarze, niema nikogo,
któryby odmawiać różańca nie potrafił, któryby nie wiedział
z jakich modlitw on się składa i jakie są tajemnice radosne, bolesne i chwalebne, o których macie rozmyślać.
A teraz odpowiedzcie mi, proszę, czy różaniec zawiera
choćby jedną modlitwę, którąby można nazwać bezduszną,
któraby nie budowała i nie zachęcała do ćwiczenia się
w najspanialszych cnotach? Czy Skład Apostolski, w którym Apostołowie zawarli główne prawdy świętej naszej
wiary, jest bezmyślny? Czy Modlitwa Pańska, której sam
Syn Boży nauczył, czy pozdrowienie Anielskie, którem Duch
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Święty poucza nas chwalić Maryę, są modlitwami bezmyślnemi? Czy przeciwnie nie są to modlitwy najwznioślejsze,
najpiękniejsze i najbardziej Boskie, w których jużeście się
od dzieciństwa rozmiłowali? Czy może być coś dla nas
bardziej drogiego nad tajemnice naszego zbawienia: nad
mękę i śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie P_.na
i Zbawiciela naszego J e z u s a Chrystusa, których rozważaniem podczas odmawiania różańca się zabawiamy? Czy
nie powinniśmy się tu przejąć wdzięcznością ku Bogu, miłością ku naszej duszy nieśmiertelnej, nienawiścią do grzechu i gorącem naśladowaniem cnót J e z u s a Chrystusa? J a k
wielkie przeto taki chrześcijanin miałby uzasadnienie do
uskarżania się, gdyby w takiem rozważaniu nie znajdował
żadnej przyjemność'! Zaprawdę w takiem sercu musiałaby
coraz więcej zapanowywać ciemność grzechu, a miłość
Boża coraz bardziej stygnąć!
Ależ, niejeden powie, przeciw treści i doskonałości
różańca nie stawiam zarzutu, ale forma—bezustanne trzepanie jednych i tych samych modlitw siłą rzeczy umysł
musi zmęczyć. Najmilsi Tercjarze, kto tak mówi, dowodzi)
jak mało jest wprawny w modlitwie czyli obcowaniu z Bogiem. Wszakże w stosunkach rodzinnych powtarzanie imienia rodziców żadnej stronie się nie przykrzy, przeciwnie
wielce się podoba. Przyjrzyjmy się 9 chórom Aniołów,
jak ustawicznie przez całą wieczność wołają:
Święty,
Święty, Święty Pan Bóg Zastępów! Przeczytajcie 135 Psalm,
a przekonacie się, że w nim „bo na wieki miłosierdzie
j e g o " 27 razy się powtarza. Przypomnijcie sobie Zbawiciela, przecież Mistrza w modliwie, jak w Ogrójcu trzykrotnie powtarza jedną i tę samą modlitwę, Zresztą proszę mi wskazać coś w przyrodzie, coby się nie powtarzało:
krążenie ciał niebieskich, odbywanie się wszelkiego ruchu»
wszelkich czynności, a nie znajdziecie nic, coby ustawicznie się nie powtarzało, a jednak to wszystko nie razi, czy
powtarzanie w różańcu miałoby tylko r a z i ć !
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Co zaś przeciwnicy różańca całkiem przeoczają, to
że on jest jednocześnie modlitwą ustną i myślną. Stosownie do świąt roku są wzięte poszczególne tajemnice: jużto
z dziecięctwa, jużto z gorzkiej męki, jużto wreszcie z uwielbionego życia J e z u s a Chrystusa w chwale niebieskiej, dokąd dusza w rozmyślaniu się przenosi. Kto tylko z rozwagą odmawiać będzie różaniec, to z nim się powtórzy
to, co nam opowiada historja o św. Franciszku. Całe
noce czuwał ten Święty na modlitwie, a z jego rozpło
mienionego serca wyrywały się by ogniste strzały te
tylko wyrazy: Bóg mój i wszystko m o j e ! Często powtarzana ta modlitwa prowadziła do rozmyślania, od
rozmyślania do kontemplacji, kontemplacja zaś kończyła
się ekstazą.
Dla jego głębokiej i doskonałej myśli najwięksi Święci, jak św. Franciszek Salezy, św. Leonard z Portu Mauricio oraz najsławniejsi ludzie właśnie z takiem upodobaniem różaniec odmawiali. O gdyby przeciwnicy tego nabożeństwa choć raz w życiu widzieli takiego sławnego
O. Connela, co siłą swej wymowy Irlandję z jej poniżającej niewoli wyrwał, jak stojąc na uboczu parlamentu angielskiego w ciszy różaniec odmawiał, na pewno innego nabraliby przekonania!
A czy wreszcie nie starają się wmówić, że różaniec
jest tylko dla ludzi nieoświeconych? Gdyby i tak było,
to możnaby tylko takim przyklasnąć, skoro ich sam Zbawca
bierze w obronę: „Wyznawam Tobie, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi
a objawiłeś je malutkim!" (Mat. 11, 25). Zaprawdę, nieskończenie większa jest w oczach Bożych taka sobie prosta
matka, co to czytać, ani pisać nie umie, ale zato dobrze
różaniec odmawiać potrafi, od niejednego uczonego, biegłego w polityce, ale nieumiejącego w prostocie i pokorze rozmawiać z Bogiem na modlitwie!
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3.
Widzieliśmy więc, jak czcigodny jest różaniec w swym
początku, doskonały w swej treści i formie; teraz przyjrzyjmy
się obfitym łaskom i błogosławieństwu, jakie Królowa nieba
czcicielom swego różańca przyobiecała, co zarazem będzie
pobudką do gorliwego tegoż odmawiania. Mam na myśli
skuteczność różańca szczególniej dla dusz w czyścu. Jeśli
bowiem każda modlitwa sama przez się i na mocy obietnicy Chrystusa ma zapewnione wysłuchanie, jeśli Syn Boży
wytrwałej i wspólnej modlitwie wysłuchanie w szczególniejszy sposób zapewnił, to ufność nasza w wysłuchanie naszych próśb dochodzi do pewności, kiedy w różańcu prośby
nasze za dusze zmarłych przez ręce Przeczystej Bogarodzicy Ojcu Niebieskiemu zanosimy. Czy do głębi serca
nie poruszymy Matki miłosierdzia, kiedy w różańcu błagać
będziemy o litość i miłosierdzie nie dla siebie, a dla dusz
biednych? I czy mógłby Bóg sprawiedliwy odtrącić Maryę,
kiedy Ona Mu ofiaruje własne i swego Boskiego Syna zasługi za pozostające jeszcze kary swych dzieci w czyścu
cierpiących? Odwrotnie, Raczej Ojciec Niebieski łaskawie do Niej przemówi: nie wypada, bym Matce mego Syna
jednorodzonego tak słusznej prośbie miał odmówić,
W tej naszej ufności umacnia nas św. Piotr Damjan
następującem zdarzeniem. Pewna niewiasta imieniem Marozja w rok po swej śmierci ukazała się swej przyjaciółce
w kościele Franciszkańskim Ara Coeli w Rzymie, objawiając jej, że Marya w uroczystość swego Wniebowzięcia
więcej dusz z czyśca wywiodła, niż Rzym mieszkańców
liczy. Widząc zaś zdziwienie swej przyjaciółki, dodała:
żebyś nie miała żadnej wątpliwości o prawdziwości moich
słów, wiedz, że za rok umrzesz. I istotnie tak się stało,
przez co potwierdziła się prawdziwość tego objawienia.
Jeśli Matka Boża w uroczystość swego Wniebowstąpienia tak licznym duszom otwiera bramy niebios, przecież wyraźnie o to nieproszona, to czegóż dopiero nie
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uczyni, kiedy członkowie trzeciego zakonu połączą się
by w nabożeństwie różańcowem uprosić Ją o litość dla
którego ze zmarłych swych członków! Czy nie zaręcza
doktór Kościoła św. Alfons Liguory, że właśnie różaniec
przynosi duszom w czyścu najskuteczniejszą pomoc? Czy
również nie stwierdza doktór Kościoła św. Tomasz z Akwinu, że to niemożliwe, iżby wspólna modlitwa wielu nie
została wysłuchaną, w której liczne modlitwy jakby jedną
się stają, jak to ma m i e j s c e w różańcu! Tak, różaniec
jest złotym łańcuchem, za który Marya dusze drogich
zmarłych pociąga za sobą do pięknego nieba, gdzie one
u tronu Bożego stanowią J e j koronę, ozdobę i radość.
Niech więc żaden z was, coście się zgromadzili celem
uczczenia Królowej różańca Św., dziś nie opuści zebrania
zakonnego, wprzód nie złożywszy u stóp J e j przyrzeczenia:
Pragnę od dziś uczestniczyć we wspólnem odmawianiu różańca na uczczenie Maryi i celem pocieszenia dusz w czyścu.
B ą d ź c i e przekonani, że przez was wyratowane dusze będą
u tronu B o ż e g o najlepszymi waszymi przyjaciółmi, obrońcami i rzecznikami. Różaniec niech będzie codzienną waszą modlitwą w kółku rodzinnem, waszym towarzyszem
w zmiennem tem życiu i kiedyś po najdłuższem życiu obyście zostali z nim do trumny złożeni. A w taki sposób
wreszcie Królowa nieba wszystkie te róże, któreście w życiu
tak często u stóp J e j składali, podniesie i uplecioną z nich
koroną zwycięstwa przyozdobi wasze skronie. Amen.

xxxv.
D r o g a krzyżowa.
„O wy w s z y s c y , którzy i d z i e c i e p r z e z
d r o g ę , o b a c z c i e a p r z y p a t r z c i e się, j e ś l i j e s t
b o l e ś ć , j a k o b o l e ś ć m o j a " . ( T r e n . 1, 12).

Pewnego razu nasz św. ojciec Franciszek modlił się
w kościółku Porcjunkuli, niedaleko Assyża, swoim zwyczajem ze łzami rozważając gorzką mękę Zbawiciela, a z ust
jego wyrywały się słowa: „Miłość moja została przybita do
krzyża, ale bez odwzajemnienia. Powiedźcie, najmilsi tercjarze, czy ta pełna wyrzutu skarga i do nas się nie odnosi? Wszakże za jedno słowo przyjazne, za drobną usługę bardzo często ludzie poczuwają się do wdzięczności
przez całe życie. A tymczasem Syn Boży za nas staje się
zakładnikiem, za nas swe życie oddaje na haniebnem drzewie krzyża, a tylu chrześcijan najmniejszej nawet na
to nie zwraca uwagi. Przynajmniej na przyszłość nie
chciejmy należeć do tych, których niewdzięczność tak
gorzko opłakiwał św. Franciszek. I w ciągu roku, o ile
czas nam na to pozwoli, a szczególniej w czasie wielkiego
postu starajmy się Panu Jezusowi towarzyszyć na tej J e g o
drodze krzyżowej. Żebyśmy zaś to nabożeństwo odprawiali
z jak największą korzyścią, zastanowimy się dziś, jaki jest
Drogi Krzyżowej:
1. Czcigodny początek;
2. Obfitość w laski i
3. Łatwe jej odprawianie.
Niech Zbawca ukrzyżowany za przyczyną Swej Matki
Bolesnej pobłogosławi moim słowom !
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1.
Jaki jest początek Drogi Krzyżowej? Z początku bowiem jakiej rzeczy wnosimy o jej wartości. I tak, modlitwa,
którą ułożył który ze Świętych, jest dla nas święta; obraz,
który jest uważany za dzieło takich mistrzów, jak Rafael
lub Michał Anioł, jest dla nas drogocenny. I to najzupełniej słusznie. A któż, jest twórcą Drogi krzyżowej ? Nie
wymyślił jej żaden pobożny i uczony kapłan, ani też zaprowadziła jej Marya, Matka Boża, jak to miało miejsce
z różańcem, lecz sam J e z u s Chrystus, Syn Boży, jest twórcą
św. Drogi krzyżowej. Uświęcił ją nie wodą święconą, ani
też olejami świętemi, ale własną swą Krwią Przenajświętszą. Bo i cóż to jest Droga krzyżowa? W dosłownem
znaczeniu jest to ona droga, którą obciążony ciężkiem
drzewem krzyża postępował Syn Człowieczy od trybunału
sądu Piłata ulicami Jerozolimy na Górę Kalwarji, A czemże są one 14 stacji, jeśli nie onemi miejscami tej św. drogi,
które Zbawca uświęcił bolesną swą męką i szczególniejszemi dowodami swej ku nam miłości? Tak, miłość ku
nam Zbawiciela zniewoliła Go do pójścia drogą męki, miłość ku nam przygwoździła Go do krzyża, miłość ku n a m
zadała Mu cios śmiertelny, a więc 14 owych stacji Drogi
krzyżowej są tyluż dowodami niezgłębionej miłości Bożej
ku nam ludziom. Jak zaś św. Droga krzyżowa jest dowodem miłości ku nam Zbawcy, tak z drugiej strony odprawianie Drogi krzyżowej będzie dowodem wdzięczności naszej ku Boskiemu Zbawicielowi. I pierwsza to Najświętsza
Marya była, co nietylko w on straszny Wielki Piątek towarzyszyła swemu Boskiemu Synowi w drodze krzyżowej, ale,
jak podanie niesie, po J e g o wniebowstąpieniu często razem
z Apostołami nawiedzała miejsca, męką J e g o uświęcone.
Przykład ten naśladowali pobożni pierwszych wieków chrześcijanie w Palestynie, później zaczęły przybywać ze Wschodu i Zachodu wielkie pielgrzymki, by uczcić ziemię, którą
Syn Boży pobytem swoim uświęcił. Kiedy zaś następnie
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Mahometanie tym pielgrzymkom zaczęli stawiać trudności,
zerwały się ludy Europy do słynnych wypraw krzyżowych
celem wyrwania z rąk niewiernych miejsca, uświęconego
męką Chrystusową. Wreszcie w r, 1342 pobożny król Roger Sycylijski straż nad miejscem świętem powierzył synom
św. Franciszka, którzy odtąd z tego zadania z największem
poświęceniem, nawet życia nieraz własnego, aż do obecnej
chwili się wywiązują.
To dotąd była mowa o powstaniu Drogi krzyżowej
w Jerozolimie. A teraz zobaczmy, w jaki sposób to nabożeństwo zostało rozszerzone po świecie katolickim z a .
pomocą obrazów ze stacjami, jakie widzimy po kościołach.
Ze wszystkich krajów, gdzie Franciszkanie mieli swe klasztory, zostali wybrani co gorliwsi ojcowie, którym w J e rozolimie została powierzona służba Boża i nabożeństwo
Drogi krzyżowej. Kiedy zaś po 12 latach ci ojcowie powrócili do ojczystych klasztorów, celem wynagrodzenia
sobie braku miejsc świętych w swych klasztornych kościołach zaprowadzili obrazy męki Pańskiej i w taki sposób powoli w całym Kościele przyjęło się nabożeństwo
Drogi krzyżowej. Stolica Apostolska w uznaniu wzniosłości tego nabożeństwa, zaaprobowała je i zastosowała do
niego taki odpust, jaki był przywiązany początkowo do
nawiedienia Drogi krzyżowej w Jerozolimie. Jak więc widzimy, czcigodny był początek Drogi krzyżowej.
2.
Nabożeństwo
to, zawdzięczające
swe powstanie
Synowi Bożemu i J e g o Matce Przenajświętszej, musi
być wielce zbawiennem i pożytecznem dla duszy naszej, a przeto i obfitem w łaski. I w samej rzeczy widzimy tu korzyści duchowe, nagromadzone w tak rozrzutnej obfitości, że papież Benedykt XIV orzekł, iż poza słuchaniem Mszy św. niemasz nabożeństwa, bardziej obfitującego w łaski, nad Drogę krzyżową. A jakież to one łaski?
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Św. Leonard z Portu Mauricio jako pierwszy owoc nabożeństwa Drogi krzyżowej wysławia, że jest ona lekarstwem
na występki i buntujące się namiętności. Bo czy możliwem byłoby pobożnie odprawiać Drogę krzyżową i nie
żałować za swe grzechy? Wszakże nie co innego, jedno
grzech skazał na śmierć Syna Bożego. Oprawcy byli tylko
zewnętrznemi narzędziami, co i prorok Izajasz stwierdza:
„Zranion jest za nieprawości nasze, start jest za złości
nasze". (Iz. 53,5). O tej prawdzie Św. Bernard starał się
w kazaniu swoich słuchaczów przekonać w sposób obrazowy, „Pewnego razu, prawił, „jako dziecko bawiłem się
na dziedzińcu zamku królewskiego, gdy naraz dziwny widok moje oczy uwięził. Ujrzałem młodzieńca, szlachetnej
powierzchowności, skrępowanego powrozami, obciążonego
wielkim ciężkim krzyżem, prowadzonego przez nieokrzesanych żołnierzy właśnie na dziedziniec zamku królew«kiego;
tłuszcza, żądna wrażeń,, następowała. Na moje pełne litości pytanie odpowiedziano mi, że jest to następca tronu
który ofiarował się za mnie umrzeć na tym krzyżu. Usłyszawszy to, dalej ciągnął św. Bernard, już opuściła mię
chęć do dalszej zabawy i ze izami, pobiegłszy do Syna
królewskiego, udałem się z Nim na miejsce stracenia".
„Najmilszym tym następcą tronu, domyślacie się, jest jednorodzony Syn Boży, który poszedł ponieść śmierć za grzechy nasze na haniebnem drzewie krzyża. Któżby więc,
płacząc ze św. Bernardem, nie chciał pójść za Synem Bożym Drogą krzyżową, któżby z żalem nie chciał się bić
w piersi, patrząc na napis pod każdą stacją: Grzeszniku,
oto dzieło twoje! Tyś się przyczynił do tej męki Syna
Bożego! I nie jest to przesadą, że chciwcy i gwałciciciele
7 przykazania Bożego Zbawiciela z szat obdarli, nieczyści
boleśnie ubiczowali, pyszni cierniową koronę włożyli, zaniedbujący swe obowiązki tak okrutnie Drogą krzyżową
popychali. Dlatego z wdzięczności ku Jezusowi niech będzie przeklęty grzech, że stał się przyczyną Drogi krzyżowej.
19
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A pobożne odprawianie Drogi krzyżowej z oczu naszych łzy wyciskając, jednocześnie duszę przeszywa strzałą
miłości ku Jezusowi. Bo i któż rozważając w stacjach
tak wymowne dowody miłości, zdołałby się oprzeć obowiązkowi wywzajemnienia się miłością? Przypomnijmy sobie znamienne zdarzenie ze Starego Testamentu. Kiedy
bowiem synowie Izraelscy suchą nogą przeszli rzekę Jordan, J o z u e z polecenia Bożego wybrał po jednym mężu
z każdego z dwunastu pokoleń, aby ci wzięli z łożyska
rzeki 12 kamieni i ułożyli je na brzegu na wieczną
miątkę. A gdy dzieci pytać będą o znaczenie tego, mogliby oni im opowiedzieć o nieskończonej dobroci i miłosierdziu Boga, który ciemięzcę Faraona z wojskiem zatopił w nurtach Morza Czerwonego, Żydów na puszczy
manną żywił, tym wodom Jordanu zatrzymać się kazał,
aby suchą nogą do Ziemi Obiecanej weszli. (Joz. 4, 1—7).
Pobożni Tercjarze, jak niegdyś z rzeki Jordanu, tak tu
z szerokiego potoku męki Chrystusowej nie dwanaście
a czternaście pamiątek wzięto i ułożono Drogę krzyżową,
by one w napięciu naszą miłość ku Bogu utrzymywały.
A gdy dzieci wasze, w odprawianiu tej Drogi wam towarzyszące, zapytają was o znaczenie tych stacji, macie i wy
im opowiedzieć o nieskończonej miłości i miłosierdziu
Boskiego Zbawcy, który tak wielką i bolesną męką wyratował nas z niewoli piekielnego Faraona i cudownie nas
wzmocnił w naszych cierpieniach, śmiercią na krzyżu otworzył nam bramy niebieskie. Tak, każda rana, każda kropla krwi umierającego Zbawcy woła do nas wstrząsającym
głosem: tak to was umiłowałem! Któż przeto na ten widok mógłby jeszcze pozostać niewdzięcznym, zimnym
i nieczułym i nurzać się w nieczystej rozkoszy, gdy Zbawiciel jego z nadmiaru boleści wije się jak robak? Któż
nie chciałby chętnie nieść za Chrystusem w poczuciu
wdzięczności drzazgi krzyża nieraz małych przeciwności
i dolegliwości? Starajcie się więc czynną miłością osu-
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szyć łzy św. Franciszka, który tak gorzko płakał nad niewdzięcznością ludzi, co za miłość nie odpłacają się miłością ku Zbawicielowi.
Do tak obfitych skutków nabożeństwa Drogi krzyżowej Zbawiciela Oblubienica J e g o , Kościół święty, dodał
jeszcze nader hojny skarb odpustów. Kiedy należycie zrozumiecie znaczenie odpustu zupełnego, to dopiero potraficie ocenić warto.'ć Drogi krzyżowej. Odpust zupełny
jest to darowanie wszystkich kar doczesnych, które mamy
do odpokutowania, albo tu na ziemi w postaci cierpień
i niepowodzeń, albo w czyścu. Przypomnijcie sobie króla
Dawida. Ledwie prorok Natan podwójne przestępstwo:
cudzołóstwa i zabójstwa, przed oczy stawił, Dawid uderzywszy się w piersi, zawołał: zgrzeszyłem Panu. Na to
Natan do D a w i d a : Pan też przeniósł grzech twój: nie
umrzesz. Wszakoż, iżeś dał przyczynę bluźnienia nieprzyjaciołom Pańskim dla słowo tego, syn, któryć się urodził,
śmiercią umrze. (2 Król. 12, 14). Widzicie więc tu, że
po odpuszczonych grzechach pozostaje jeszcze do odpokutowania kara za grzechy, która właśnie może być zgładzoną przez odpust. I ktoby umarł po zyskaniu takiego
odpustu zupełnego, a któryby Pan Bóg obrócił na korzyść
jego własnej duszy, taki poszedłby wprost do nieba, nie
zawadziwszy nawet o czyściec. Odpusty z a ś zupełne nadane Drodze krzyżowej są bardzo liczne, przewyższają
liczbę stu. Papież Benedykt XIV osądził za stosowne niewykazywanie wszystkich poszczególnie, a to by ustrzedz
wiernych od ich lekceważenia. Św. Leonard w tej sprawie mówi w kazaniu: „Wystarcza wiedzieć, że odpusty
Drogi krzyżowej są wielkie i liczne. Choćbyście przez to
nabożeństwo zyskali dla siebie jeden tylko odpust zupełny,
to resztę możecie ofiarować za dusze w czyścu." Widzicie tedy, najmilsi Tercjarze, kiedy dodacie do tych
skutków Drogi krzyżowej, właściwych każdemu nabożeństwu do męki Chrystusowej, jeszcze bogaty skarb odpu-
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stów, czy można nazwać przesadą dowodzenie, że nabożeństwo Drogi krzyżowej jest nadzwyczaj obfite w Jaski?
3.
Jednej wszakże nie mogę pominąć okoliczności, która
nabożeństwo to sprawia wam tak miłem, mianowicie łatwych
warunków, na jakich te wielkie łaski można pozyskać,
Kiedy pielgrzymka wymaga dużo czasu i zachodu, kiedy
zyskiwanie innych zupełnych odpustów wymaga prawie
zawsze odprawienia pokuty i przyjęcia komunji Św., to to
nabożeństwo ma za warunek rozważanie tylko ze skruszonem sercem męki Chrystusowej. Nawet więc małe dziecko,
co jeszcze czytać nie potrafi, może te liczne odpusty
Drogi krzyżowej zyskać. Patrząc tylko na stacje, pytać
należy: 1) kto cierpi, 2) co cierpi i 3) za kogo c i e r p i ?
Odpowiedź na 1 pytanie: kto cierpi? Złóżcie dzięki Zbawcy za J e g o miłość niepojętą. Na drugie pytanie odpowie wam spojrzenie na stację, że to wszystko przecierpiał
Syn Boży, by zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej za grzechy nasze. Przy trzeciem pytaniu: za kogo Zbawiciel
wszystko to wycierpiał, poznacie wysoką wartość waszej
duszy nieśmiertelnej, a przechodząc od jednej do drugiej
stacji, odnówcie sobie postanowienie uczynienia wszystkiego, by tylko uratować duszę waszą. A teraz odpowiedzcie mi, czy jest co łatwiejszego, jak odpowiadając no j
trzy pytania, rozważać podczas Drogi krzyżowej mękę
Chrystusową? I czy mógł Kościół dla zyskania tak wielkich łask podać łatwiejsze jeszcze warunki? Zaprawdę
chyba już nie. Oby to wszystko przynajmniej było dla
was pobudką do jak najczęstszego w powyższy sposób
odprawiania Drogi krzyżowej.
Na zakończenie posłuchajcie pouczającej opowieści,
którą nam zachowała pobożna legenda. Kiedy w on straszny Wielki Piątek krzyż Zbawcy z c a ł ą siłą do dołu zepchnięto, zatrzęsło się całe piekło w straszliwej trwodze
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i rozpaczy. Złe duchy czem prędzej zebrały się na naradę, ale wszystkie powzięły przekonanie, że kiedy Bóg za
ludzkość umiera, to kto mógłby jeszcze grzeszyć? Lecz
jeden ze złych duchów rzucił projekt tak szatański i złośliwy, jaki tylko piekło podsunąć mogło: należy o to się
starać, aby ludzie zapomnieli o tem, co Zbawiciel za nich
wycierpiał, a dla swych grzechów głębiej jeszcze do piekła »ię dostaną, gdyż wówczas najmniejszej już mieć nie
będą wymówki.
Najmilsi Tercjarze! Znaczenie jest jasne. Nie zapominajcie więc nigdy o nieskończonej miłości umierającego Zbawcy
Odprawiajcie często i pobożnie,
szczególniej w piątki, Drogę krzyżową, zbogacając się łaskami, tam tak hojnie nagromadzonemi.
Niech to nabożeństwo stanie się waszym pobożnym zwyczajem. W razie
śmierci kogokolwiek z waszej rodziny, jak najprędzej odprawcie w intencji jego Drogę krzyżową. Tu naprzód nauczycie się od Matki Bolesnej pod krzyżem mężnie znosić
nawiedzenia Boże, następnie zyskaniem tak licznych i wielkich odpustów i ofiarowaniem ich za duszę zmarłego dopomożecie mu do jak najprędszego wejścia do chwały
wiecznej. Amen.

XXXIV.
Odpust.
„Chodźcie, kupujcie bez srebra i bez
ż a d n e j z a m i a n y " . (Iz. 55, I).

J e d n e m z przysługujących wszystkim zwierzchnikom
państwa praw, którego posługiwaniem się zjednywają sobie
serca swych podwładnych, jest otwieranie więzień, rozkuwanie z przestępców łańcuchów i ułaskawianie skruszonych
zbrodniarzy. Lecz prawo to ułaskawiania bywa tylko w nadzwyczaj rzadkich wypadkach stosowane, np. przy wstępowaniu na tron panującego lub przy wielkich uroczystościach.
Takiem prawem ułaskawiania, jużciż należącem
do sfery nadprzyrodzonej, posługuje się też i Kościół katolicki. Kościół, ta Oblubienica Chrystusowa, otrzymał je
od swego Boskiego Oblubieńca, przyjmując od Niego klucze Królestwa Niebieskiego, z upoważnieniem usuwania od
ludzi wszelkich przeszkód do nieba, a więc nietylko rozkuwania łańcuchów grzechów, ale też i należących się za
nie kar przez udzielanie odpustów
I jeśli Kościół odpusty stosuje do wszystkich swych dzieci, to członkom uprzywilejowanego swego trzeciego zakonu już naprawdę zdumiewającą okazuje szczodrobliwość, którą w całej pełni
dopiero wówczas zrozumiecie, kiedy biegu swego żywota
ziemskiego dokonywać będziecie.
Abyście się zaś stali
uczestnikami w jak najobfitszej mierze odpustów trzeciego
zakonu, rozważcie:
1. Co Kościół katolicki utrzymuje o odpustach,
2. Jakie są najważniejsze odpusty trzeciego zakonu,
i co należy myśleć o zarzutach, przeciw nim podnoszonych.
Niech Bóg Wszechmogący za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi moim słowom!
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Żeby w sobie wyrobić jasne pojęcie o odpustach tak,
jak o nich Kościół naucza, musimy się zastanowić nad
ich istotą, źródłem i historją. J u ż sam wyraz „odpust"
oznacza odpuszczenie i wszystkim wiadomo z katechizmu, że odpust jest to odpuszczenie, poza sakramentem
pokuty, kary doczesnej, którąś ny za grzechy wycierpieć
powinni w tem życiu, albo w przyszłem, jeśli tu na ziemi
w zupełności jej nie poniesiemy.
Wzamian za tę karę
Kościół wynagradza Sprawiedliwości Bożej ze skarbca zadośćuczynienia Chrystusa, N. Maryi Panny i Świętych Pańskich. Dla lepszego zrozumienia uprzytomnijmy sobie upadek w grzech pierwszych naszych rodziców w raju. Wprawdzie Bóg miłosierny przez wzgląd na mającego przyjść
Odkupiciela przebaczył im grzech nieposłuszeństwa i kary
wieczne, dla poniesienia jednak nieodpuszczonych kar doczesnych Bóg sprawiedliwy wypędził ich z raju, skazując
na uprawę ziemi w pocie czoła, znoszenie utrapień i chorób w ciągu wielu set lat aż do śmierci. Jak niegdyś
pierwszym naszym rodzicom, tak i nam Bóg miłosierny
w sakramencie pokuty odpuszcza z grzechami śmiertelnemi i karę piekła, ale karę doczesną pozostawia nam samym
do odpokutowania.
Któż przeto, ze drżeniem i trwogą
wznosząc oczy do nieba, dobrze się nie zastanowi: Adam
i Ewa raz jeden tylko zgrzeszyli i tyle lat musieli pokutować za swój grzech, a my tyle razy i ciężej od naszych
pierwszych rodziców zgrzeszyliśmy, a więc i nagromadziliśmy sobie niesłychanie wiele kar doczesnych. Czy możemy przez tak krótki czas życia naszego za nie odpokutować? Jak więc długi czyściec po śmierci nas czeka!
W takim naszym ucisku i zmartwieniu przychodzi nam Kościół, Matka nasza, z pomocą. A przychodzi od tronu Majestatu Bożego, odzywając się do nas, jak niegdyś św.
Piotr: „Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to tobie
dawam" (Dziej. 3,6) ze skarbca, który mi mój, Boski Oblu-
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bieniec, powierzył. W Imię i z polecenia Twego Boskiego
Syna ofiaruję Boskiej Twojej Sprawiedliwości nadmiar zasług J e g o gorzkiej męki i śmierci, oraz zasługi N. Maryi
Panny i Świętych Twoich na zadosyćuczynienie za kary
grzechowe dzieci moich. I Bóg sprawiedliwy zadośćuczynienie to uznaje za najzupełniej wystarczające i przyjmuje
nas napowrót do swej łaski.
Jako więc zadośćuczynienie
za nas Kościół ofiaruje Bogu zasługi J e z u s a Chrystusa,
N, Maryi Panny i Świętych Pańskich.
Weźmy następnie pod uwagę, że każdy dobry uczynek ma dwojaką wartość: wartość zasługi, która jest di
tego stopnia własnością spełniającego, że on nie może jej
nikomu odstąpić, i wartość zadośćuczynienia, którą może
ofiarować innym na zadosyćuczynienie za ich grzechy.
A teraz pomyślcie, z jaką cierpliwością Święci Pańscy
znosili choroby, prześladowania i wszelakiego rodzaju
przeciwności, jakim pokutom się oddawali, ile dobrego
uczynili, jeśli mieli w życiu jakie ułomności, nietylko
za nie w zupełności odpokutowali, ale jeszcze nadmiar zasług swych zostawili. Uprzytomnijcie sobie pokutę i śmierć
męczęńską takiego wielkiego świętego J a n a Chrzciciela»
takiego św. Franciszka, gorliwość o dusz zbawienie takiego
św. Antoniego, dzieła miłosierdzia takiej św. Elżbiety i innych. Nie wolno nam zapominać o nadmiernych zasługach
Niepokalanej Bogarodzicy, głównej Patronki trzeciego zakonu, która pod krzyżem była pogrążona w morzu boleści.
Zmierzcie wreszcie niezmierzone zasługi Syna Bożego, gorzką
męką i śmiercią krzyżową zdobyte. Wszystek ten nadmiar
zadosyćuczynień tworzy skarb niewyczerpany, który Chrystus, nasz Ojciec, Marya, nasza Matka i tylu świętych Braci
i Sióstr naszych, rozstając się z tym światem, nam zostawili. Do tej błogosławionej spuścizny można zastosować
słowa Zbawiciela: „Insi robili, a wyście weszli w prace ich."
(Jan 4, 3 8 \ Zbieramy, co inni posieli. J e s t to on drogocenny olejek, który Psalmista w 132 Psalmie opiewa, spły-
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wający z Chrystusa, Głowy, na Najśw. Marję Pannę, z Niej
zaś na wszystkich członków Kościoła, iż wszystkie kraje
są przejęte wonią zasług Chrystusa, N. Marji Panny i ś w i ę
tych Pańskich.
Z tego niewyczerpanego skarbu, który codzień się pomnaża zadosyćuczynieniami pobożnych chrześcijan i umartwieniami osób, w zakonach żyjących, Kościół już od czasów Św. Pawła czerpie w postaci wiernym udzielanych odpustów. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Kościół
za pewne grzechy przepisał określone pokuty. I tak, kto
np. naruszył sławę bliźniego, musiał po odprawieniu sakramentu pokuty pościć siedm dni o chlebie i wodzie; za fałszywą przysięgę musiał siedm lat pokutować; za złamanie
wiary małżeńskiej musiał dziesięć lat odbywać publiczną
pokutę. Lecz często się zdarzało, że pobożni chrześcijanie,
którzy za wiarę więzienie znosili, wstawiali się za niejednym pokutnikiem i Kościół tym pokutnikom dla zasług ich
orędowników czas pokuty skracał, udzielając im odpustów.
Kiedy zaś z biegiem czasu zapał chrześcijan do pokuty
coraz bardziej zaczął stygnąć, Kościół tym wiernym, którzy
okazali swój żal w dokonywaniu pewnych pobożnych uczynków, darowywał kary doczesne, wynagradzając Sprawiedliwości Bożej ze skarbca nadmiaru zadosyćuczynień Chrystusa, N Maryi Panny i Świętych Pańskich. I tak nap.
papież Urban II w r. 1095 udzielił odpustu zupełnego wszystkim tym, co wezmą udział w wyprawie krzyżowej do Ziemi Świętej. Kościół też nadaje i mniejszym uczynkom, jak
nawiedzaniu chorych, pewnym modlitwom odpusty cząstkowe 40 dni, albo od 1 do 30 lat, Nie oznacza to, że czyściec ma być skróconym o 40 dni, 1—30 lat, ale że Bóg
odpuści taką część kary doczesnej, jaka odpowiada pokucie
takiegoż czasu pierwszych wieków chrześcijaństwa. Teraz
już rozumiecie wysoką wartość odpustów. Okażecie wdzięczność szczodrobliwemu Bogu przez to, że będziecie wykorzystywali prawie niezliczone odpusty trzeciego zakonu.
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2.
Przechodząc teraz do omawiania nader bogatego
skarbca odpustów trzeciego zakonu, c h c ę uspokoić zwłaszcza starszych tercjarzy, którym może się zdawać, że nowa
reguła wiele odpustów uszczupliła.
Wprawdzie papież
Leon XIII, reformując regułę, niektóre odpusty wątpliwe
ogłosił za nieistniejące, ale natomiast przychylność swoją
okazał w zdumiewającej hojności. Bo i któż mógłby się
spodziewać, że członkowie trzeciego zakonu na mocy swej
reguły w roku mogą 86 razy dostępować odpustu zupełnego? Kiedy później w Rzymie się dowiedziano, że wielu
tercjarzy z powodu znacznej odległości od kościołów Franciszkańskich w dniu Porcjunkuli z odpustu muszą zrezygnować, Ojciec, św. wydał dekret 31 stycznia 1893 r. po
wieczne czasy, na mocy którego tercjarze odpust Porcjunkuli również mogą zyskać tyle razy, ile razy nawiedzą kościół parafjalny, w którym kanonicznie został trzeci zakon
św. Franciszka zaprowadzony. Koroną zaś swej miłości
i dla zaznaczenia, jak bardzo leży mu na sercu, żeby wszyscy
jego pieczy pasterskiej powierzeni wierni mogli do t e g o
zakonu przystępować, udzielił Ojciec św. 11 września 1901 r.
po wieczne czasy łaskę: 1) każdego dnia odpust zupełny
za odmówienie t. zw. różańca franciszkańskiego o siedmiu
radościach N. Marji Panny i 2) w każdy dzień Komunji św.
wielorakie odpusty zupełne, jakie zostały nadane za nawiedzenie grobu św. Piotra w Rzymie, kościoła w Jerozolimie.
Porcjunkuli i św. Jakóba w Kompostelli i to tyle razy, ile
razy się odmówi na intencję Ojca św. 6 O j c z e nasz, tyleż
Zdrowaś Marjo i tyleż Chwała Ojcu. Czy zdajecie sobie
sprawę z olbrzymiego skarbu ł a s k ? Jak więc powinniście
bardzo dziękować za łaskę powołania do trzeciego zakonu
pokuty! Kiedy św. Franciszek usłyszał o wielkiej pobożności św. Elżbiety Turyngskiej, nie umiał jej okazać swej
większej radości, jak d a j ą c jej w prezencie swój płaszcz
ubogi. Wam zaś o wiele większy dar ofiarował, zostawia-
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jąc wam swoje i swych świętych dzieci zasługi przeobfite
z których możecie korzystać, zyskując tak liczne odpusty,
iż z całą słusznością może zawołać z Apostołem: „ J u ż e ś c i e
się przez niego i jego zakon bogatymi stali." (I Kor. 4,8).
Kiedy początkowo narzekano na zbyt ograniczoną
liczbę odpustów, to z drugiej strony nadanie tak licznych
odpustów sprawia w innych obawę, że to stać się może
przyczyną fałszywego bezpieczeństwa. Takiemu mniemaniu przeciwstawiam naukę Kościoła, że użytek odpustów
wogóle jest wielce pożyteczny i zbawienny. Bo czy można potępić środek łask, który ożywia w nas zapał do pokuty, pobudza do tworzenia dzieł dobrych, cieszy nas w godzinę śmierci i przyśpiesza dostanie się nasze do nieba?
A to właśnie sprawia odpust i dlatego musi być wielce
pożytecznym. — Powiedziałem, że odpust naprzód ożywia
w nas zapał do pokuty. Na dowód mego twierdzenia
mogę przytoczyć liczne dziwne nawrócenia w dzień Porcjunkuli albo w czasie jubileuszu, kiedy to Bóg miłosierny,
poruszony gorliwością wielu wiernych, tak licznych Szawlów przemienia w pokutujących Pawłów. I mam tu na
myśli gorliwych tercjarzy, co wierni regule zakonnej co
co miesiąc i częściej przystępują do sakramentów świętych.
Zapytuję tu, czy, tak łatwo dostępując odpustu,
myśl o surowem prawie pokuty pierwszych wieków chrześcijaństwa nie powinna was przejąć zbawiennym wstydem
i świętą bojaźnią sprawiedliwości B o ż e j ? Czy pamięć na
surowe pokuty pierwszych chrześcijan nie pobudzi was do
przejednania Sprawiedliwości Bożej choć tą malutką pokutą trzeciego zakonu i cierpliwem znoszeniem wszelakich
przeciwności? Powiedziałem następnie, że odpust usposabia do wykonywania dobrych dzieł. Czy samo godne przyjęcie sakramentu pokuty, z czem dostępowanie odpustów
tak ściśle jest połączone, nie jest już dobrym uczynkiem?
Czy takie częste, poufne, obcowanie z Bogiem, ukrytym
w Przenajświętszym Sakramencie, może pozostać bez uszła-
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chetnienia waszego s e r c a ? Gzy taka latorośl, tak ściśle
złączona z winnym krzewem, jak siebie Chrystus nazywa,
może pozostać bezowocną? Czy można czego innego się
spodziewać, niż pielęgnowania miłości bliźniego i sumiennego spełniania obowiązków swego stanu? Pytam wreszcie,
czy na łożu śmierci jest słodsza pociecha nad myśl, że
odpustem zostały spłacone winy Sprawiedliwości Bożej?
Czy może kiedy być bardziej pocieszająca myśl nad wspomnienie, żeście swą hojnością w ofiarowywaniu odpustów za
dusze w czyścu zjednali sobie przyjaciół, którzy teraz
was oczekują w przybytkach niebieskich? B ą d ź c i e najmocniej przekonani, że przez was uratowane dusze wyproszą u Boga dla was szczęśliwą godzinę śmierci, wykołaczą
u nieba natychmiastowe wybawienie z czyśca, wyjdą na
wasze spotkanie i procesjonalnie wprowadzą do niebieskiego Jeruzalem, by w ten sposób odwdzięczyć się i stać
się wam u tronu Bożego waszą koroną, chwałą i radością.
Kiedy to wszystko w jeden obraz ujmiemy i ujrzymy,
jak dobrze uporządkowana miłość własna i miłość dusz
czyścowych, życzenie Kościoła i zakonu, jak to wszystko
razem się łączy, by was przekonać o wysokiej wartości
skarbu odpustów, to naprawdę już się odechciewa zachęcać was do jak najpilniejszego korzystania z odpustów»
ile że każdy dobrze sobie zdaje sprawę z ważności łask.
Uważajcie szczególniej na dnie odpustowe, zaznaczone
w waszym katechizmie, gdyż wówczas w wyjątkowy sposób zostaną wam zaliczone zasługi odnośnych świętych
zakonu. Naśladujcie przykład św. Leonarda, który codzień odnawiał intencję ofiarowania za dusze w czyścu
wszystkich odpustów, jakie są przywiązane do pobożnych
uczynków. Z drugiej strony zastanówcie się, jakąbyście
gotowali sobie odpowiedzialność, gdybyście tak bogaty
skarb bezużytecznie zmarnowali; gdybyście mieli należeć
do tych oziębłych chrześcijan, na których tak się uskarżał
św, J a n Yianney, że wobec odpustów tak obojętnie się za-
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chowują, jak ci, co po sprzęcie zboża przez pole przechodzą.
Nie zapominajcie nigdy słów Zbawiciela: „Od
każdego, któremu wiele dano, wiele żądać b ę d ą " . (Łuk.
12,48). Amen.

XXXVII.

Absolucja generalna.
C o k o l w i e k r o z w i ą ż e s z na ziemi,
będzie rozwiązane i w niebiesiech.
(Mat. 16,19).

Czytamy w rocznikach zakonu, że pewnego razu papież Grzegorz IX odwiedził św. Klarę w Assyżu. Ojciec
św. wiele słyszał o surowości życia i ewangelicznem ubóstwie ubogich Klarysek; lecz to, co w ubogim klasztorku
św. Damjana ujrzał, przeszło wszystko, co mu opowiadano.
Pełen ojcowskiej tkliwości, chciał regułę II zakonu złagodzić, dozwalając córkom św. Klary posiadać majątek,
z któregoby mogły czerpać dochody. Lecz św. Ksieni,
cała przejęta duchem św. Franciszka, z całej siły opierała
się zaofiarowywanym przywilejom, prosząc o to, by Ojciec
św, nie zwalniał ich od ubóstwa, ale od grzechów. Papież nie mógł się nadziwić stałości Św. Klary. Kiedy zaś
jego następca, papież Innocenty IV, dowiedział się o nadchodzącym końcu św. Ksieni, w dowód swej szczególniejszej życzliwości posłał jej swe błogosławieństwo wraz
z odpustem zupełnym, co św. Klara z najwyższą wdzięcznością jako najdroższy skarb przyjęła. Łask takich, z których jedną tylko raz w życiu św. Klara została zaszczyconą, wy jako członkowie trzeciego zakonu wielokrotnie
w ciągu roku dostępujecie.
Celem więc przejęcia was
jak największem poszanowaniem do tych łask obieramy
dziś za przedmiot naszego rozważania to błogosławieństwo,
połączone z odpustem zupełnym, czyli absolucję generalną, rozbierając:
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1, co to jest absolucja generalna trzeciego zakonu i
2. co nas powinno pobudzać do należytego jej zyskania?
Niech Bóg Wszechmocny za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi moim słowom!
1.
Żeby wytworzyć sobie sąd należyty o absolucji generalnej trzeciego zakonu, posłuchajmy naprzód, czem ona
nie jest. Wielu pod wyrazem absoluęji generalnej błędnie
pojmuje, że jest to poza sakramentem pokuty udzielone
rozgrzeszenie od wszystkich grzechów, a przynajmniej od
tych, z których przez zapomnienie nie spowiadaliśmy się.
Inni jeszcze sądzą, że jest to rozgrzeszenie od kar kościelnych, jak to jeszcze praktykuje się w dawnych zakonach.
Wszystkie te błędne zapatrywania na absolucję generalną trzeciego zakonu usuwa papież Leon XIII, wyraźnie określając, że jest to błogosławieństwo z odpustem
zupełnym, czyli że przez absolucję generalną dostępujemy
błogosławieństwa i odpustu zupełnego. Naprzód więc dostępujecie błogosławieństwa Kościoła, który podczas udzielania tego błogosławieństwa w modlitwie prosi dla was:
1. o opiekę w nagabywaniu ducha złego, 2. o odwrócenie
od was gniewu Bożego, 3. o zjednania wam miłosierdzia
Bożego i 4. o szczęście dla was wiekuiste; i Kościół, ta
Oblubienica Chrystusowa, jest pewny wysłuchania próśb
swoich. Z błogosławieństwem tem Kościół nadto zapewnia
wam odpuszczenie wszystkich kar doczesnych za grzechy,
których winy zgładziliście należytą pokutą, połączoną ze
szczerym żalem, albo jeśli to były grzechy powszednie —
tylko żalem. Kościół tu w całej pełni korzysta z przywilejów królowej i matki, coraz to w większej mierze świadcząc zakonowi pokuty łaski i kar złagodzenie. Do polowy bowiem 15 wieku błogosławieństwa tego z odpustem
udzielał tylko w wyjątkowych wypadkach wybitnym osobi-
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stościom na łożu śmierci sam papież lub delegaci. W r.
1476 uczyniono pierwszy wyjątek i to dla trzeciego zakonu. Mianowicie Stolica Apostolska udzieliła tercjarzom
św. Franciszka przywileju otrzymania raz w życiu i na łożu
śmierci od dowolnie obranego kapłana absolucji generalnej.
Wreszcie papież Leon XIII ukoronował szczodrobliwość namiestników Chrystusowych względem zakonu pokuty, zezwalając na dostępowanie rok rocznie tej wielkiej łaski.
Ale co mówię, nie raz, a 34 razy w roku: na Boże
Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Świątki, w dzień S e r c a
Jezusowego, Niepokalanego Poczęcia N. Maryi Panny
św. J ó z e f a i inne, wreszcie w święta zakonu: stygmatów św.
Franciszka, św. króla Ludwika i św. Elżbiety. Po odmówieniu Confíteor kapłan udziela wam w imieniu Kościoła
błogosławieństwa niebieskiego i odpustu zupełnego, który,
jak i wszystkie odpusty trzeciego zakonu możecie ofiarować za dusze w czyścu. Uroczystość kończy się odmówieniem wspólnem 3 Ojcze nasz i tyluż Zdrowaś Maryo.
O jak mała wasza fatyga w porównaniu z temi kosztownemi łaskami, jakich tak często dostępujecie! Oby tylko
tak wytworzone pojęcie o wartości tej łaski stało się dla
was pobudką do coraz większego jej wykorzystywania.
Z tą przez regułę wam zapewnianą łaską bardzo często mieszają łaskę błogosławieństwa papieskiego, które do
absolucji generalnej wiele ma podobieństwa. Obydwóch
tych łask udziela wam X. Dyrektor, jakoż obiedwie są połączone z odpustem zupełnym. Ale różnica głównie polega
na tem, że błogosławieństwo papieskie: 1) w imieniu papieża, absolucja generalna w imieniu Kościoła zostaje wam
udzielana, 2) błogosławieństwo papieskie ma charakter więcej łaski. Dlatego 3) błogosławieństwo papieskie w białej stule i tylko dwa razy w roku, absolucja generalna
zaś 34 razy i to w fioletowej stule zostaje udzielona. Błogosławieństwa papieskiego może tylko publicznie i to X.
Dyrektor udzielić, gdy absolucji generalnej w konfesjonale
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może każdy kapłan udzielić. Błogosławieństwo papieskie,
które, z polecenia papieża zostaje wam udzielane, ma na
was sprowadzić obfitość błogosławieństwa Bożego. J e s t
ono podobne do uroczystego błogosławieństwa, jakiego papieże od wieków w największe uroczystości roku na mocy
swego urzędu papieskiego z balkonu kościoła św. Piotra
miastu i światu w najuroczystszy sposób udzielają. To są
skarby łask, któremi was zbogaca zakon pokuty. Takiemi
łaskami i wyróżnieniem nie może się żadne bractwo poszczycić i tu Kościół chciał znowu wobec całego chrześcijaństwa zaznaczyć, że trzeci zakon, wbrew możliwemu
mniemaniu, jest więcej niż stowarzyszenie lub bractwo, sodalicja lub kongregacja religijna, jest prawdziwym zakonem.
2.
Absolucja generalna tak często wam udzielana, jeśli
zapatrywać się na nią będziemy ze stanowiska wiary, jest
darem nieoszacowanej wartości, prawdziwym klejnotem,
którego wielką cenę dopiero kiedyś w przyszłem życiu ocenimy. Co mam powiedzieć dla zachęcenia jak najgorliwszego wykorzystywania tej laski? Na podobieństwo jubilera,
który chcąc kogo zachęcić do kupna jakiejś ozdoby, lśniące
kamienie wystawia na światło, obracając niemi na wsze
strony, by one w całym przepychu promieniowały, tak ja c h c ą c
was zainteresować, wartość absolucji generalnej trzeciego
zakonu przedstawię w jaknajkorzystniejszem świetle. Słyszeliście, że w absolucji generalnej otrzymujecie błogosławieństwo Kościoła. Dla lepszego zrozumienia wartości tego
błogosławieństwa przypomnijcie sobie błogosławieństwo patrjarchy Noego po potopie dla dwóch synów: S e m a i Jafeta,
którego błogie skutki j e s z c z e teraz po tylu tysiącach lat
w ich potomkach, narodach Europy i Azji, trwają, podczas
gdy przekleństwo ojcowskie, rzucone na Chama, jeszcze
dotychczas w całej okropności na potomkach jego w Afryce
ciąży. Tu sprawdza się wyrok Ducha Świętego: „Błogosła20
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wieństwo ojcowskie utwierdza domy dziatek", (Eccli. 3 , 1 1 ) ,
Jeśli przeto błogosławieństwo ojca według ciała taką moc
posiada, to jakich skutków mamy się spodziewać po
błogosławieństwie tego, którego wszyscy jako naszego ojca
duchownego czcimy, a mam na myśli św. Ojca Franciszka?
Cobyście dali za to, gdybyście, jak brat Leon, przyklęknąwszy, zostali jego bliznami ukrzyżowanego Zbawcy ozdobioną ręką naznaczeni znakiem krzyża i usłyszeli z jego
ust świętych słowa b ł o g o s ł a w i e ń s t w a ? Jak jednak ojciec
według ciała, jak nawet św. O j c i e c Franciszek musi zblednąć wobec św. Oblubienicy Chrystusowej, Kościoła katolickiego, którego woli św. Franciszek chciał być zawsze
powolnym i poddanym! Jak powinniśmy też zabiegać o dostąpienie tak dzielnego błogosławieństwa, którem darzy
członków tak ulubionego przez się trzeciego zakonu. Jeżeli
Syn Boży każdemu pojedyńczemu człowiekowi, co w imię
J e g o prosi, zapewnia wysłuchanie, to czy może być niepewną
wysłuchania swego błogosławieństwa Oblubienica Chrystusowa, Kościół święty? Jak niegdyś król Salomon do swej
matki Bethsabei, tak Syn Boży do swej Oblubienicy, Kościoła św,, podczas tego błogosławieństwa odzywa się: „Proś,
bo mi się nie godzi, abym odwrócił oblicze twoje". (3 Król.
2, 20).
Gdybyście w domu Bożym mieli otrzymać tylko to
błogosławieństwo, to ten trud chodzenia do kościoła już
sowicieby się wam opłacił.
Ale Kościół tercjarzom podczas absolucji generalnej daje j e s z c z e coś więcej. J a k o
zadatek swego błogosławieństwa udziela wam odpustu zupełnego, t. j. darowania kary doczesnej za grzechy, którąbyście inaczej musieli ponieść tu na ziemi w postaci doświadczeń zmiany losu, albo kiedyś w przyszłem życiu
w czyścu. Aby dostąpić tak wielkiej łaski, wierni jeszcze
za czasów św. Franciszka musieli'odbywać długą i uciąż
liwą podróż do Jerozolimy oraz złożyć na potrzeby Ziemi Św. znaczną ofiarę. Obecnie chyba już nikt nie może
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się uskarżać ria trudności, połączone z uzyskiwaniem absolucji generalnej we własnym kościele.
Przechodzę teraz do drugiej pobudki, która ma was
zniewolić do wykorzystywania absolucji generalnej. Otrzymanie tej łaski jest tak wam ułatwione, iż można do was
zastosować słowa proroka Izajasza:
„Wszyscy pragnący
pójdźcie do wód i którzy nie m a c i e srebra, kwapcie się,
kupujcie bez srebra i bez żadnej zamiany". (55, I) Ojciec św. bowiem, kiedy mu przedstawiono, że wielu z was
z powodu z a j ę ć i stosunków rodzinnych nie może bywać
w kościele w dnie oznaczone na absolucji generalnej, zadecydował, aby 1) absolucja generalna została odłożona
do następnej niedzieli lub święta, w ciągu ośmiu dni przypadającego, 2) aby absolucja generalna już w ciągu całego
dnia, poprzedzającego 34 święta, mogła być udzielaną po
spowiedzi, 3) aby absolucja generalna mogła być udzielaną chorym któregokolwiek dnia oktawy tych 34 świąt i 4)
aby członkowie trzeciego zakonu, w oddaleniu od swego
Zgromadzenia zamieszkali, zamiast błogosławieństwa papieskiego mogli przyjąć w dwa dowolne dnie roku absolucję generalną,
A teraz odpowiedźcie mi, pobożni tercjarze, czy mógł jeszcze Kościół bardziej ułatwić dostąpienie tak bogatego skarbu, niż to uczynił? I czy nie byłoby to niewdzięcznością względem naszej szczodrobliwej
matki, Kościoła Św., gdybyście bez żadnych powodów
uchylali się od korzystania z absolucji generalnej? Czy
nie byłoby to uchybieniem nawet uporządkowanej miłości
własnej, gdyby tercjarz uważał za niegodne fatygi w dniu,
regułą oznaczonym, pójść do kościoła dla dostąpienia odpustu zupełnego, spłacenia swych win Bogu, do tego jeszcze
pozyskania wielkiego błogosławieństwa?
Tak oziębłego
tercjarza chciałbym zaprowadzić do czyśca, żeby przynajmniej litość nad duszami nieszczęśliwemi pobudziła go
do zyskania absolucji generalnej i ofiarowania jej za nie.
Przypomnijcie sobie uwięzionego w Egipcie J ó z e f a , które-
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mu Bóg dai zrozumienie snów swych współtowarzyszów.
Przepowiedziawszy królewskiemu podczaszemu niezwłoczne
uwolnienie, błagał go: „Pamiętaj na mię, gdy się będziesz
miał dobrze, abyś namienił Faraonowi, iżby mię wywiódł
z tej ciemnicy". (Gen, 40, 14) Podczaszy jednak okazał
się niewdzięcznym dla swego dobroczyńcy i zapomniał
o niewinnym Józefie.
j a k niegdyś uwięziony Józef, tak
prosił cię na śmierfelnem łożu umierający twój ojciec
siostra: kochany synu, bracie, gdy się będziesz miał dobrze, wyjednaj mi u Króla niebios i ziemi wybawienie
z czyśca.
L e c z i tyś zapomniał o obietnicy, złożonej
w stygnących rękach,
Pójdź na cmentarz. Już i krzyż
zmurszał, napis wypłowiał, zaniedbany grób się zapadł na
podobieństwo stygnącej twej miłości. Przysłuchaj się jeszcze dzisiaj, może po tygodniach, miesiącach i latach całych wołaniu z miejsca kaźni:
„Zmiłujcie się nade mną,
zmiłujcie się nade mną, aby wżdy wy przyjaciele moi, boć
mię ręka Pańska dotknęła". (Hijob 19, 21) Zmiłuj się
nade mną, przynajmniej ty, dziecko moje, bracie mój, boć
mię ręka Pańska dotknęła.
Słuchaj więc, wszak jes
o
głos tych, co na ziemi byli dla ciebie drogimi i kochanymi, co może przez ciebie dla grzechów cierpieć muszą.
J e s t to głos tych, którym wdzięczność jesteś obowiązany,
a którym tak łatwo pomóc możesz odpustami absolucji generalnej.
Trzebaby mieć serce chyba twardsze od skały, żeby
nie dać się zmiękczyć do litości tak błagalnem nawoływaniem biednych tych dusz. Dlatego otrząśnijcie się z gnuśności i odrętwienia, które może dotychczas było dla was
powodem powstrzymywania się od korzystania z absolucji
generalnej i błogosławieństwa papieskiego. Zbogacajcie
się skarbami łask, które w zakonie pokuty w tak rozrzutny sposób są nagromadzone, ofiarując je często za dusze
w czyścu. Okażcie się gorliwymi chrześcijanami w gorliwem zyskiwaniu odpustów, bądźcie dobrymi tercjarzami
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w sumiennem spełnianiu przepisów reguły zakonnej, stańcie się wreszcie dobrymi synami i córkami św. Kościoła
katolickiego, który w udzielaniu łaski absolucji generalnej
chciał wam złożyć dowody szczególniejszej miłości, a nie
zapominajcie nigdy o tem, co powiedział Boski Zbawca:
„Od każdego, któremu wiele dano, wiele żądać b ę d ą "
(Łuk. 12,48). Amen.

XXXVIII,

Zebrania Zgromadzenia.
„ O t o j a k o d o b r a , a jako
wdzięczna
r z e c z m i e s z k a ć b r a c i e j s p o ł e m l " ( P s . 132,1).

W żywocie św Franciszka św. Bonawentura opowiada, że dorocznym zwyczajem w roku 1219 bracia zgromadzili się na kapitułę. Ale klasztor Porcjunkuli nie był
w stanie pomieścić wszystkich braci, dlatego 5000 braci
rozłożyło się obozem na polu w szałasach, naprędce z sitowia sporządzonych. Okolica przedstawiała wygląd wielkiego obozu wojska Bożego. Franciszek obchodził szeregi
niby jaki dowódca, mogący liczyć na wierność i męstwo
swej armji. Zajęcia rozpoczęły się od Mszy pontyfikalnej,
którą celebrował Kardynał Hugolini. Następnie Zakonodawca wypowiedział mowę do braci na temat: „Wielkie
rzeczy obiecaliśmy, a jeszcze większe zostały nam obiecane. Dotrzymajmy tamtych, do tych wzdychajmy. Rozkosz
grzechu krótkotrwała, kara zaś wieczna; cierpienia na tym
świecie są małe, wspaniałość nieskończona; wielu jest wezwanych, mało wybranych; wszyscy zasłużoną zapłatę
otrzymają" Słowa te zapalały serca braci, pobudzając ich
do wytrwałej wierności w św. zakonie. Podobne zebrania,
jakie odbywały się w I zakonie, przepisał też św. Franciszek i dla III zakonu, ustanawiając w regule: „Uczestniczyć
będą w zebraniach miesięcznych, które przełożony naznaczy". Abyście więc odpowiedzieli oczekiwaniom miesięcznych zebrań Zgromadzenia, zastanowimy się dziś:
1. Dlaczego i
2. w jaki sposób macie uczestniczyć w tych zebraniach.
Niech Bóg Najmiłościwszy za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi moim słowom!
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1.

Dla ludzi, dążących do wspólnego celu, publiczne
zebrania są nieodzowne już to dla naradzenia się nad nadaniem właściwego kierunku sprawom, jużto dla wzajemnego zachęcenia się do wiernego wytrwania w rozpoczętem dziele, W zakonie pokuty wszyscy dążymy do wspólnego celu, mianowicie do własnego uświęcenia się przez
naśladowanie cnót Św. Ojca Franciszka. Do osiągnięcia
zaś tego celu dzielnym, żeby nie powiedzieć najdzielniejszym, środkiem jest udział wszystkich tercjarzy danego Zgromadzenia w jego zebraniu. Zebrania są ustanowione na'o, aby członkom Zgromadzenia ułatwić osiągnięcie doskonałości chrześcijańskiej. Już sama wspólna
modlitwa, śpiewy pobożne, muszą swój skutek sprowadzić.
Syn Boży bowiem nam zaręczył: „Gdyby się z was dwa
zezwolili na ziemi, o wszelką rzecz, o którąby prosili, stanie się im od O j c a mego, który jest w niebiesiech".
(Hat. 18, 19). A kiedy na zebraniu zakonu nie dwóch,
a tylu wspólnie niebo atakuje, to czy nie skłoni się serce
ojcowskie w najwyższym stopniu do litości? Na zebraniach zakonu macie sposobność poznania bliższego reguły III zakonu z ust waszego X. Dyrektora, a reguła zakonu przecież według zaświadczeń licznych biskupów jest
drogowskazem na ciasnej a stromej ścieżce cnoty.
Na zebraniach Zgromadzenia są przedstawiane wam
jak w zwierciedle żywoty: Zakonodawcy i tak licznych jego synów i córek duchownych, którzy wszyscy wołają do
was: bądźcie naśladowcami naszymi, jako my Chrystusów.
Tam przejęci zostaniecie duchem św, Franciszka, t. j. duchem pokory i wzgardy świata, miłości Boga i bliźniego,
iż jak olbrzymiowie biec będziecie drogą przykazań Bożych. 1 jak niegdyś, gdy św. Antoni przemawiał na zebraniu zakonu w Lyonie, św. Zakonodawca, unosząc się w powietrzu, serca wszystkich braci napełnił niewymowną pociechą, tak też i teraz z tronu swej chwały z radością
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spogląda na swe dziatki, co w imię jego się zbierają
i udziela im swego błogosławieństwa i swego ducha.
A kiedy zebranie zakonu odbywać się będzie w duchu
św. Franciszka, a więc kiedy przejęci tym duchem z zebrania wrócicie do domów waszych, to i najtrudniejsze
sprawy staną się wam lekkiemi.
Ale uczęszczanie na miesięczne podług reguły zebranie Zgromadzenia jedną jeszcze szczególniejszą daje korzyść, której nigdy dość będzie ocenić, mianowicie odnośnie do aspirantów i nowicjuszów trzeciego zakonu, dając
im odwagę do przezwyciężenia małoduszności, zwątpienia
i bojaźni ludzkiej. Jak bowiem niegdyś przy nawróceniu
wielkiego św. Augustyna, tak może nieraz być i z aspirantami i nowicjuszami, że rozbudzone namiętności zawołają:
jak potrafisz nas
zostawić,
zwalczyć, zawsze wieść
w trzecim zakonie życie wolne od wszelkich uciech i radości? Czy zdołasz wytrwać aż do końca ? Co powiedzą
ludzie na wieść, że otwarcie zrywasz ze światem a przyłączasz się do orszaku wiernych uczniów Chrystusowych?
A tymczasem na zebraniu Zgromadzenia spotykasz 20, 70
i 100 osób, co więcej, niewiasty, młodzieńców i dziewice
ze wszystkich stanów i różnego wieku, odznaczających się
dobrą sławą i prawdziwą cnotą, dążących do doskonałości.
Aczkolwiek świadomi swej słabości, jednakże rozpoczęli
walkę z namiętnościami serca, ufni w pomoc Tego, Który
powiedział: „Ufajcie, jam zwyciężył świat". (Jan 16, 33).
„ C o niepodobno jest u ludzi, podobno jest u B o g a " . .'Łuk.
18, 27). Zamiast ponurego, wszelkich pociech pozbawionego życia, jak świat im trzeci zakon wystawia, widzi się
na obliczach wszystkich wyraz nieopisanego błogiego pokoju, iż w całej pełni sprawdzają się słowa Psalmisty:
„Oto jak dobra, a jako wdzięczna rzecz mieszkać braciej
społem". ( Ps. 132, 1). Oby więc uczęszczanie, jak reguła
nakazuje, na zebrania Zgromadzenia, które członkom tyle
łask i błogosławieństw daje, stało się potrzebą serca wszystkich tercjarzy!
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Jeśli chcecie poznać j e s z c z e całą wartość zebrań
Zgromadzenia dla poszczególnych członków, to zwróćcie
uwagę na dotkliwe straty, jakie ponoszą tercjarze, którzy
te zebrania opuszczają. Do takich członków, co nigdy nie
przychodzą na zebrania Zgromadzenia, można zastosować
słowa Pisma Św.: „ B i a d a s a m e m u " . (Eccl. 4, 10). Dlaczego? Bo taki odosobniony tercjarz podobny jest do kwiatu*
co samotnie wyrósł na obcym gruncie i jako pozbawiony
troskliwej opieki ogrodnika siłą rzeczy jest skazany na zwiędnięcie. Tercjarz taki reguły nie zna, a jeśli i zna, to nie
ma siły do jej zachowywania. Napróżnobyśmy chcieli szukać w nim cnót, jakich z całem uzasadnieniem oczekujemy po gorliwych tercjarzach, co pilnie utzęs^czają na zebrania Zgromadzenia. Z natury rzeczy zostaje pozbawionym żywego słowa kapłana, dobrego przykładu licznych gorliwych tercjarzów i mocy wspólnej modlitwy. Nigdy nie
otrzymuje błogosławieństwa papieskiego, uroczystej absolucji generalnej, odpustu zupełnego, jaki papież Leon XIII
nadał wszystkim uczestnikom zebrania Zgromadzenia zakonnego. W pogrzebie pojedyńczego tercjarza trzeci zakon udziału nie przyjmuje, Mszy św. za jego duszę nie ofiaruje, a że i w wielu innych rzeczach taki odosobniony tercjarz regułę świadomie lub nieświadomie przekracza, ostatecznie z trzeciego zakonu nie pozostaje mu nic, próćz
szkaplerza i paska, ale poto tylko, aby go oskarżały i jego
oziębłość. I komu się tu nie przypomni Apostoł św. Tomasz, który na Wielkanoc został pozbawiony pociechy oglądania zmartwychwstałego Chrystusa, ile że wśród zebranych Apostołów go brakło. Bo czy znajdzie się inna podobna okoliczność, kiedybyście się bardziej czuli członkami zakonu, jak właśnie podczas zebrania swego Zgromadzenia! Jeśli bowiem w klasztorach główny nacisk jest położony na wspólne ćwiczenia zakonne, to śmiało możemy
przyłączyć się do zdania uczonych mężów, którzy jako warunku koniecznego trzeciego zakonu domagają się zebrań
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Zgromadzenia. J e ś l i chcecie dowiedzieć się o rozkwicie
jakiego zakonu, to ja wam wskażę zakon, który odbywa uroczyste i z udziałem wszystkich członków zebrania, stosownie do swej reguły. Stąd też śmiało możemy zawyrokować,
że wzrost lub upadek zakonu zależy od udziału jego członków w jego zebraniach.
2.
Kiedy przeto w grę wchodzi własna wasza korzyść
i rozwój zakonu pokuty, to chyba już nie potrzeba więcej
pobudek do zachęcania was, abyście brali jaknajżywszy
udział w zebraniach Zgromadzenia. Żeby jednak te zebrania przyniosły należyty pożytek, to musimy wiedzieć, jak
się na nich zachować.
J u ż w drodze na zebranie przypomnijcie sobie słowa
Ducha Świętego: „Przed modlitwą przygotuj duszę twoją,
a nie bądź jako człowiek, który Boga kusi". (Eccli. 18
23). Kiedy zaś X. Dyrektor, przybrany w odświętne szaty
kościelne, przy ołtarzu otwiera zebranie, starajcie się waszym żywym udziałem w modlitwie i śpiewach pobożnych
przyczyniać się do jaknajuroczystszego odbycia tego zebrania. Jak iuż nieraz wyżej było wspominane, osoby, nienależące do trzeciego zakonu, uroczystością tą tak zostaną
przejęte, że nie wyjdą z kościoła, nie powziąwszy wprzód
postanowienia wzięcia udziału na przyszłem zebraniu, ale
już jako dzieci św. Franciszka. Ze szczególniejszą pilnością musicie uważać na naukę, gdyż to stanowi punkt ciężkości, istotę zebrania zakonu. Już dawna reguła opiewała,
że kapłan, dobrze obeznany z teologją, ma pouczać i skierowywać zebranych członków do praktykowania dzieł pokuty i miłosierdzia chrześcijańskiego. Ze słuchania nauki
należycie dopiero zrozumiecie ducha reguły zakonnej, poznacie żywot św. Franciszka, jako też cnotliwych dziatek
jego duchownych, wiernych naśladowców tropów swego ojca
duchownego, oraz usłyszycie głośne nawoływanie waszego
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dlaCzegobyś ty tego nie mógł? I któż z was mógłby takiemu naciskowi długo się o p i e r a ć ? Któżby nie zechciał
raczej się przyłączyć do tej św. procesji na drodze wiernego zachowywania reguły zakonnej? Obyście wszyscy słuchali nauk z takim dla dusz waszych pożytkiem, z jakim
słuchał bł. Lucjusz ze swą małżonką Bonadomną. Kiedy
bowiem w r. 1221 w Poggibonzi we Włoszech słuchali każącego św, Franciszka o pokucie i wzgardzie świata, tak
potężnie zostali przejęci słowami Świętego, iż poprosili go
o dokładniejsze wskazówki życia doskonałego. Niebawem
zostali przybrani pierwsi w popielate szaty trzeciego zakonu. I ledwie się to stało, a zwłaszcza Lucjusz uczynił
wielki postęp w doskonałości. Przedtem skończone dziecko
tego świata teraz okazało niezwykłą gorliwość w pokucie.
Poprzednia jego namiętność posiadania ustąpiła miejsca
bezgranicznej szczodrobliwości, iż zdarzały się dni, że
w domu dawniej zamożnego kupca teraz i kawałka chleba
brakowało. Bł. Lucjusz dobrze zapamiętał sobie słowa Zbawiciela: „Nie słuchacze zakonu, ale którzy zakon czynią
będą usprawiedliwieni". (Rzym. 2, 13). Pobożni Tercjarze, nie zapominajcie i wy zastosować do siebie usłyszaną
naukę i za przykładem bł. Lucjusza wprowadzić ją w życie.
Jak bardzo pragnął św, Franciszek, żebyście już zaraz
na zebraniu Zgromadzenia wprowadzili w czyn główne
przykazanie miłości Boga i bliźniego, okazał to w ustanowieniu reguły: „Każdy podług możności złoży ofiarę, a suma
pieniężna w ten sposób zebrana, posłuży do wspomagania
najuboższych z pomiędzy Braci, szczególniej w czasie choroby, albo też na służbę Bożą i dla przyczynienia się do
świetności nabożeństwa". Św. Zakonodawca w ten sposób
sam praktykował swoją miłość Boga i bliźniego, Odnośnie
do ozdoby Domu Bożego przypomnijcie sobie z jego historji życia, jak on sam dla naprawy trzech świątyń zno-.
sił użebraną cegłę i jak pomagał w budowie, choć słabe
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jego ciało do tak wielkich wysiłków się nie nadawało.
Podobnej ofiarności św. Franciszek i po was, swych dzieciach, oczekuje. Chodzi bowiem tu nietylko o cześć Bożą,
ale i zbudowanie wiernych ozdobą świątyń i godnem odprawianiem uroczystości zakonnych.
Któż przeto nie
chciałby się tu przyłożyć swym datkiem, by móc z królem
Dawidem powiedzieć Bogu: „Panie, umiłowałem ochędóstwo
domu twego?" (Ps. 25,8)
Zebrana jednak jałmużna ma
być obracana nietylko na ozdobę świątyni, lecz, i to
w pierwszym rzędzie, na cele miłosierdzia chrześcijańskiego,
nap. dla potrzebujących i chorych członków, albo na Mszę
św. za zmarłych tercjarzy. Jako dwa koła, trybami złączone, nawzajem się poruszają, tak też spodziewał się św.
Franciszek, wzrastająca miłość Boża będzie w was powiększała miłość bliźniego, a ta znowu zbogacać będzie
nowemi łaskami i zasługami na niebo. Jako zaś zadatek
ogosławieństwa Bożego udziela wam X, Dyrektor na zakończenie sakramentalnego błogosławieństwa. Tak wracają
gorliwi tercjarze z zebrania Zgromadzenia zakonu na nowo
wzmocnieni ?niłością Bożą i bliźniego z wznowionem postanowieniem j e s z c z e gorliwiej niż dotychczas pracować
nad swym postępem duchowym.
Kiedy tak to wszystko, coście dziś słyszeli o korzyściach i należnej ostentacji miesięcznego zebrania, w streszczeniu sobie uprzytomnicie, to musicie w zupełności
zgodzić się ze mną, że ono nietylko jest godne jaknajwiększego polecenia, ale dla istnienia Zgromadzenia i wytrwania poszczególnych
członków poprostu konieczne,
Siedmiusetletnie bowiem doświadczenie potwierdza zasadę,
że od udziału w zebraniach Zgromadzenia zależy rozkwit
trzeciego zakonu. Dlatego postanówcie, żeby z was nikogo
na zebraniach nie brakło. Jeśliby zaś kiedy nieprzezwyciężone przeszkody nie pozwoliły wam być na zebraniu,
to wynagródźcie to półgodzinnem czytaniem reguły, czy
Pisma tercjarskiego łub książki pobożnej.
Starajcie się
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utwierdzić w przekonaniu, że jeśli chcecie być dobrymi
tercjarzami, musicie stanowczo bywać na zebraniach.
Bądźcie przekonani, że uczynicie widoczny postęp na drodze cnoty oraz łaska Boża spocznie na was w miesiącu,
który uświęcicie pobożnym udziałem w regułą przepisanem zebraniu Zgromadzenia zakonu. Amen.

XXXIX.

Wytrwałość.
„ B ą d ź wierny a ż d o ś m i e r c i , a d a m
ci w i e n i e c ż y w o t a " . (Apok. 2, 10).

Człowiek został stworzony przez Boga, aby żył dla
Boga i żeby na wieki został szczęśliwym w Bogu; prawda
ta jest istotą chrześcijańskiej mądrości życia.
Końcem
przeto naszym ostatecznym jest Bóg, niebo i szczęście
wieczne. S z c z ę ś c i e to wieczne możemy osiągnąć wytrwałą
dążnością do coraz większego podobieństwa z Bogiem,
uosobieniem wszelkich cnót i doskonałości, przez święte
życie. Zdobyta więc przy pomocy Bożej cnota czyni nas
godnymi szczęścia wiecznego; jedna jednak cnota ma przywilej otwarcia nam nieba i ona tylko koronę zdobywa.
Nie pokora, nie pokuta, nie miłość bliźniego, a tylko wytrwałość w praktykowaniu tych cnót aż do końca, ta dopiero osiągnie koronę. Tak bowiem upewnia nas św. B o .
nawentura: „Wprawdzie wszystkie cnoty prowadzą do celu, ale tylko wytrwałość otrzymuje nagrodę zwycięstwa.
Nie ten bowiem, co dobrze zaczął, ale ten, co wytrwa
aż do końca, zostanie zbawionym. Dlatego też upomina
Duch Święty: „ B ą d ź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec żywota". (Apok. 2, 10).
Ta ostateczna wytrwałość
jest łaską nieoszacowaną albo raczej jednym długim łańcuchem łask, dających chrześcijaninowi moc do przezwyciężenia trudności, napotykanych w praktykowaniu cnót
i stąd wytrwałość jest cnotą, która jedna odnosi koronę
zwycięstwa. A że nasza wieczność szczęśliwa zależy od
wytrwałości w dobrem, dlatego też do jej osiągnięcia musi być zwrócone główne nasze usiłowanie w trzecim za-
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konie. Aby więc w tej dążności was utwierdzić, zastano,
wimy się dziś:
1. nad ważnością łaski wytrwałości i
2. nad środkami, za pomocą których możemy stać
jej godnymi.
Niech Bóg za przyczyną św. Franciszka pobłogosławi
moim słowom!
1.
Laska wytrwałości według nauki teologów nie jest niczem innem, jedno wyraźną pomocą Bożą, która albo śmierć
przyśpiesza, żeby dusza ciężkiej pokusie nie uległa, albo
życie przedłuża, żeby grzesznik się nawrócił, albo pokusy
osłabia, albo wreszcie udziela mocy do przezwyciężenia
w godzinę śmierci silnych nagabywań.
Laska ta jest tym
kosztownym owocem onej modlitwy, którą Zbawiciel jak
za Swych Apostołów, tak i za nas ku niebu zanosił; „Ojcze święty, zachowaj je w imię twoje, któreś mi dał".
(Jan 17, 11), Łaska posiłkowa, którą w ciągu życia naszego tak często otrzymujemy, podobna jest do tego prądu wiatru, co wprawdzie okręt na otwartem morzu prowadzi, ale i na niebezpieczeństwa naraża. Łaska zaś ostatecznej wytrwałości podobna jest do sprzyjającego wiatru,
który okręt prowadzi do upragnionego portu. Łaska posiłkowa pozwala nam w życiu odnosić dorywcze zwycięstwa
nad szatanem, ta zaś łaska pomaga do osiągnięcie zupełnego zwycięstwa i wiecznego pokoju. Wytrwałość przeto podług
św. Bonawentury jest wykończeniem i uzupełnieniem cnót, żywicielką zasług, pośredniczką nagrody. I choćbyśmy byli przybrani w godowe szaty łaski uświęcającej, ozdobieni wszystkiemi cnotami chrześcijeńskiemi i bogatym skarbem zasług, to
jednak wejście na gody niebieskie zostałoby nam wzbronione, gdyby nam brakowało korony ostatecznej wytrwałości.
Obyśmy tylko tę jedyną wartość tej łaski należycie
mogli zrozumieć!
Wielką łaskę okazał Bóg św. Franci-

— 320 —
szkowi, odkrywając mu przyszłość jego zakonu; wielki to
był cud, że św. Franciszek Solanus mógł przemawiać do
dzikich ludów południowej Ameryki ich językami, których
przedtem nigdy się nie uczył. W podziw nas wprawia to,
że bł. Krescencja bez uprzednich studjów mogła rozstrzygać najzawilsze kwestje teologiczne oraz, że św. Antoni
Padewski umarłych wskrzeszał. A jednak łaska wytrwałości nieskończenie
jest wyższa.
Żałujący bowiem Łotr
umarłych nie wskrzeszał, ani daru proroctwa nie posiadał,
a jednak należy do liczby wybranych, gdyż ostateczna wytrwałość otworzyła mu niebo. Nikt nie zdobył takiej mądrości jak Salomon, a jednak nic nie czytamy o jego ostatnich chwilach życia; Saul był obdarzony duchem prorockim; J u d a s z , Apostoł Chrystusowy, czynił cuda, a jednak
został potępiony. Dlaczego? Dlatego że mu brakło łaski
wytrwałości. Możecie szukać, ile tylko chcecie, ale nie
znajdziecie nikogo, coby bez tej łaski dostał się do nieba
lub z tą łaską został potępiony w piekle.
A tymczasem o co tak wielu chrześcijan zabiega?
O wielkie imię, o parę łokci gruntu, o znikomą sławę,
o chwilową rozkosz, o bańki mydlane, co w okamgnieniu
się rozpryskują, ale o to, od czego cała wieczność szczęśliwa zależy, wcale się nie troszczą. J a k ą ż więc radość
dla piekła, ale i boleść dla mieszkańców nieba sprawia
widok, że tak mało ludzi dba o tę łaskę!—Wszakże przemawiam tu do członków zakonu pokuty, co zbawienie
swoje poważnie biorą. Gdyby osiągnięcie nieoszacowanej
tej łaski leżało w mocy naszej, to celem dodania wam
odwagi mógłbym wam powiedzieć: nie bójcie się, boć
wprawdzie łaska wytrwałości jest wielka, ale osiągnięcie
jej zależy od was samych. Gromadźcie tylko skarby zasług, a Bóg tej drogocennej łaski nie odmówi. Tylko że,
tak dowodząc, stanąłbym w sprzeczności z nieomylnym
Kościołem, który na Koncyljum Trydenckiem orzekł, że
łaska ta nie zależy od naszych zasług, ale jedynie od woli
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Bożej. J e s t to dar nieoszacowanej wartości, iż, choćbyśmy nagromadzili zasługi na zasługach, nie moglibyśmy
jednak odezwać się do Boga: Panie, zasłużyliśmy sobie na
tę łaskę, musisz przeto nam jej udzielić. I choćbyśmy
wiele lat spędzili na wszelakich cnót praktykowaniu i choćby pokora nasza głębsza była niż św. Antoniego, nasza
miłość bliźniego plodniejsza niż św. Elżbiety, nasza miłość
Boża żarliwsza niż św. Franciszka, nasza gorliwość o dusz
zbawienie bardziej niezmordowana niż św. Rajmunda z Luli,
nasza cierpliwość w chorobie bardziej wypróbowana niż
św. Klary i nasza pokuta ostrzejsza niż św. Małgorzaty
z Kortony, to czy może wówczas moglibyśmy się domagać
łaski szczęśliwej śmierci jako naszego słusznego prawa?
Przenigdy. Sw. Paweł bowiem nas o tem tak upewnia:
„Nie chcącego, ani bieżącego, ale litującego się Boga j e s t " .
(Rzym. 9, 16). Ten wszechmocny Pan i niezależny Bóg
mówi do Mojżesza, a przez niego i do nas wszystkich:
„Zlituję się, nad kim będę chciał i będę miłościw, komu
mi się podobać będzie". (Exod, 33, 19). I któżby więc
nie chciał się stosować do ostrzeżenia św. Pawła Apostoła: „Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie wasze sprawujcie". (Filip. 2, 12). Któżby w razie otrzymania tej drogocennej łaski nie miał powtórzyć za św. Franciszkiem
w podobnym wypadku: „Chcesz się dowiedzieć, skąd mi
to przychodzi? Przychodzi mi to z Przenajświętszych Oczu
wszechmocnego Boga; nie widziały one większego grzesznika na ziemi, większego głupca i marniejszego stworzenia
ode mnie i dlatego mnie z pośród nich obrały. Wybierał
bowiem Bóg zawsze głupstwa świata, aby zawstydził mądrych, iżby wiedziano, że wszystko, ćo wzniosłe i dzielne,
pochodzi od Boga, aby jedynie Bóg był czczony na wieki".
Tak mawiał pokorny św. Franciszek i takie pokorne uczucia winny być i dla nas głównym owocem poważnego
rozważania ostatecznej wytrwałości.

26
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2.
Ponieważ nauka o darze łaski ostatecznej wytrwałości jest prawdą, zdolną upokorzyć i największą zarozumiałość ludzką, przeto odzywam się do was: zamiast zapuszczać się w niepotrzebne dociekania raczej uchwyćcie się
odwagi i ufności. Jak już powiedzieliśmy, wytrwałość jest
ostatniem ogniwem długiego łańcucha łask. Każda zaś
łaska jest nowem stwierdzeniem słów św. Pawła: „Bóg
chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni". (1 Tym. 2, 4).
Jeśli więc z c a ł ą gorliwością spożytkujecie łaski, jakie
wam Bóg udziela, możecie słusznie spodziewać się łaski
wytrwałości i to tem więcej, im więcej łask otrzymujeo' ,
a właśnie trzeci zakon prowadzi was do źródła łask, z ktorego możecie obficie czerpać i utwierdzać się w nadziei
wytrwałości.
Jako pierwsze źródło teologowie wymieniają częste
i godne przystępowanie do sakramentów świętych. Bo
i cóż innego zamyka nam bramy niebieskie jeśli nie grzech?
A cóż innego usuwa nam tę przeszkodę jeśli nie dobra
spowiedź? Im przeto częściej kto godnie przystępuje do
sakramentu pokuty, tem więcej znika obawa niespodzianej śmierci w grzechu. Powołuję się tu na powszechne
świadectwo gorliwych Kapłanów. Kiedy bowiem który
z członków rodziny nagle umrze, to przywołany kapłan
naprzód zapytuje: kiedy nieboszczyk był u spowiedzi?
Odpowiedź brzmi: w przeszłym tygodniu. Jako zaś członek trzeciego zakonu zwykł był co miesiąc chodzić do
spowiedzi. Otrzyjcie więc łzy, powie kapłan, możemy bowiem z całem uzasadnieniem przypuszczać, że on w ciągu
tych kilku dni ciężko Boga nie obraził, a więc po odbyciu krótkiego czyśca dostanie się do nieba. Dlatego
św. Bonawentura upomina nowicjuszów I zakonu, aby się co
trzy dni spowiadali. A św. tercjarz Franciszek Salezy
w swej Filotei dla pobożnych ludzi w świecie pisze: „Spowiadajcie się co ośm dni. W sakramencie bowiem pokuty
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otrzymujecie nietylko rozgrzeszenie z grzechów, ale też
szczególniejszą moc do unikania ich na przyszłość,
oświecenie do ich rozpoznania i obfite laski do wynagrodzenia szkód wynikłych z grzechów". Jakież ukojenie daje wam ta prawda, pobożni Tercjarze, kiedyście prawie
usunęli wskutek częstego przystępowania do Sakramentów
św. niebezpieczeństwo śmierci w grzechu! — Następnie,
przystępując do Komunji Św., pożywacie on chleb, który
Kościół nazywa lekarstwem przeciw grzechom, pokarmem
wybranych i zadatkiem przyszłej chwały. Doznajecie tu
spełnienia się na was obietnicy Syna Bożego: „Kto pożywa
ciała mego i pije moją krew, ma żywot wieczny, a ja go
wskrzeszę w ostatni dzień". (Jan 6, 55). J a k wielką przeto ma słuszność św. Franciszek Salezy, gdy dowodzi: „Jak
zaniemieją kiedyś potępieni chrześcijanie wobec Sędziego
Sprawiedliwego, kiedy im wykaże, jak samochcąc umarli
śmiercią duchową, skoro, przyjmując komunję Św., tak łatwo mogli otrzymać żywot i zdrowie. Dlaczegoście, nędznicy, umarli (w grzechu), odezwie się do nich, kiedy przecież pokarm żywota był waszem przykazaniem!" I odwrotnie jak szczęśliwi jesteście, pobożni Tercjarze, że przyjmując komunję Św., otrzymujecie najpewniejszą rękojmię
ostatecznej wytrwałości,
Drugiem źródłem łask, w każdej porze dnia i godziny dostępnem, to modlitwa. Należy tylko wznieść s e r c e
w ufnej modlitwie, a posłuchanie u Boga pewne. „Modlitwa bowiem", powiada św. Bernardyn Seneński, „jest
wiernym posłem, Królowi nieba dobrze znanym, który dostaje się do mieszkania Pańskiego i wytrwałą prośbą skłania łaskawe J e g o s e r c e do okazania nam pomocy". Co
zaś do skutków modlitwy, to zapewnia św. Bonawentura:
„Pobożna modlitwa taką ma moc, że wszystko zdoła, niebo nawet otworzyć może". O, św. Bonawenturo, co ty
mówisz, że pobożna modlitwa niebo otworzyć może? W takim razie modlitwa byłaby najdzielniejszym środkiem do
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osiągnięcia drogocennej łaski wytrwałości? Tak, upewnia
doktór Kościoła św, Augustyn: „Jeśli się modlisz, na pewno ocalisz się, jeśli się nie modlisz, napewno zginiesz".
O szczęśliwi tercjarze! że nietylko odmawiacie codzień
zwykłe modlitwy chrześcijan, ale jeszcze regułą zobowiązani jesteście do oficjum serafickiego! A że modlitwa ta
zawiera wszelkie warunki do powzięcia nadziei w wysłuchanie jej, to możemy się spodziewać z największą pewnością od Boga łaski wytrwałości. — Naprzód łaska ta,
0 którą prosimy, jest nietylko mila Bogu, ale i sam On
usilnie pragnie nam jej udzielić tak dalece, że jakby nie
byl szczęśliwym w niebie, gdyby się z nami swem szczęściem nie podzielił. W oficjum zaś serafickiem codzien
nie na kuli ziemskiej łączy się w modlitwie przeszło miljon tercjarzy, z których każdy modli się za wszystkich
1 wszyscy za każdego.
Weźmy wreszcie pod uwagę, że
my tu nie występujemy jako osoby prywatne, lecz w imieniu całego zakonu przedstawiamy Ojcu niebieskiemu prośbę, którą ułożył J e g o Boski Syn i tegoż Oblubie lica, Kościół św. i którą swem wstawiennictwem wspierają niezliczeni Święci trzeciego zakonu św. Franciszka. Dlatego
odwagi i ufności! Niebo i ziemia przeminą, ale obietnica
Chrystusowa nie pozostanie niespełniona. Wieki przeminą,
ale żadna godzina nie obwini Zbawcy o niedotrzymanie
słowa: „Zaprawdę wam powiadam: jeśli o co (nie wyłączając łaski wytrwałości) prosić będziecie Ojca w imię
moje, da wam". (Jan 16, 23).
Trzeci środek, który nas godnymi czyni ostatecznej
wytrwałości, podaje Apostoł: „Bracia, starajcie się, żebyście przez dobre uczynki pewne czynili wybranie wasze".
(2 Piotr. 1, 10). Dobre uczynki są to owoce drzewa żywota, dojrzewające przez łaskę, którą czerpiecie z sakramentów św. Jeśli zaś według słów Zbawcy tylko drzewo,
złe owoce rodzące, skazują na spalenie, to drzewa urodzajne nie inny los czeka, jedno przesadzenie do ogro-
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du niebieskiego. Takiern wiecznie zielonem drzewem żywota był św. Ludwik IX, kroi francuski, patron trzeciego
zakonu. Codzień z największem skupieniem słuchał Mszy
św. Widziano go całemi tygodniami z żarem miłości serafina przystępującego do stołu Pańskiego. Jako pacierze
zakonne odmawiał Oficjum do Matki Boskiej.
To były
źródła łask Bożych, z których czerpał król św. siłę do tak
licznych a wspaniałych cnót.
Wprawdzie nieraz dworzanie sobie przykrzyli, że król tyle czasu poświęca sprawom pobożności, to co dopiero mówionohy, gdyby dojrzano pod wykwintnemi królewskiemi szatami ubogi ostry habit trzeciego zakonu! A co mamy powiedzieć o jego pieczy o ubogich, o jego prawdziwie królewskiej hojności m
budowę świątyń, klasztorów i szpitali! Jak gorliwym był
o cześć Bożą w wydawaniu surowych praw przeciw lichv
zom i bluźniercom!
Lecz wszystkie te cnoty przyć .tiło sumienne wychowanie religijne własnych dzieci oraz
wielka osobista ofiara, jaką złożył w dwukrotnem przedsiębraniu wypraw krzyżowych w sprawie całego chrześcijaństwa.
W taki sposób głęboko do ziemi nagięły się
obładowane owocami gałęzie tego zawsze zielonego drzewa żywota, widowiska nieba i ziemi, Aniołów i ludzi. Z napełnioną olejem płonącą lampą dobrych uczynków stanął
św. Ludwik w pogotowiu i kiedy Oblubieniec się ukazał,
połączyła się z Nim ta św. dusza, by przez bramę Św.
śmierci wejść na gody niebieskie.
1 czego się jeszcze
ociągacie, pobożni tercjarze!
Czy naprawdę gorąco pragniecie oglądać swe życie ukoronowane ostateczną wytrwałością? Przypatrzcie się więc św. Ludwikowi. On wam
drogę wyrównał: pokazał w jaki sposób możecie otrzymać
koronę żywota, mianowicie wiernem zachowywaniem reguły zakonnej, ustawicznem praktykowaniem pokory, pokuty,
miłości bliźniego i dawaniem dobrego przykładu, słowem
wykonywaniem wszelkich cnót, jakie wam reguła zakonna
zaleca. Nie obawiajcie się tego, że to tak długo, nie obli-

czajcie lat, które macie spędzić j e s z c z e w służbie Bożej,
Jak bowiem widzimy w życiu św. Ludwika, przychodzi Pan
życia i śmierci w czasie, kiedy się Go najmniej spodziewają. Dlatego od dziś każuy stój wiernie na swem stanowisku: może już jutro stokrotna nagroda wiernych sług
Bożych stanie się twym udziałem.
Powiedziałem: może.
Pewności na tej ziemi nie
mamy. Ale i ta niepewność godziny śmierci i niewiadomość, czy wytrwamy do końca, jest dla nas łaską. Dla
tego tylko Bóg postawił nas w tej sprawie w niepewności,
aby naszą pychę upokorzyć i skłonić nas, żebyśmy z trwogą
i drżeniem zbawienie n a s z e sprawowali. Wszakże bądźmy
dobrej myśli i nadziei.
Bóg pragnie szczęścia naszego.
I dlatego tylko zasadził nas w dobrze uprawionym i ogrodzonym ogrodzie trzeciego zakonu nad źródłem łask,
abyśmy owocami cnót dali Mu sposób przesadzenia nas
przez bramę szczęśliwej śmierci do ogrodu raju niebieskiego. Dlatego starajmy się pracować z niezmordowaną gorliwością, jak gdyby wytrwałość była zapłatą naszych zasług; następnie módlmy się z nieograniczoną ufnością
w przeświadczeniu, że łaska ta jest czystym darem dobroci i chojności Bożej, a wówczas możemy być pewni,
że wejdziemy przez bramę szczęśliwej śmierci, by otrzymać koronę żywota wiecznego. Amen.

xxxx.
Błogosławiona Krescencja.
C z c i j o j c a twego i m a t k ę twoją, a b y ś
był d ł u g o w i e c z n y na z i e m i . 2 Mojż. 20, 13.

Kościół katolicki jest często przyrównywany do łodzi
Piotrowej na wzburzonem morzu Galilejskiem.
Jak niegdyś w czasie największego niebezpieczeństwa Zbawiciel
zjawił się na ratunek, tak też nad łodzią Kościoła powszechnego na wzburzonem morzu tego świata czuwa Opatrzność Boża. A czuwanie w tem się okazuje, że, kiedy zaczyna się srożyć burza prześladowania, iż falami apostazji
i zgorszenia łódź okrywa, wzbudza wybitnych mężów, którzy uśmierzają burzę i wracają pokój Kościołowi.
Takim
mężem opatrznościowym był św, Franciszek na ześwietczenie Kościoła w 13 wieku, św. Jan Kapistran, ki^dy
Turcy zagrażali, św. Ignacy Loyola i św. Wincenty a Paulo
w c z a s a c h reformacji 15 i 16 wieku.
A że te zadane
Kościołowi rany zanadto mocno krwawiły i zabliźnić się
nie dawały, Bóg, który według słów św. Pawła zawsze wybiera mdłe świata, aby zawstydził mocne, wzbudził w Bawarji pobożną dziewicę. S e r c e jej obdarzył gorącą miłością ku Kościołowi, duszę natchnął duchem modlitwy
i ofiarności, iżby ona mogła słabych wzmacniać w wierze,
bronić od apostazji i w ten sposób cieszyć uciśnioną swą
matkę, Kościół św. katolicki. Dziewicą tą była Błogosławiona Krescenćja z Kaufbeuren z klasztornego trzeciego
zakonu św. Franciszka. Żebyśmy i my za jej przykładem
przejęli się taką miłością i oddaniem się Kościołowi, rozważymy:
1.

W jaki sposób bł. Krescencja się uświęciła i
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2. W jaki sposób mamy ją naśladować.
Niech Bóg za przyczyną bł. Krescencji pobłogosławi
moim słowom!
1.
Dla należytego wyrozumienia przekonań katolickich
bł. Krescencji, musimy zwrócić uwagę na ówczesne panujące stosunki. Było to w drugiej połowie wieku, kiedy to
w Niemczech nastąpiły powikłania religijne. Tak zwana
reformacja zburzyła w Niemczech jedność religijną. Trzydziestoletnia wojna ze wszystkiemi swemi okropnościami
wszędzie zostawiła smutne swoje ślady, nietylko w zrujnowanych wsiach i miastach, ale przedewszystkiem w zdziczeniu obyczajów ich mieszkańców. A kiedy nastały normalne stosunki, rozdwojenie religijne mieszkańców przedstawiło dziwny widok. Zamiast jednej parafjalnej świątyni naraz ujrzano w tej samej miejscowości wznoszące się rozmaite
protestanckie domy modlitwy; poprzednio jednakowej wiary,
teraz ujrzano mieszkańców tegosamego miasta słowem i pismem nawzajem się zwalczających, jednomyślnych tylko
w walce z Rzymem. Wśród tak opłakanych stosunków w r. 1682
w Kaufbeuren w Bawarji przyszła na świat, Krescencja. Rodzice jej wprawdzie byli to niebogaci tkacze, ale zato bogaci w szlachetne uczucia i prawdziwą pobożność. Pod ich
to okiem Krescencja wzrastała w niewinności i pobożności.
Jak kwiat słonecznika zawsze zwraca się do słońca, tak serce
i skłonności tego pobożnego dziecka zwracały się do Boga,
tego słońca odwiecznej prawdy i najdoskonalszej miłości,
kiedy dziecko poznało swe szczęście, że w nawpół protestanckiem mieście narodziło się z katolickich rodziców
z wielkiego przejęcia się odzywało; „Nawet i stworzenie
mnieby nie cieszyło, gdyby Bóg nie dał mi łaski zaliczania się do prawdziwego Kościoła katolickigo". A kiedy
zastanawiała się nad nieszczęśliwymi protestanckimi współobywatelami, oczy jej łzami zachodziły. Na samą już myśl
o wielkiem ich dusz niebezpieczeństwie krwawiło jej serce
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i dlatego już jako dziecko ustawicznie zanosiła gorące
modlitwy o ich nawrócenie.
Niejeden z tych, co taką dojrzałość w Krescencji
zauważył, pytał: Co mniemasz za dziecię to będzie? Czy
Bóg bez żadnego swego zamiaru złożył w niej tak wielki
kapitał wiary i o dusz zbawienie gorliwości, czy bezcelowo wzniecił w jej sercu taki ogień pożerający? O nie.
Ta św. Dziewica według rozporządzeń Bożych miała jużciż nie kazaniami, ale nieodpartą mocą własnego przykładu,
westchnieniami i płaczem, życiem modlitwy i ofiarności
wielkich dokonać rzeczy dla Kościoła.
Nadewszystko
wszystkich wprawiała w zdumienie czystością niewzruszonej wiary katolickiej i bezgranicznem posłuszeństwem
względem kościoła świętego. Jak słaby bluszcz potężnego
dęba, tak Krescencja czcią i miłością, by dwu ramionami
uchwyciła się Kościoła, tego filara i utwierdzenia prawdy,
jak go św. Paweł nazywa. A choć bł. Dziewica była zaszczycana i nadprzyrodzonemi nawiedzeniami, to jednak
upewniała, że ona jeden choćby artykuł wiary św. więcej
sobie ceni, niż wszelkie udzielane jej objawienia. I w katolickiej wierze tak mocno była utwierdzona, że zapewniała, iż, gdyby J e z u s Chrystus w widomy sposób ukazał się
w najśw. hostji, nie chciałaby oglądać, ile że przez wiarę
katolicką o wiele większą ma pewność o prawdziwej obecności Pana Jezusa w Przenajśw, Sakramencie, niżby to fizyczne oczy stwierdzić mogły. Kościoła św, inaczej nie
nazywała jedno swoją dobrą matką. A kiedy mówiła o posłuszeństwie względem niego, oblicze jej tak promieniało,
głos stawał się tak czułym, iż z naciskiem wolała: Wytrwajcie w wierności względem Kościoła katolickiego aż
do śmieręi, a gdyby potrzeba było, to z radością krew
i życie oddajcie. Zachowujcie całkowicie wszystkie przykazania i zasady jego, wysoko ceńcie święta, słowem bądźcie zawsze i we wszystkiem posłusznemi jego dziećmi.
Tak mówiła natchniona ta bł. Dziewica, a słowa jej niby
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iskry ogniste zapalały serca tych, co je słuchali, ile że
słowa czyn popierał. Godna też zdumienia była jej uległość dla przełożonych i nieograniczona cześć dla kapłanów. Ze św, Franciszkiem zwykła mówić: „Gdybym spotkała jednocześnie kapłana i anioła, to naprzód oddałabym
pokłon kapłanowi; w aniele bowiem widzę tylko posła Bożego, w kapłanie zaś samego Boga, Naprawdę Krescencja
była godną córką serafickiego zekonodawcy, gdyż Kościołowi katolickiemu była oddana ciałem i duszą. Jak katolicki był sposób myślenia i czucia tej św. Dziewicy, okazuje się szczególniej z jej wielkiego odczuwania cierpień
i radości Kościoła. Jak radowało się jej serce, kiedy
w jej rodzinnem mieście dwie protestanckie rodziny wróciły na łono Kościoła katolickiego! Jak weseliło się
jej katolickie uczucie, kiedy usłyszała, że protestanckie
dziecko po chrzcie jako w szacie niwinności umarło i tem
samem niebo osiągnęło! A któż zdoła opisać jej boleść,
jak gorzkie łzy wylewała, kiedy się dowiadywała o zgorszeniu lub apostazji! Wśród łkań słyszano ją często się
odzywającą: „Gdybym nie była niewiastą, pierwszym okrętem udałabym się do Indji i albo poganom Chrystusa, albo Bogu ofiarę z własnego życia złożyła". Jaki żar miłości Kościoła z tych słów przemawia!
Krescencja jużciż nie była jak kapłani wyposażona
. e władzę ratowania dusz, nie mogła przelać krwi, choć
tego sobie wielce życzyła, za wiarę, tem niemniej jej o dusz
zbawienie gorliwość wydała znakomite owoce. J e d e n tylko
Bóg wie, ile słabych dusz w wierze utwierdziła, ilu zbłąkanym duszom drogę do owczarni prawdziwego pasterza
wskazała, jak niezliczone mnóstwo dusz od wiecznego zatracenia chroniła. Ile tylko w swem rodzinnem mieście
dusz nawróciłal Lecz gorliwość jej o rozszenienie Kościoła
katolickiego nie ograniczała się tylko do wzdychań i modłów.
Wspomnienie słów św. Jana, który nauczał: „Synaczkowie
moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem
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i prawdą" (I Jan 3, 18), parło jej miłością Kościoła pałające serce do czynów i ofiar. To też w kwiecie wieku,
w wiośnie swego życia, widzimy tę św. Dziewicę ofiarującą się majestatowi Boskiemu, przez wstąpienie do św. stanu zakonnego. Po ukończeniu nowicjatu, w którym spełniła
niemały kielich goryczy cierpień, widzimy, jak ta św. Dziewica z zapałem wstępuje na stopnie ołtarza, aby przez
złożenie na ręce kapłana trzech ślubów zakonnych złożyć
siebie na ofiarę całopalną miłosierdziu Bożemu za nawrócenie błędnowierców. A jakgdyby tego wszystkiego dla
jej gorliwości za mało jeszcze było, swe życie ostrą pokutą obróciła w istne 40-ietnie męczeństwo, którego świeże ślady można było oglądać na jej ciele. Błogosławiona
jej śmierć była odbiciem jej katolickiego żywota. Umierając, jeszcze zapewniała swego spowiednika: „Zaświadczam wobec nieba i ziemi, że pragnę umrzeć w św. rzymskim kościele". Tak tedy Błogosławiona, podobna ewangielicznemu mężowi mądremu, dom swych cnót mocno
zbudowała na opoce. Wprawdzie nie o było się bez burzy pokus szatańskich, ani też bez nawałnicy oszczerstw
i prześladowań, lecz Krescencja nie zawahała się i nie
cofnęła, ile, że dom jej cnót nie na piasku uczuć i sądów ludzkich, a na silnej opoce nieomylnej wiary katolickiej był zbudowany. Tak więc ta św. Dziewica weszła
na gody niebieskie, zdobna koroną męczeńską z pragnienia,
w jednej ręce z lilją nieskalanej czystości w drugiej z płonącą lampą tylu dobrych uczynków w towarzystwie zastępu dusz ocalonych, które u tronu Bożego stanowią jej koronę, c z e ś ć i radość po wszystkie wieki.

2.
Kiedy my dziś tak przyglądamy się tej
cioła katolickiego córce, co już przeszło od
wa nagrody za swe czyny, to i nas ogarnia
sele. Bo czy Krescencja nie jest dzieckiem

wiernej Koś200 lat zażyradość i weśw. Francisz-
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ka i jako ł ercjarka nie jest bliska naszemu sercu? Czy
te cuda, jakich Bóg przez nią dokonał, i uroczysta beatyfikacja nie są pieczęcią Bożą oraz nowem potwierdzeniem
reguły trzeciego zakonu, która Krescencję doprowadziła do
szczytu świętości? Jako tercjarze z całego serca radujmy
się z tak wysokiego odznaczenia naszej siostry Krescencji,
ale też i odpowiedzmy na pytanie w jaki sposób moglibyśmy ją naśladować? Jeślibyście mnie uważnie słuchali, to
ten sposób wyraźnie zaznaczyłem: jest to wierne wypełnianie trojakich obowiązków dziecka względen, matki naszej, Kościoła świętego, jak to podziwialiśmy w bł. Krescencji.
Pierwszy obowiązek względem Kościoła bł. Krescencja
wypełniała przez to, że nauki jego, poleceń i rad kapłanów, zwłaszcza swego spowiednika, słuchała z uległością
dobrego dziecka. Takie posłuszeństwo jest i naszym obowiązkiem, gdyż Kościół jest i naszą matką. Czy nie Kościół to odrodził nas do życia łaski i w sakramencie chrztu
św. i czy nie on to kiedyś na sądzie Bożym będzie musiał zdać za nas sprawę? Następnie czy nie jesteśmy
członkami tegoż Kościoła, na który się składa szeroko po
świecie rozproszone społeczeństwo ludzkie? Jak zaś każdy związek, tak również i Kościół katolicki ma prawo żądać od swych członków posłuszeństwa dla swych praw
i nauki. Do każdego bowiem z nas odnoszą się słowa
Zbawcy: „Ktoby Kościoła nie usłuchał, niechci będzie jako poganin i celnik". (Mat, 18, 17). Czy to aż potrzeba z takim naciskiem o tej u ^ g ł o ś c i naukom i zarządzeniom Kościoła
przypominać członkom trzeciego zakonu na zgromadzeniu?
Czy posłuszeństwo rzymskiemu Kościołowi nie było zawsze
wybitną cechą dzieci św. Franciszka? Czy Św. Zakonodawca wyraźnie nie oddał swego zakonu w opiekę rzymskiemu Kośćiołowi? Czy to nie św. Piotr z Alkantary tak
usilnie w braci wpajał, że posłuszeństwo papieżowi jest
najpewniejszą rękojmią i kamieniem probierczym prawdzi-
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wości wiary? I czy to papież Leon XIII dla ściśle katolickiej przeszłości nie wystawił chlubnego świadectwa,
trzeciemu zakonowi, że jego członkowie są wiernymi synami Kościoła i prawdziwymi katolikami? Bądźcie więc
wiernymi chlubnej przeszłości zakonu i posłusznemi dziećmi św. Kościoła, to bowiem ustrzeże zakon od błędów,
zjedna wam upodobanie Boże, błogosławieństwo św. Franciszka i błogosławionej Krescencji.
Co zaś temu błogosławieństwu bł. Krescencji nadawało szczególniejszą wartość, to na wierze oparta cześć
mu towarzysząca. Zapatrywała się ona na Kościół jako
na oblubienicę Chrystusa, wyposażoną w Boską władzę,
opartą na słowach Zbawiciela, wyrzeczonych do Apostołów: „Kto was słucha, mnie słucha". (Luk. 10, 16.)
Takim właśnie jest i w oczach naszych Kościół, wyposażony
w autorytet Boski, czcigodny posuniętym wiekiem, a swoją
trwałością w burzach czasów nakazujący największe poszanowanie. Podobny wspaniałej katedrze św. Piotra, swą
kopułą pod obłoki sięgającej, stoi Kościół katolicki przeszło już 19 wieków w potoku czasów mocny i niewzruszony.
I któżby mógł odmówić mu swego podziwu?
I gdzieby
był taki katolik, coby ze świętą skwapliwością nie starał
się skorzystać ze sposobności, by przyjmując udział w publicznych nabożeństwach, nie okazać się godnem dzieckiem tej czcigodnej matki? To czego dopiero nie powinienem oczekiwać po tercjarzach, którym przecież już
podczas przyjęcia do zakonu publicznie zaznaczono, że
oni odznaczać się będą wiernością i uległością rzymskokatolickiemu Kościołowi! Czy też i św. Franciszek nie
założył zakonu pokuty w tym celu, żeby z członków trzeciego zakonu przeciwstawić ówczesnym kacerzom, podry*
wającym autorytet Kościoła, szczerze oddaną armję, któraby
mężną obroną sprawy Bożej cieszyła serce Namiestnika
Chrystusowego? Czy nie uchybia to wam, kiedy w obecności swojej pozwalacie na uwłaszczanie Kościołowi,
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który dziwnie świątobliwem życiem bl. Krescencji stwierdził na nowo, że w sobie nosi cechę świętości?
Dlatego
też występujcie otwarcie w obronie świętej wiary, osłaniajcie Kościół i jego kapłanów przed ich oszczercami
i przeciwnikami, dowodząc światu, za jak wielkie szczęście
sobie poczytujecie zaliczanie się do dzieci św. Kościoła
katolickiego. O gdybyśmy mogli zajrzeć do tej nawskroś
katolickiej Dziewicy serca, zobaczylibyśmy, jak z tego
miłością Kościoła pałającego ołtarza ustawicznie unosiły
się do nieba westchnienia i modlitwy, coraz na nowo zaofiarowywanie się w trzech świętych ślubach i męczeństwie pokuty za Kościół uciśniony! Starajmy się też i my
miłować Kościół, bo i naszą jest on matką. Macierzyńskiej opiece poruczył nas św. Franciszek, stąd też miłość
ku niemu towarzyszyć ma nam aż do grobu, owszem przez
wieczność całą. Raczej niechaj język przyschnie do podniebienia, raczej niechaj krew zetnie się w żyłach, niżby
miało się ostudzić serce w miłości ku tej dobrej matce.
Wszakże za przykładem bł, Krescencji miłość tę ku
Kościołowi udowodnijmy poparciem czynu. Kościół i teraz jest wielce uciśniony i potrzebuje naszej pomocy.
Podziemne, tajne stowarzyszenia zorganizowały w całym
świecie międzynarodową walkę dla starcia z oblicza ziemi
znienawidzonego przez nie katolickiego Kościoła. J e s t to
więc na czasie, żebyśmy tercjarze, jako zawsze wierna
gwardja, Kościół otoczyli i bronią modlitwy osłonili przed
jego przeciwnikami.
Naśladujmy pierwszych chrześcijan,
o których Tertuljan pisze: „Chrześcijanie modlą się w zwartych szeregach i niejako Bogu gwałt zadają. „Nie zważajcie na szyderstwa i uwłaszczania bezbożników, ale pocieszajcie się słowami Zbawiciela: „Błogosławieni jesteście,
gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą i mó*?ić wszystko złe przeciwko wam kłamając, dla mnie.
Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita
jest w niebiesiech". (Mat. 5, 12.)
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Obyście więc pobożni tercjarze, coście się dziś na
tak podniosłej uroczystości znaleźli i oczyma wiary ogląd a c i e bł. Krescencję. promieniejącą blaskiem niebieskiej
chwały, wszyscy u jej stóp złożyli w upominku przyrzeczenie naśladowania jej szczególniej w jej szczerem przywiązaniu do św. Kościoła.
Naprawdę bł. Krescencja dobry
wybór uczyniła, obierając sobie za pochodnię do oświecenia ciemnej pielgrzymki po tej dolinie łez i płaczu oparte
na wierze posłuszeństwo Kościołowi, czcią dziecięcą ku
kapłanom biorąc ich na świadomych przewodników tej
drogi i wdzięcznością ku Kościołowi pobudzając tę dobrą
matkę do okazywania szczególniejszej miłości macierzyńskiej. Postępujmy i my podobnież. Okażmy się dziećmi,
godnemi św. Kościoła szczególniej w wypełnianiu tych
trojakich obowiązków dzieci względem niego, głównie zaś
życiem, odpowiadającem zasadom wiary katolickiej. Niech
sobie inni upomnieniami Kościoła pomiatają, przepisy jego
łamią; naszą, jako dzieci św. Franciszka i czcicieli bł. Krescencji, sławą ma być: zawsze i we wszystkiem słuchać
Kościoła z największą uległością i statecznie w wier»e
katolickiej wytrwać aż do naszego szczęśliwego końca.
Amen.

XXXXI.

Najświętsze Serce Jezusa.
C z e k a ł o s e r c e m o j e , ktoby
a nie nalazłein. P s . 68, 21.

pocieszył,

Jeżeli wszystko, co tylko miało jaką styczność z Boskim Zbawcą, w szczególniejszej czci mamy, jak krzyż,
gwoździe, chustę św. Weroniki, tem większą czcią otaczamy, bo osobnem nabożeństwem czcimy Przenajświętszą
Krew Chrystusa, niezrównaną cześć i nabożeństwo mamy
do mistycznego Ciała Jezusowego w Przenajświętszym Sakramencie, jako należących do istoty Człowieczeństwa Zbawiciela, to też na osobną cześć zasługuje Najświętsze S e r c e
Jezusa, którem nas tak umiłował i skąd dla nas wszelkie
dobra przyszły. Dlatego dziś rozważymy:
1. Co jest przedmiotem nabożeństwa do serca Jezusowego ?
2. Jaki jest najbliższy cel tego nabożeństwa?
3. Jakich błogosławionych skutków z tego nabożeństwa możemy się spodziewać?
Niech najsłodszy Zbawiciel z tabernakulum pobłogosławi moim słowom!
1.
Jak pewnie wam wiadomo, przedmiot nabożeństwa do
S e r c a Pana J e z u s a jest widzialny i niewidzialny. Widzialnym przedmiotem tego nabożeństwa jest wszystko to, co
fizycznemi oczami możemy widzieć, mianowicie serce cielesne Boga-Człowieka, dla dostępu do którego, jak ewangielista powiada, jeden z żołnierzów włócznią otworzył bok
Jego. Temu cielesnemu sercu słusznie należy się cześć
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i hołd Boski dla jego ścisłej łączności z Bóstwem Zbawiciela. A wielbiąc serce materjalne, wielbimy też duchowo
miłość Boskiego Zbawcy. Niewypowiedzianie wielka ta miłość zniewoliła Syna Bożego do poniesienia za nas śmierci
i oddania się nam na ołtarzu na ofiarę i pokarm dusz naszych. Miłość ta bezgraniczna jest jedynym, najgłówniejszym i pierwszorzędnym przedmiotem nabożeństwa do S e r c a
Jezusowego. „Oto s e r c e " , rzekł Zbawiciel do św. Małgorzaty Alacoque, „które tak umiłowało ludzi". Wszystko, co
Chrystus uczynił dla naszego zbawienia, to miłość Mu poddała. Miłość z łona Ojca do nas Go sprowadziła, miłość
pobudziła Go do ubogiego, ukrytego życia w Nazarecie,
miłość wreszcie wyprowadziła Go na widownię życia publicznego do szukania szczególniej zbłąkanych z domu Izraela. Jak malowniczo przedstawia Boski Zbawca tkliwość
swego serca w przypowieści o dobrym pasterzu, miłosiernym Samarytaninie i synu marnotrawnym! Kto zdoła się
oprzeć uczuciu politowania, słysząc, jak miłosierny Zbawca
czule przemawia do niewiasty cudzołożnej: „Niewiasto, żaden cię nie potępił? I ja cię nie potępię. Idź, a już więcej nie grzesz". ( J a n 8, 10). Czego nie mogłaby nam powiedzieć taka Marja Magdalena, łotr na krzyżu i tysiące
tysięcy o miłosierdziu tego Boskiego Serca!
Największym przecież dowodem miłości tego Boskiego
S e r c a jest ustanowŁ&nie Przenajświętszego Sakramentu,
św, Augustyn tak o tem pisze: „Choć Bóg jest wszechmocny, nie mógł już więcej uczynić, choć jest najmędrszy,
nie potrafił dać czego innego i choć jest nieskończenie
bogaty, nie mógł dać więcej"; tu bowiem nie daje ze swego
ale Siebie samego z Bóstwem i Człowieczeństwem, z ciałem i krwią. O, któż nie będzie podziwiał tej niewymownej miłości, która poruszyła najświętsze J e g o serce do zamieszkiwania dniem i nocą jako więzień miłości w mrocznem tabernakulum, by dzielić z nami wygnanie, codzień
we Mszy św. mistycznie ofiarować się za grzechy nasze
22
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i w Komunji św. być pokarmem dusz naszych! Któż się
nie zdumieje wobec tego żaru miłości serca, co nie zna
innego pragnienia prócz naszego uszczęśliwienia; wobec
bezmiaru litości serca, co, mimo zniewag doznawanych
w sakramencie miłości, pozostaje jednak pełne najtkliwszego dla nas współczucia; wobec dobroci i szczodrobliwości tego serca, co nas obsypuje skarbami swej ł a s k i !
Któżby nie uczcił radości tego Boskiego serca, co nas z miłością ojcowską napowrót przyjmuje, ile tylko razy z drogi
błędnej do Niego nawracamy! Kto potrafiłby pozostać zimnym i nieczułym na widok serca Jezusowego w tajemnicy
miłości pogrążonego w goryczy i boleści! I do tej to niepojętej miłości Boskiego S e r c a Jezusa podczas ustanowienia Najświętszego Sakramentu odnoszą się słowa ewangielisty św. Jana: „Umiłowawszy swe, którzy byli na świecie,
do końca je umiłował". (13, 1).
Następnie Zbawca wydał się za nas na śmierć najhaniebniejszą i najboleśniejszą. A kiedy sprawiedliwości
Bożej zadość już się stało, pozwolił ten miłościwy J e z u s
serce swe jeszcze lancą przebóść: „abyśmy", jak dowodzi
św. Bernardyn z Sienny, „mieli dostęp do źródła miłości".
Słusznie i pięknie o tem mówi św. tercjarz Franciszek Salezy: „ J a k po śmierci króla ciało bywa otwierane celem
stwierdzenia przyczyny śmierci, tak też po śmierci J e z u s a ,
Króla żydowskiego, bok J e g o został otwarty. I co za przyczynę śmierci znaleziono? Gorącą miłość ku nam ludziom".
Niepojętą tę miłość S e r c a Jezusowego uwielbiajmy i błogosławmy; tu w ciszy tabernakulum ze św. Bonawenturą
urządźmy mieszkanie, tu się uczmy odwzajemnienia miłością ku Boskiemu Sercu Jezusowemu, które dało nam tak
wielki dowód swej miłości.

2.
Oto więc przedmiot nabożeństwa do S e r c a Jezusowego: niepojęta, bezgraniczna miłość J e z u s a ku nam lu-
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dziom, czego wyrazem żywe, widzialne S e r c e Boga-Człowieka. Płomienne to miłością serce okazał Zbawiciel św.
Małgorzacie Alacoque, polecając jej zatroszczyć się: 1) aby
miłość J e g o s e r c a odwzajemniono miłością i 2) aby Mu
ludzie okazali skruchę i zadośćuczynienie za niezliczone
zniewagi, jakich codzień w sakramencie miłości doznaje.—
Naprzód więc żąda Zbawiciel od nas należytego odwzajemnienia się miłością.
Tak bowiem upewnia nas św.
Małgorzata Alacoque:
„Miłościwy Pan sam mi oznajmił,
jak gorąco pragnie, aby Go ludzie miłowali, iż powodowany tą miłością zdecydował się własne swe s e r c e ofiarować". Nadto oświadcza papież Pius IX: „Boski nasz Zbawca cześć swego błogosławionego serca chciał w Kościele
swym rozpowszechnić, aby płomień miłości, którym J e g o
serce rozgorzało było, rozpalił serca ludzkie do wzajemnej
miłości". Tak, sam Zbawiciel błagalnie nawołuje z tabernakulum: „ D a j mi, synu mój, serce twoje" (Przyp. 23,26J,
czyli daj mi miłość twoją. Powiedźcież tedy, pobożni tercjarze, czy po tern wszystkiem możecie jeszcze odmówić
Najświętszemu Sercu J e z u s a swej miłości? Czy raczej nie
powinniśmy zadrżeć wobec strasznej klątwy św. Pawła Apostoła: „Jeśli kto nie miłuje Pana naszego J e z u s a Chrystusa, niech będzie przeklęctwem" (I Kor. 16, 22)? Skoro
Zbawiciel tak nieskończenie nas umiłował i w sakramencie
ołtarza codzień się ofiaruje, dając się nam na pokarm, to
czego J e g o Boskie S e r c e po nss spodziewać się winno?
Nie czego innego, jedno abyśmy, obrzydziwszy grzech,
całe życie nasze uwielbianiu J e g o poświęcili. Niech więc
życie nasze by płonąca pochodnia płonie wzajemną miłością ku Jezusowi. Starajmy się miłować Boga, który nas
pierwszy umiłował i tak gorąco pragnie, abyśmy Go miłowali.
Jeśli zaś miłość nasza nie ma być tym ogniem słomianym, co to szybko się zapala, ale jeszcze szybciej gaśnie, to musimy uwzględnić j e s z c z e inne żądania Zbawcy.
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„Żądam od ciebie", brzmią słowa J e g o do Św. Małgorzaty,
„abyś się postarała, iżby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała został poświęcony szczególniejszej czci mego
serca i aby wierni w tym dniu przystępowali do Stołu Pańskiego dla wynagrodzenia zniewag, jakich serce moje doznaje w Sakramencie ołtarza". Pomyślcie tylko: podczas
gdy Syn Boży wyczerpuje dowody swej miłości ku nam
ludziom, wyczerpują się i ci w J e g o znieważeniu i odpłacaniu się za J e g o miłość niewdzięcznością. Jak niegodnie zachowuje się wielu katolików w domu Bożym, z jak
niedostatecznem przygotowaniem zbliża się do Św. uczty;
jak mało czasu wielu udziela Zbawcy na mieszkanie w swem
sercu, a następnie grzechami Go usuwa. A strach pomyśleć, jak niektórzy ośmielają się nawet jak J u d a s z świętokradzko przystępować do komunji świętej, zmuszając Świętego świętych wchodzić do serca grzechami skalanego!
I św. Jan Vianney ma słuszność, gdy dowodzi: „Nic tak
nie zasmuca serca Jezusowego, jak gdy musi patrzeć, że
męka J e g o zostaje stracona dla tak wielu". Wobec takich
zniewag członkowie trzeciego zakonu, którzy przecież chlubią się miłością ku Sercu Jezusowemu, nie mogą przypatrywać się bezczynnie; muszą wynagrodzić Boskiemu Zbawcy. Muszą odpowiedzieć oczekiwaniom Jezusa, uroczystość Najświętszego S e r c a obchodząc jako święto nakazane, słuchając Mszy Św., ze szczególniejszą pobożnością
przystępując do Stołu Pańskiego oraz często nawiedzając
Tego, który powiedział:
„Kochanie moje być z synami
człowieczymi". (Przyp. 8, 31) Chciejmy wreszcie należeć
do tych, co w każdy pierwszy piątek miesiąca przyjmują
komunję wynagradzającą. Niepoprzestając na tem, piątek
każdego tygodnia poświęćmy nawiedzaniu N. Sakramentu
i rozwiązaniu dowodów miłości ku nam Boskiego S e r c a
Jezusowego: J e ś l i chcemy nabożeństwo nasze jeszcze dalej posunąć, to każdego dnia od godziny drugiej do trzeciej popołudniu, kiedy to Boskie S e r c e Jezusa po śmierci
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za nas zostało włócznią przebodzone, zanośmy akt strzelisty: S e r c e J e z u s a , pałające miłością ku nam, zapal serce nasze miłością ku Tobie.
Jeśli my, dzieci Św. Ojca
serafickiego, w taki sposób postępować będziemy, to wynagrodzimy Sercu Jezusowemu, że ono zapomni wszelkich
doznanych zniewag.
3.
S a m a już wdzięczność dla J e z u s a powinna być dostateczną pobudką dla wszystkich tercjarzy do jak najgorliwszej czci Najświętszego S e r c a Jezusowego. Co zaś was
w tem jeszcze więcej utwierdzić winno, to błogosławione
skutki, jakie to nabożeństwo sprowadza. Boskie s e r c e J e zusa we wspaniałomyślności nie da się prześcignąć. Przypomnijcie tylko sobie pokutującą Magdalenę, której bohaterską miłość Zbawiciel w ten sposób wynagrodził, że wystąpił jako jej obrońca i rzecznik.
Ten sam miłościwy
Zbawca przeszło 200 lat temu św. Małgorzacie Alacoque
dał obietnicę, która wszystkich miłośników Najśw. S e r c a
Jezusowego przejąć powinna nieskończoną pociechą i radością. Zapewnił, że czcicieli Najśw. Jego S e r c a obsypie
łaskami bez miary i końca, wszystkim ich dobrym poczynaniom udzieli swego błogosławieństwa, na domy, w których obraz J e g o serca ku czci będzie zawieszony, zleje
obfite łaski i imię swych czcicieli na zawsze w swem sercu zapisze. Nadto obiecał Zbawiciel cieszyć ich w cierpieniach, być ich ucieczką w godzinę śmierci, udzielając
im łaski ostatecznej wytrwałości.
To są prawdziwie królewskie obietnice Boga naszego i wspaniałe owoce jakie
nabożeństwo to sprowadza już na poszczególnych chrześcijan. Jakież dopiero obfite błogosłowieństwo spłynie
na waszą rodzinę i na cały ród ludzki, gdy to przepiękne
nabożeństwo szerzyć się będzie, gdy niezrównane cnoty
S e r c a Jezusowego staną się pobudką do naśladowania.
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Znana jest wam wszystkim główna choroba, na którą
cała ludzkość niedomaga: w swej pysze nie chce uznać
nad sobą żadnego autorytetu, gromadzi dobra ziemskie celem używania, nie chce okazać serca nieszczęśliwym i potrzebującym. Na to zło naszego czasu potężnym środkiem
zaradczym jest gorliwe nabożeństwo do S e r c a Jezusowego.
Pysznych zaprasza pokorny, pod postacią chleba ukryty
Zbawca do naśladowania Go słodkiemi słowy: „Uczcie
się ode mnie, żem jest cichy i pokornego s e r c a " . (Mat.
11, 29). Do bogatych i szczęśliwych tego świata odzywa
się: „Pókiście uczynili jednemu z tych braci mojej najmniejszych, mnieście uczynili".
(Mat, 25, 40) Ubogich
i uciśnionych zaprasza Zbawiciel w Najśw. Sakramencie:
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście
obciążeni, a ja was ochłodzę".
(Mat. 11, 28^ Naprawdę
chciałbym widzieć takiego wielbiciela serca Boskiego, coby często te z cichego tabernakulum upomnienia słyszał
a życia swego nie przystosował. W rozkwicie przeto tego
nabożeństwa przejawia się w naszych czasach na nowo
działanie Opatrzności Bożej, która z zadziwiającą mądrością na wszelkie zło współczesne wynajduje odpowiednie
środki zaradcze.
Dowodem tego jest zwłaszcza zakon św. Franciszka,
który w tem nabożeństwie w czasie ucisku znalazł zadziwiającą pomoc.
Było to w dzień Najśw. S e r c a J e z u s a r.
1875, kiedy to czcigodny O. Bernardyn z Portu Romantyno, generał całego zakonu franciszkańskiego, klęczał w sławnej świątyni w Paray le Monial we Francji, aby tam uroczyście zakon sobie poruczony poświęcić sercu Jezusowemu. General zdawał sobie sprawę, że jest następcą św.
Franciszka, którego św. Małgorzata Alacoque oglądała otoczonego wyjątkową chwałą, ile ie ten serafin płomienną
miłością otaczał Boskie S e r c e J e z u s a . Aktem tym uroczystym chciał zakonowi zjednać opiekę najmiłościwego
serca w uciskach, jakich prawie we wszystkich krajach
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Europy doznawał.
I Boskie S e r c e J e z u s a dziwnie przyszło z pomocą.
Niezadługo wypędzeni zakonnicy mogli
znowu wracać do swych klasztorów, skasowane prowincje
znowu przywrócone, I zakon został zjednoczony, III zakon
za papieża Leona XIII doszedł do nowego rozkwitu,
a wszystko to zawdzięczając nadprzyrodzonemu działaniu
Boskiego S e r c a Jezusa na korzyść rodziny św. Franciszka.
I czy nie mają słuszności członkowie trzeciego zakonu, kiedy ze szczególniejszą wdzięcznością poświęcają się
pielęgnowaniu czci Boskiego S e r c a i wiernie z tradycją
zakonu nabożeństwo to mają za punkt honoru dzieci św.
Franciszka? Czyjeż serce nie rozraduje się na widok tak
licznych tercjarzy w każdy piątek miesiąca dla uczczenia
S e r c a J e z u s a przyjmujących komunję wynagradzającą,
w miesiącu czerwcu ołtarz S e r c a Jezusa tonący w powodzi kwiatów i świec gorejących, a przed nim rozmodlonych
w postawie klęczącej tylu tercjarzy, pragnących spełnić
utęsknione pragnienie Boskiego Zbawcy! Naprawdę, wobec tak zjednoczonego szturmu miłosierne S e r c e J e z u s a
nie zdzierży. Ze wzrostem miłości i czci Boskiego S e r c a
J e z u s a z konieczności grzesznicy z Bogiem się jednają,
oziębli stają się gorliwymi, dobrzy coraz doskonalszymi.
Prośmy więc przed cichem tabernakulum Boskiego Zbawcy, by nas obdarzył cnotami swego serca i zapalił ogniem
swej miłości, iżbyśmy, stając się coraz bardziej podobnymi do obrazu dobroci Jego, stawali się coraz bliższymi
zbawienia. Amen.

XLII.

Święty Antoni.
Dziwny B ó g w Ś w i ę t y c h s w o i c h .

P s . 67, 36.

Zbliżającym się we Włoszech do Padwy rzuca się
w oczy wspaniała katedra, zdobna dwiema niebotycznemi
wieżycami i siedmiu potężnemi kopułami. Na placu przed
tym wspaniałym domem Bożym widzimy statuę rycerza—to
pomnik poświęcony jenerałowi, który zagrożoną ojczyznę
zwycięsko obronił przed nieprzyjaciółmi. Ale najmilsi tercjarze, słyszę już was ze zdumieniem pytających: jeśli obronę ojczyzny uważano za dostateczne uczcić zwykłym pomnikiem, to komu poświęcono tę wielką katedrę, w której
15.000 ludzi wygodnie pomieścić się może? Pobożni Tercjarze, monumentalny ten dom Boży wznosi się na grobie
skromnego franciszkanina, który w sile wieku, bo w 35 roku
życia świat porzucił; jest to pokorny św, Antoni, którego
pamięć z taką uroczystością dziś obchodzimy. Choć pochodził z rodu książęcego, wielkością ziemską wzgardził,
zamykając się w samotności klasztornej. A ta głęboka pokora Bogu tak się podobała, iż go w niebie wielką czcią
i wspaniałością, na ziemi licznemi cudami wsławił, że św.
Antoni należy do najpopularniejszych świętych i imię jego
z największą czcią i wdzięcznością po całym świecie jest
powtarzane. Aby więc was wszystkich w tem większej ufności do św. Antoniego umocnić, rozważymy dwie rzeczy:
1. Jak św. Antoni po swojej śmierci został uczczony?
2. Jak i wy go czcić macie, żebyście na sobie doznali jego cudownej mocy?
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To będzie treścią dzisiejszego naszego rozważania.
Niech św. Antoni za nas wszystkich modli się u tronu Bożego !
1.
Nadzwyczajna cześć, jaką zaraz po śmierci św. Antoniemu okazywano, daje nam zrozumieć, jak wysokie wyobrażenie współcześni musieli mieć o jego świętości i apostolskiej działalności. Ledwie bowiem św. Antoni w klasztorku za miastem Padwą rozstał się z tym światem, natychmiast dzieci niewinne na ulicach zakrzyczały: umarł
Święty, św. Antoni umarł. Pogrzeb odbył się tak wspaniale, że Padwa nigdy czegoś podobnego nie widziała. Pochód pogrzebowy otwierały niewinne dzieci z liljami w rękach; za niemi w długich szeregach postępowali zakonnicy
i stowarzyszenia świeckie, bracia zakonni, burmistrz z całym magistratem, biskup z całą kapitułą. Następnie szli
najznakomitsi obywatele Padwy, niosąc no swych borkach
ciało Świętego. Widowisko wyglądało nie na pogrzeb jakiegoś ubogiego zakonnika, a raczej na pochód triumfalny
wielkiego zwycięzcy. Wszystkie place i ulice były przepełnione ludem pobożnym. Wreszcie procesja z gorejącemi pochodniami i pobożnemi śpiewami dosięg/a kościoła
franciszkańskiego. Tu złożono ziemską powlokę do trumny
z białego marmuru. Biskup odprawił Mszę Św., a Bóg
w tym dniu wsławił pokornego sługę tak wielkiemi i licznemi cudami, iż chorzy, co choć zdaleka spojrzeli na trumnę,
odzyskiwali zdrowie. J a k a ż dopiero radość napełniła s e r c a
pobożnych czcicieli św. Antoniego, kiedy papież Grzegorz
IX na usilne prośby kapituły i magistratu miasta Padwy
brata Antoniego uroczyście wniósł w poczet świętych. Już
samo to, że kanonizacja została dokonana przed upływem
roku od śmierci Ś w i ę t e g o , jest najlepszym dowodem czci
szczególniejszej, w historji Kościoła niemającej równego
sobie przykładu.
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To też Padwa za to wyróżnienie zaraz w najbliższych
latach potrafiła odwdzięczyć się najszlachetniejszemu swemu
synowi. W cztery lata po jego śmierci zarządził magistrat,
aby dzień św. Antoniego, uroczyście obchodzono. A kiedy w dwadzieścia lat później w dzień św. Antoniego
miasto zostało uwolnione
od tyrana
Ezebiasza,
ma
gistrat ogłosił
św. Antoniego patronem miasta, sporządzając
statuę jego
z
czystego
złota
i uchwalając roczne opodatkowanie na budowę świątyni na jego
grobie. Dalej miasto Padwa uchwaliło co rok 13 czerwca
procesję, w której miał brać udział książę Wenecji z najwyższemi władzami cywilnemi i wojskowemi z gorejącemi
pochodniami. Wreszcie co rok w uroczystość św. Antoniego 20 żołnierzy w uniformach miało pełnić na jego grobie straż honorową. Tak wysoko Padwa uczciła tego, którego s a m Bóg raczył wsławić niezliczonemi cudami wobec
całego świata. Ale nawet zdaleka, z rozmaitych krajów
napływały tak liczne pielgrzymki do Padwy, za doznane
łaski tyle ofiar u grobu Świętego składając, iż mieszkańcy
Padwy mogli natychmiast przystąpić do budowy wspanialej
świątyni, która miała być świadectwem ich głębokiej czci
do Świętego, a zarazem sławę jego przekazywać następnym pokoleniom. W taki sposób powstała majestatyczna
świątynia, nad której ozdobą najznakomitsi mistrze całe 33
lata pracowali. Punktem kulminacyjnym zaś tej świątyni
bezsprzecznie jest kaplica nad grobem św. Antoniego, która
swem niezmiernem bogactwem i dziełami sztuki zwiedzających w podziw wprawia. Posadzka kaplicy jak i całej
świątyni marmurem wyłożona. Boczne ściany zdobią na
kararyjskim marmurze obrazy, arcydzieła pierwszorzędnych
mistrzów, przedstawiające 9 cudów, jakich Święty w swem
życiu dokonał. Na drogocennym grobowcu, zawierającym
ciało Świętego, umieszczony ołtarz, na którym od wczesnego rana aż do południa bez przerwy Msze św. się odprawiają. P r z e d ołtarzem dzień i noc płoną świece na
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dwóch potężnych kandelabrach, arcydziełach sztuki. Najmilsi Tercjarze, któż podziwiać nie będzie działania Opatrzności Bożej, która tu tak wielkie skarby nagromadziła
dla uczczenia tego, co kiedyś w życiu tak troskliwie pielęgnował ubóstwo serafickie! I spotykamy tu włochów, francuzów, niemców, polaków, słowem pielgrzymów z całego
świata, wyklękujących przed grobem Świętego. Miał też
słuszność papież Leon XIII, dowodząc, że św. Antoni jest
świętym całego świata! I chociaż w Padwie spoczywa ciało
św. Łukasza ewangelisty i św. Justyny męczenniczki, to jednak cześć ich schodzi na drugie miejsce wobec czci św.
Antoniego. Cześć mieszkańców Padwy do św. Antoniego
jest tak wielka, iż go nazywają poprostu Świętym, jak gdyby dla Padwy innego świętego nie było. Któż się nie dopatrzy w tej szczególniejszej czci wyraźnej ręki Bożej, która
zawsze pokornych wywyższa na jawny dowód całemu światu,
jak bardzo się podobała głęboka pokora J e g o wiernego
sługi.
2.
Kiedy to wszystko razem zestawimy, jak bardzo
Kościół, współcześni i potomność czciła i czci jeszcze św.
Antoniego, to powstaje pytanie, skąd ta nadzwyczajna
cześć powszechna?
Wprawdzie św. Antoni pochodził
z książęcego rodu; ale że osoby wysokiego rodu wstępowały do klasztorów, to w Kościele katolickim nie należy
do wyjątków. Antoni był uczonym, lecz wielu z jego braci
zakonnych wykształceniem go przewyższało.
Dlaczego
więc jedynie św. Antoni posiadał zadziwiającą moc cudów, któremi go Bóg wsławił? j a k król wyznacza każdemu ministrowi urząd, w którego granicach ma go zastępować, tak jest i tu. Wiadomo, że jak św. Błażej jest patronem od bólu gardła, św. Apolonja od zębów, tak św. Antoni od straconych rzeczy. Za przyczynę do tego ostat-
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niego posłużył wypadek następujący. Św. Antoniemu skradziono przez niego napisaną książkę: Wykład Psalmów.
P o d ó w c z a s , kiedy to druku jeszcze nie znano, książki były
rzadkością i nadzwyczaj drogie. Święty zaczął się modlić
i został wysłuchany. Kiedy złodziej zamierzał uciec przez
most, ukazała mu się jakaś straszna postać z podniesioną
w górę siekierą. Śmiertelnie wystraszony, wrócił złodziej
do klasztoru, prosząc świętego o przebaczenie. Wkrótce
też i ojciec św. Antoniego miał się przekonać o skuteczności swego syna w odnajdywaniu zgubionych rzeczy.
Ojcu św. Antoniego, sprawującemu urząd podskarbiego
królestwa Portugalji, zaginął kwit z wypłaconej znacznej
należności. Kiedy zażądano powtórnej wypłaty, sprawa
o sąd się oparła. W tak krytycznem położoniu naraz ukazuje się ojcu żyjący j e s z c z e we Włoszech syn, św. Antoni, wskazując miejce, gdzie kwit się znajdował. Sytuacja
została uratowana. Od tego czasu Święty został uznany
patronem zgubionych rzeczy, i—jak doświadczenie stwierdza od przeszło 600 lat—z zadziwiającym skutkiem.
Ale poco powoływać się na przykłady wieków ubiegłych! Któż z nas nie mógłby przytoczyć z własnego przeżycia wypadków, w których na modlitwę do św. Antoniego
zguba się odnalazła! Z wielu c h c ę przytoczyć z najnowszych czasów wypadek, potwierdzony datą i nazwiskiem.
Pewną bardzo zamożną panię, u której w domowej kaplicy
przed statuą św. Antoniego dzień i noc płonęła lampka,
zawiadomił kasjer, że nie może mimo najusilniejszego poszukiwania znaleźć klucza od ogniotrwałej kasy. Pani
udaje, się do pokoju, gdzie mieściła się kasa i pyta, w którem miejscu zawsze dotychczas klucz wisiał. A że go
tam nie było, uklękła pobożna czcicielka św. Antoniego,
odmawiając modlitwę św. Bonawentury do św. Antoniego.
Podniósłszy oczy, ujrzała klucz, wiszący na zwykłem miejscu. Kasjer gotów był przysiąc, że klucza przed chwilą
tam nie było. „Ale j e s t e m najmocniej przekonany", rzekł,
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„że pani go wymodliła". „Tak", odpowiedziała, „i gdybyś
Pan był się pomodlił, zaoszczędziłbyś sobie czasu długiego poszukiwania". Najmilsi Tercjarze, na pewno moglibyście i wy wszyscy, co się chlubicie być czcicielami
wielkiego cudotwórcy, pochwalić się z wysłuchania niejednej waszej w podobnych wypadkach modlitwy.
Jak
niegdyś Bóg do przyjaciół Hijoba rzekł: „Idźcie do sługi
mego Hijoba; a Hijob sługa mój będzie się za was modlił" (42,8), tak odzywa się dobry Bóg do was wszystkich,
szczególniej w dniu dzisiejszym: udajcie się do mego sługi Antoniego; Antoni, sługa mój, za was się będzie modlił, a ja was wysłucham. J e ś l i z a ś chcecie na pewno
doznać przyczyny św. Antoniego, odprawcie nowennę, jak
tego sam Święty sobie życzył. W r. 1617 żyła w Bolonji
we Włoszech pewna znaczna niewiasta, już od 22 lat
w małżeństwie bezdzietna, Ale, nasłuchawszy się o cudach św, Antoniego, udaje się do kościoła franciszkańskiego przed ołtarz Świętego, przedstawiając swe żale. Zaraz następnej nocy ukazał się jej św. Antoni, radząc jej:
„Nawiedzaj przez 9 dni mój obraz w tym kościele, a zostaniesz wysłuchana". I istotnie niewiasta ona powiła
dziecię. Rozgłos tego cudu utrwalił w wiernych pobożny
zwyczaj święcenia wtorku na c z e ś ć św. Antoniego, w ten
bowiem dzień został Święty pochowany, przyczem wszyscy
chorzy w Padwie naraz odzyskali zdrowie.
Nie chciałbym jeszcze, najmilsi tercjarze, pominąć
jednej praktyki, która szczególniej w nowszych czasach
się przyjęła, mianowicie ofiar na chleb św. Antoniego.
We Francji, Belgji, Holandji, Niemczech i Polsce w ko"
ściołach przed ołtarzem św. Antoniego wieszają dwie puszki z napisem: Na chleb św. Antoniego. Kto ma jaką
potrzebę, do jednej puszki rzuca pieniądze, za które ma
się kupić chleb i ku czci św. Antoniego biednym rozdać,
do drugiej zaś puszki kartkę z wymienieniem swych potrzeb. Przy tej sposobności ofiarodawcy mniej więcej
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w ten sposób się modlą: J e ż e l i wysłuchasz tej prośby,
ofiaruję taką a taką sumę pieniędzy na chleb dla ubogich.
Ufność ta wiernych opiera się na nadzwyczajnej dobroci
serca św. Antoniego oraz wielkiem jego umiłowaniu ubogich. I dlaczegóżby Święty miał odmówić ubogim tej jałmużny, skoro go jedno tylko słowo kosztuje n tronu Bożego! Pewna redakcja pisma, poświęconego zbiórce chleba św. Antoniego w Hoiandji w jednym tylko miesiącu
rozdzieliła 4000 bochenków chleba, ofiarowanego przez
różne osoby, które doznały pomocy za przyczyną tego
Świętego.
Z pomiędzy wielu zdarzeń przytoczę jedno.
W r. 1893 w Amsterdamie pewna matka, której dziecko
po czterech latach j e s z c z e mówić nie mogło, nasłuchawszy się o cudach św. Antoniego, zaczęła się modlić z całem zaufaniem: Św. Antoni, jeśli moje dziecko po czterech
tygodniach choć kilka słów przemówi, ofiaruję na ubogich
10 bochenków chleba. Jeżeli w ciągu ośmiu dni już mówić zacznie, ofiaruję 20 bochenków, jeśli już jutro zacznie
mówić, ofiaruję 40 bochenków. I co się stało? Nazajutrz
w południe dziecko, spotykając swego ojca, przemówiło:
Dlaczego, ojcze, tak późno przychodzisz?
Dziecko tak
dobrze mówiło, jak gdyby dotąd żadnych przeszkód nie
doznawało. Uszczęśliwiona matka pośpieszyła ślub swój
wypełnić, a wszyscy wielbili św. Antoniego, że mu Bóg
tak wielkiej łaski cudów udzielił.
Zestawiwszy to wszystko, cośmy na cześć św. Antoniego powiedzieli, staje się zrozumiałem, dlaczego Kościół
i wierni z tak nadzwyczajną ufnością odnoszą się do wielkiego cudotwórcy.
Kiedy tysiące codzień na sobie doświadczają potęgi przyczyny św. Antoniego, to czy członkowie trzeciego zakonu mieliby się wstydzić swej ufności
do tego Świętego? Czy nie macie przecież szczególniejszego prawa do jego pieczy? Czy przecież jako dzieci
św. Franciszka nie jesteście szczególniej bliscy sercu wielkiego cudotwórcy? Udajcie się więc do niego z bezgrani-

—

351

—

czną ufnością.
Przypominajcie się, że on jest waszym
bratem zakonnym, a przecież miłość porządna naprzód ma
na względzie członków rodziny.
Nie obawiajcie się, że
ufnością do św. Antoniego uchybicie należnej czci Bożer
przedziwną bowiem mocą cudów Opatrzność Boża chciai..
ubogiemu w cnoty światu wskazać św. Antoniego, aby jego
skromność upokorzyła pychę, jego dobrowolne ubóstwo nasze chwytające się ziemi serce coraz bardziej od niej odrywało, jego czynna miłość do miłości bliźniego nas zapalała, iżbyśmy, czcząc serdecznie wielkiego cudotwórcę, coraz więcej Boga miłowali przez naśladowanie cnót, których
św. Antoni słowem i przykładem nauczał. Amen.

XLIII.

Porcjunkula.
J e s t tu dom Boży a brama niebieska.
( R o d z . 28, 17).

Obchodzimy w dniu dzisiejszym z całym zakonem
serafickim wielkie święto Porojunkuli. Uroczystość ta jest
ścisłą uroczystością zakonu św. Franciszka, w którego kościołach można dostąpić wielkiego odpustu; jest dniem łaski dla całego Kościoła katolickiego, którego członkowie
stać się mogą uczestnikami wielkiego skarbu; jest wreszcie
dniem pociechy dla dusz czyścowych. Jak już z s a m e j
nazwy wynika, jest świętem osobliwego rodzaju; treścią bowiem tego święta, nie jest jakaś tajemnica zbawienia lub
jakiś święty czy święta, lecz odpust.. Porcjunkula bowiem
nie jest to jakaś święta kanonizowana, jakby komuś mogło się zdawać, lecz nieduży kościołek w pobliżu Assyżu
we Włoszech, który stal się na cały świat głośnym ze
szczególnego odpustu, jaki nasz ojciec św. Franciszek otrzymał od samego Chrystusa Pana.
Ponieważ o tym odpuście nigdy dość mówić nie będzie, to chcę dziś wykazać:
1. Jak odpust Porcjunkuli jest czcigodny swem pochodzeniem.
2. J a k bogaty w nieoszacowane przywileje.
Niech św. Ojciec Franciszek za nas wszystkich przyczynia się przed tronem Boga!
1.
Odpust Porcjunkuli jest dla nas czcigodny dla swego
pochodzenia, ile że ściśle łączy się z osobą naszego Ojca
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św. Franciszka. Kiedy Święty w pobliżu kościółka Porcjunkuli jednej nocy się modlił, prosząc o zmiłowanie nad
duszami w czyścu, ukazał się mu anioł, dając do zrozumienia, żeby wszedł do kościółka.
A zaledwie Święty
drzwi uchylił, ujrzał Chrystusa Pana na ołtarzu z niebios
Królową w otoczeniu licznych aniołów w opromienieniu
blasku niebieskiego.
Święty padł na oblicze. Zbawiciel
kazał mu powstać, w łagodnych słowach polecając mu prosić o jaką tylko chce łaskę dla zbawienia dusz. Najmilsi
Tercjarze, jak wam się zdaje, o co też św. Franciszek
mógł prosić? Czy może prosił o to, żeby jego zakon mógł
przetrwać aż do skończenia świata? Czy może, ażeby zakon wydał Kościołowi jak najwięcej świętych, a światu jak
najwięcej uczonych?
Nie, ale Franciszek prosił o jedno
tylko; aby wszyscy, co po odprawieniu ze skruchą pokuty
odwiedzą ten kościółek, mogli otrzymać odpust zupełny.
Zbawca chwilę nic nie mówił, jakby dla zaznaczenia, że
Franciszek żąda czegoś nadzwyczajnego. Lecz na wstawienie się królowej niebios do prośby się przychylił, zastrzegając, że ma się zwrócić do J e g o namiestnika, wówczas papieża Honorjusza III, celem uzyskania potwierdzenia tego odpustu.
Zaraz nazajutrz Święty z bratem Masseuszem wybrał się w drogę do Perugji, gdzie wówczas
papież Honorjusz III bawił.
Papieża prośba ta niezwykła
wielce zdziwiła i mimo wielkiego poważnnia, jakie miał dla
św. Franciszka, zawahał się z aprobatą odpustu, tem bardziej, że i wszyscy tam obecni kardynałowie temu byli
przeciwni. Wówczas istniała surowa praktyka na punkcie
udzielania odpustów.
Kto bowiem chciał zyskać odpust
zupełny, musiał odbyć podróż do Rzymu lub Jerozolimy
i złożyć odpowiednią ofiarę na potrzeby danej miejscowości. Dla całego świata bywał udzielany odpust zupełny
co 50 lat. L e c z Pan Bóg, w którego ręku, jak Pismo św.
mówi, „jako rozdziały wód, tak s e r c e królewskie i kędy
jedno chce, nachyli g o " (Przyp. 21,1), tak nachylił serce
23
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swego namiestnika, iż wreszcie odpust zatwierdził, ale o
niczając do jednego dnia w roku. A gdy papież na to zamierzał wydać dokument na piśmie, nadmienił Franciszek
z całą pokorą, że sam Bóg odpust swój zalegalizuje. Ponieważ Święty nie wiedział, na który dzień odpust ma być
przeznaczonym, w tym celu dłuższy czas się modlił o objaśnienie.
J e d n e j nocy, a było to zimową porą w styczniu, kiedy św. Franciszek w swej celce się modlił, ukazał się mu
zły duch. Skoro tylko Święty poczuł silne podniety cielesne, opuścił celę w zimną noc i, rozebrawszy się do naga, rzucił się w krzak ciernisty i tak długo tam się tarzał,
aż nieczyste podniety zupełnie ustały.
A kiedy wrócił do
celi, ukazał się mu Zbawiciel, objawiając, że jest J e g o
wolą, ażeby odpust trwał od nieszporów 1 sierpnia aż do
zachodu słońca 2 sierpnia.
Na dowód tego ma on wręczyć papieżowi trzy białe i trzy czerwone róże, które na
tym krzaku ciernistym zimową porą zakwitną. I w samej
rzeczy cały krzak ciernia pokrył się przepysznemi pachnącemi różami. Krzak róż, który j e s z c z e teraz można oglądać w ogrodzie klasztoru Porcjunkuli ma tę osobliwość, że
nie ma kolców, a liście noszą wyraźne ślady jakby czerwonych plam krwi. Św. Franciszek udał się więc w towarzystwie trzech braci do papieża celem wręczenia tych
róż i uproszenia o zatwierdzenie odpustu na 1 i 2 sierpnia.
i Co szczególniejszego, najmilsi tercjarze, to wielkie wrażenie, sprawione na papieżu i kardynałach ukazaniem się i prostotą słów Świętego, iż namiestnik Chrystusowy do prośby natychmiast się przychylił. Jednocześnie
papież polecił 7 biskupom 2 sierpnia 1223 roku pokonsekrować kościółek Porcjunkuli i odpust uroczyście ogłosić.
Tu Pan Bóg chciał na nowo okazać, że Sam odpust zatwierdza. Kiedy mianowicie w onym dniu św. Franciszek
prawił kazanie wobec niezliczonych tłumów ludzi i ogłaszał odpust, który miał Bóg zatwierdzić po wieczne czasy,
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biskupi obecni byli temu przeciwni, zamierzając ogłosić
odpust na przeciąg tylko dziesięciu lat. L e c z Bóg i teraz
nachylił serca swych sług, iż i każdy z nich głosił odpust
na wieczne czasy.
Dzisiaj nad małą kapliczką wznosi się kopula potężnej świątyni, a od 2 sierpnia 1223 roku płyną rok rocznie tysiące pobożnych pielgrzymów do Porcjunkuli, iż
i wielka świątynia jest za mała i nie można znaleźć dosyć spowiedników, by wszyscy mogli się wyspowiadać.
W ciągu przeszło 200 lat odpust można było zyskać tylko
w kościele Porcjunkuli. L e c z z biegiem czasu odpust
Porcjunkuli został rozszerzony i do innych kościołów trzech
zakonów Św. Franciszka; tak papieże się przyczynili do
tego, że i wy możecie odpust ten po należytem przyjęciu
sakramentów św. zyskać w waszym kościele parafialnym,
jeśli w pobliżu miejsca waszego zamieszkania niema kościoła zakonu św. Franciszka. Oto więc historja tego głośnego
odpustu Porcjunkuli.
2.
Zaprawdę czcigodny jest odpust Porcjunkuli dla licznych cudów, jakie towarzyszyły jego zapoczątkowaniu; co
zaś jeszcze bardziej go w oczach naszych podnosić winno, to liczne przywileje, jakie posiada przed innemi odpustami. Zaznaczam jednak, że odpust Porcjunkuli w swej
istocie nie odróżnia się od żadnego innego odpustu zupełnego; że nie jest więc, jak i każdy inny odpust, odpuszczeniem grzechów, ale jak i każdy inny odpust jest poza
sakramentem pokuty darowaniem kary doczesnej, którąbyśmy musieli ponieść albo tu na ziemi w postaci cierpień od wypadków i zrządzeń, albo w przyszłym życiu
w czyścu. Św. Franciszek prosił o odpust zupełny dla
tych, co się szczerze wyspowiadają, a więc już w sakramencie pokuty odpuszczenia grzechów dostąpią. Co z a ś
odpust Porcjunkuli odróżnia od innych odpustów, nawet
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od odpustu jubileuszowogo, to dziwne własności, które
powstaniu jego towarzyszyły, a zwłaszcza ta, że go nietylko papież ale i sam Chrystus Pan zatwierdził. Dr' i
własność, że może być wielokrotnie na dzień zyskiwanym,
jak o tern wyraźnie głosi rzymska Kongregacja odpustów.
Istnieje szczególniej we Włoszech zwyczaj pobożny, że
wierni procesjonalnie wchodzą i wychodzą z kościoła celem jak najwięcej razy tego odpustu dostąpienia. Po trzecie odpust Porcjunkuli ma przywiązane do siebie szczególniejsze błogosławieństwo Boże, które serca miękczy, pobudzając oo pokuty, o czem spowiednicy nalepiej zaświadczyć mogą. I św. Brygida stwierdza, że Chrystus ukazując się, jej objawił, że On sam św. Franciszkowi tego odpustu udzielił na dowód swej szczególniejszej miłości. Ponieważ ludzie stali się obojętni, oddając się pożądliwościom ziemskim, to On udzielił macierzystemu kościołowi
tego odpustu, aby wszyscy, co tu wolni od wszelkich przeszkód ziemskich, wchodzą, zostali obdarzeni błogosławieństwem i mogli dostąpić odpuszczenia grzechów.
Na jedną jeszcze okoliczność chcę zwrócić uwagę,
która odpust Porcjunkuli szczególniej wyróżnia, to łatwe
warunki, na jakich go można pozyskać. Pierwszy warunek to szczera spowiedź, w której dusza zostaje obmyta
ze wszelkiego pyłu grzechowego. Że chrześcijanin, który
ma w sercu grzech śmiertelny, nie może dostąpić żadnego odpustu, rzeczą jest dla każdego zrozumiałą. A że nawet i dobrowolny grzech powszedni jest przeszkodą do
całkowitego zyskania odpustu zupełnego, to musimy go
usunąć szczerą spowiedzią. Kto bowiem nie żałuje za popełnione grzechy powszednie ten nie może dostąpić odpuszczenia należącej się za nie kary doczesnej, a więc
i nie dostąpi odpustu zupełnego w całej jego rozciągłości,
chociażby dostąpił odpustu zbliżonego do odpustu zupełnego. Niech jednak nikt nie powstrzymuje się od zdobywania odpustu Porcjunkuli źle zrozumiałą zasadą, że do
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tego należy mieć serce wolne od wszelkiej nieporządnej
skłonności. Bo i któż z pośród nas mógłby być tak zarozumiałym, żeby o sobie tak trzymać? Kto co tydzień chodzi do spowiedzi,-ten nie potrzebuje dla zyskania odpustu
do Porcjunkuli wyłącznie chodzić do spowiedzi. Dla innych wystarcza odbyć spowiedź już 31 lipca. Drugi
warunek przepisany, to przyjęcie komunji Św., którą można w każdym dowolnym kościele przyjąć, a to już 1 sierpnia. Jeśli kto sobie życzy komunikować 2 sierpnia, to
jednakże po spowiedzi już po południu 1 sierpnia odpusty
może zyskiwać. Po trzecie należy nawiedzić kościół zakonu franciszkańskiego, albo kościół
parafjalny, jeśli
w okolicy niema kościoła zakonu franciszkańskiego i to
w czasie od 1 nieszporów 1 sierpnia aż do zachodu słońca 2 sierpnia. — Kto chce 10 razy odpust zyskać, musi 10
razy kościół nawiedzić, 10 razy zeń wychodząc; kto chce
30 razy odpust zyskać, musi 30 razy wejść do kościoła
i 30 razy zeń wychodzić i t. d. Czwarty warunek brzmi:
podczas nawiedzania kościoła nałeży każdorazowo pomodlić się na intencję Kościoła. Ponieważ ten ostatni warunek nie przepisuje rodzaju modlitwy, a pozostawia własnemu uznaniu, to dobrze dla odmiany odmówić raz którąś z Litanji, to znowu 10 różańca, to 5 pacierzy, to znowu jakąś stosowną modlitwę w intencji Kościoła. Odpowiedzcie przeto, najmilsi Tercjarze, czy mógł Kościół jeszc z e łatwiejsze warunki ustanowić dla zyskania tak wielkich łask? Chyba już nie. Niech przeto będzie to dla
was pobudką do jak najgorliwszego zyskiwania odpustów.
Obyście wszyscy mieli taką gorliwość tego pobożnego starca, o którym sławny kronikarz Wadding opowiada.
Starzec ów miał przeszło 100 lat, a jednakże odbywał
długą podróż rokrocznie 2 sierpnia pieszo na Porcjunkulę,
gdzie odprawiał spowiedź przed bł. Ojcem J a n e m z Alwerni. A kiedy ten ostatni okazai niemałe zdziwienie,
starzec odrzekł: Jeślibym kiedy już nie mógł iść, to ka-
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załbym się tu przyciągnąć, byleby tylko zdobyć odpust,
Wówczas odpowiedział starzec, że przed 86 laty św. Franciszek odwiedził jego ojca, przyczem opowiadał, jak udawał się do papieża celem otrzymania potwierdzenia odpustu Porcjunkuli, który od samego Chrystusa otrzymał. Odtąd, a więc od 86 lat ani razu nie opuścił on pielgrzymki do
Porcjunkuli i tego będzie się trzymał do końca życia. Najmilsi Tercjarze, nie dajcie się zawstydzić temu czcigodnemu starcowi. Wszakże nie potrzebujecie daleko się udawać, mając świątynię z łaskami w pośród siebie.
Zaprawdę jest tu dom Boży a brama niebieska! Tu w tym kościele niebo zniża się do ziemi w dniu Porcjunkuli, aby
ludzkość napełnić błogosławieństwem Bożem, owszem niebo
ze swemi pociechami spuszcza się do czyśca, by w tym
dniu Kościół wojujący, cierpiący i triumfujący objąć w świętej miłości i radości. Przyjmijcie więc i wy gorliwy udział
w tym dniu radosnym. Starajcie się uzupełnić radość waszej matki, Kościoła Św., ofiarowując liczne zadośćuczynienia odpustów Porcjunkuli Sprawiedliwości Bożej za dusze w czyścu. Wówczas na was się spełnią słowa odwiecznej Prawdy: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią" (Mat. 5,7) Amen.

XLIV.

Święta K l a r a .
„ N i e ja, a l e ł a s k a B o ż a
(I Kor. 15,10.)

ze m n ą " .

Kiedy po długiej a uciążliwej wojnie wódz zwycięski
odbywa triumfalny wjazd do odświętnie przystrojonej stolicy, wówczas radość narodu nie ma końca.
Niema bowiem wtedy serca, któreby nie biło największą wdzięcznością i uniesieniem. I my dziś obchodzimy zwycięstwo
tem sławniejsze, ile że nie na orężu zaprawiony żołnierz, ale
słaba dziewica je odniosła i to nie nad nieprzyjaciółmi
ojczyzny, lecz nad potęgami ciemności. I ta triumfatorka
weszła do pałacu, nie rękami ludzkiemi zbudowanego,
lecz do Jeruzalem niebieskiego, gdzie na jej głowie lśni
niezwiędła korona, a dziewięć chórów aniołów wyśpiewuje
na jej c z e ś ć pieśń pochwalną.
Tą sławną triumfatorką
jest św. Klara, dziewica z Assyżu, której pamiątkę z taką
uroczystością dziś obchodzimy. A triumf ten godzi się
tembardziej obchodzić, że ona jest dzieckiem naszego
zakonu, córką pierworodną naszego Ojca serafickiego, a zarazem naszą siostrą w Chrystusie i j e s z c z e dla tego, że jej
żywot z wielu względów jest naszym wzorem i jej zwycięstwo rękojmią naszego zwycięstwa.
Przyjrzyjmy się
więc jej cnotliwemu życiu i zobaczmy, w jaki sposób ona
to świetne zwycięstwo odniosła, odpowiadając na dwa
pytania 1
1.

Co Pan Bóg uczynił dla św. Klary?

2.

Co św. Klara uczyniła dla Pana B o g a ?

— 360 —
Niech Pan Bóg za przyczyną św.
moim słowom!

Klary pobłogosławi

1.
Mądrość Boża dosięga od końca aż do końca mocnie i rozrządza wszystko wdzięcznie, obmyślając drogi dla
swych wybranych; uprzedza ich swą łaską, często jako
fundament ich życia świętobliwego dając im rodziców
cnotliwych. Takie szczęśliwe oznaki zapowiadały się u św,
Klary z Assyżu. Rodzice jej pochodzili ze słynnego rodu
hr. S a s s o r o s s o , jak nie mniej odznaczali się gruntowną
pobożnością. Kiedy cnotliwa hrabina Hortulana modliła
się przed wizerunkiem Ukrzyżowanego o szczęśliwe rozwiązanie, usłyszała głos: Nie bój się, bez żadnego niebezpieczeństwa wydasz na świat wielkie światło, które
przedziwnie cały świat oświecać będzie. Zdarzenie to posłużyło za powód do nadania dziecięciu na chrzcie św.
imienia Klary, co znaczy świecąca. Opatrzność Boża sama to światło wznieciła, ustawicznie je podsycając swą
łaską, by ono coraz bardziej się wzmagając, kiedyś cały
świat swym blaskiem ogarnęło. Tak to Klara była owem
naczyniem wybranem, świętem dziecięciem świętej matki.—
Kiedy wy, chrześcijańscy rodzice, jako o największe dobro
błagacie Boga o dobre dzieci, to nie zapominajcie o tem,
że macie się stać godnymi tej łaski przez bogobojne życie. Łaska szuka odpowiedniego gruntu, z którym się kojarzy. Że nie cnotliwi rodzice nieraz mają pobożne dzieci,
należy do wyjątku, ale reguła pozostaje w swej mocy, że
jabłko pada niedaleko od jabłoni, a święte dzieci wychowują tylko pobożni rodzice, czego potwierdzenie znajdujemy w rodzicielskim zamku św. Klary.
Już od najmłodszych lat Hortularia swe pobożne dziecko zaprawiała do
wszelkiego dobrego i dlatego Klara wkrótce za łaską Bożą
poszła dalej, ćwicząc się w pokucie i pobożności, co po-
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niekąd tylko u dorosłych spotykać się daje.
Unikała rówieśniczek, by w ukryciu gdzieś w kącie kościoła się modlić. Zachowywała wielkie umiarkowanie, by tern więcej
módz obdarzać umiłowanych swych ubogich. Karciła swe
ciało wszelkiego rodzaju surowościami, ślubując już wówczas Zbawicielowi swe dziewictwo.
Zbawca w ciszy tabernaculum był magnesem jej serca; rozkoszować się Nim
szeroką miłością było dla niej największem szczęściem.
Szczęśliwe dziecię! kiedy tak wielu ludzi dopiero po gorzkich doświadczeniach uczy się szukania jedynie w Bogu
zaspokojenia serca, toś ty potrafiła to znaleźć już w najwczesnej swej młodości, A że łaska znalazła w tobie tak
przygotowane serce, to mogła rozpoczęte dzieło rozwijać,
wieńcząc je doskonałością. — L e c z jak dla każdego człowieka, tak też i dla tej św. dziewicy nastała chwila wyboru stanu. Któż tu nie zawoła z Psalmistą Pańskim:
„Drogi twoje okaż mi Panie, a ścieżek twoićh naucz mię",
(24,4.)
Klara mogła spotkać tę chwilę z całym spokojem.
S e r c e jej już się zdecydowało na wybór tego stanu doskonałości, o którym św. Tomasz mówi: „Po łasce wytrwałości niemasz większej nad powołanie do stanu zakonnego' . L e c z droga od zgiełku świata do furty zacisza
klasztornego jest ostra i cierniami usłana, iż przejście jej
ofiarą tylko da się okupić. Jest to twarda mowa: „Jeśli
chcesz być doskonałym, idź przedaj co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź, pójdź za
mną". (Mat. 19,21) Twardziej może jeszcze brzmi domaganie się Boskiego Oblubieńca: „Słuchaj córko, a patrz
i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego i domu
ojca twego i będzie pożądał król śliczności twojej". (Ps.
44,12). O jakżeż wielu, do których serc puka laska powołania do św. stanu zakonnego, daje się widzieć na te słowa z bogatym młodzieńcem ewangelicznym smutnie odchodzących dla braku odwagi do tak wielkiej ofiary! A je-
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dnak wszystkie te przeszkody, jakby igrając, przy pomocy
łaski Bożej przezwyciężyła ta dziewica, św. Klara, by
pójść za swym Boskim Oblubieńcem. Za radą swego duchownego przewodnika, św. Ojca Franciszka, oczekuje palmowej niedzieli i wieczorem w towarzystwie zaufanych
tylko towarzyszek udaje się w stroju ślubnym do klasztorku
Matki Boskiej Anielskiej, gdzie św. zakonodawca ze swymi braćmi z gorejącemi pochodniami oczekiwał oblubienicy Chrystusowej.
Z przed odświętnie przystrojonego
ołtarza Ojciec seraficki zwrócił się do swej córki duchownej w płomiennych słowach, streszczających się w przedstawieniu oddania jednego serca jednemu Bogu.
Na to
św. Klara odważnie wstąpiła na stopnie ołtarza, zdjęła
z siebie swój strój ślubny; Święty obciął jej długie spadające na ramiona, włosy, włożył na nią popielaty ubogi habit pokutny, przepasał prostym pasem, głowę jej okrył
ubogim welonem, w prawą rękę podał płonącą świecę
i tak przybrana św. Klara udała się do skromniutkiego
klasztorku św. Damjana, aby tam w czystej miłości poświęcić się na służbę swemu Boskiemu Oblubieńcowi.
W upojeniu św. radości raz po raz wyrywały się z jej
piersi: królestwem świata i wszelką marnością ziemską
wzgardziłam z miłości ku memu Panu Jezusowi Chrystusowi, któregom sobie upatrzyła i całem s e r c e m umiłowała.
L e c z świat szlachetnej dziewicy nie dał tak łatwo kupna
załatwić. Jak niegdyś Faraon z całem swem wojskiem
pośpieszył za Izraelitami, by ich napowrót wrócić do domu niewoli, tak na wieść o tym wypadku podążyli rodzice
i wszyscy krewni z wielkiem ubolewaniem do św. DamjanaNigdy bowiem nie okazują się krewni bardziej zaślepieni,
jak gdy który z członków rodziny chce się poświęcić
Bogu w stanie zakonnym. Tu najdobitniej sprawdzają się
słowa Chrystusa: „Nieprzyjaciele człowieka domownicy jego".
(Mat. 10,36). Nie szczędzono wyrzutów, ani obietnic i pogróżek, byleby tylko Klarę zachwiać w jej postanowieniu-
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Dopiero kiedy dzielna dziewica okazała obcięte włosy na
dowód, że już na nic się nie przyda światu, wszyscy ze
smutkiem wrócili do domu. Jużciż św. Klara r.ie mogła
nie odczuć bólu rodziców, gdyż. im, szczególniej swej pobożnej matce, była uległa z dziecięcą miłością, ale pamiętała na słowa Zbawiciela; „Kto miłuje ojca albo matkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien". (Mat. 10,37).
„Każdy z was, który nie odstępuje wszystkiego co ma, nie
może być moim uczniem". (Łuk. 14,33). A łaska Boża
tę ofiarę w dziwny sposób jej ułatwiała.
Bóg, który we
wspaniałomyślności swoim wiernym nie da się prześcignąć,
doprowadził św. Klarę do najwyższych szczytów kontemplacji. Widzimy ją na podobieństwo św. Pawła zachwyconą do nieba, gdzie zakosztowała takich rozkoszy, jakich
oko nie widziało i ucho nie słyszało i w s e r c e człowiecze
nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy go miłują, iż
z nadmiaru szczęścia wykrzykiwała z Psalmistą Pańskim:
„Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan", (Ps. 33,9).
Nie poprzestając na tem, wyniósł Bóg tę pokorną
dziewicę i postawił na świeczniku, iżby c a ł e chrześcijaństwo w całej pełni czerpało stąd światło. Sława jej świątobliwego życia rozniosła się po całych Włoszech. Wkrótce za nią wstąpiła do klasztoru rodzona jej siostra Agnieszka, potem własna jej matka Hortulana, poddając się
obie jej duchownemu kierownictwu.
Z ust jej płynęła
mądrość niebieska, co więcej, Bóg obdarzył ją darem cudów i proroctwa, tak iż książęta i biskupi uważali sobie
za szczęście oglądanie św. dziewicy i polecano się jej
modlitwom. Nawet papież Grzegorz IX, zwabiony jej cnót
rozgłosem, przybył do św. Damjana i musiał przyznać, że
wszystko, co tam ujrzał, przechodziło wszelkie jego oczekiwania. Św. Klara ukazuje się nam jako cud łaski Bożej,
dziwowisko świata, aniołów i ludzi, iż w uwielbianiu za to
wszystko B o g a może z Najśw. Maryą Panną zawołać:
„Uczynił mi wielkie rzeczy który możny jest i święte imię
jego". (Łuk. 1,49.)
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2.
Zaiste wielka była ta łaska, jaką Bóg obdarzył św.
Klarę, to naczynie wybrane. Już przyjście na ten świat
uprzedził swą łaską, dając jej pobożnych rodziców, zarzewie jej cnót doprowadzając do największego rozkwitu,
a przez śluby zakonne przyjmując ją za swoją oblubienicę.
To wszystko Bóg uczynił dla swej umiłowanej oblubienicy,
iż rozważając te dobrodziejstwa, mogła zawołać ze Św.
Pawłem: „Z łaski Bożej jestem to, com jest". (I Kor.
15,10). A teraz posłuchajmy, co oblubienica Chrystusowa
uczyniła dla swego Boskiego Oblubieńca. Św. Klara bowiem nie założyła rąk, ale z łaską Bożą gorliwie współdziałała, żeby przy końcu jej 42 letniego życia zakonnego
nie już 30 i 60-krotny, ale stokrotny owoc zanieść do
gumna niebieskiego, — Aby to należycie pojąć, co ta słaba
dziewica wielkiego dla Boga uczyniła, musimy naprzód
zajrzeć do jej serca, które, zapalone ogniem miłości Bożej, płonęło gorliwością o c z e ś ć jej Boskiego Oblubieńca.
Jak niegdyś Izraelici nad rzekami Babilońskiej ziemi siedzieli i płakali na samą myśl o tych co w spustoszonym
kraju pozostawszy, borykać się musieli z głodem i nędzą,
tak spoglądała św. Klara ze swego zacisznego klasztorku
na zgiełk świata, gdzie krwawe walki partyjne, nienawiść
i chęć odwetu naród dzieliły.
Ubolewała nad bezgraniczną chciwością, chęcią używania, które wszystkie stany
opanowały; szczególniej z jej oczu łzy obfite płynęły na
widok ubiegania się o honory i lekkich obyczajów, słowem
ducha światowego, który nawet do świątyń przeniknął,
sprawiając straszne spustoszenie. Patrzyła jak szeroki potok grzechów i występków świat zalewał, widziała walczącą ludzkość z tym potokiem i jak wielu z nich w nurtach
się pogrąża.
To wystarczyło, by pałającą o cześć jej Boskiego
Oblubieńca dziewicę do jak największych czynów pobudzić,
Natychmiast zabrała się do modlitwy. I kiedy św. Fran-
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ciszek przebiega wsie i miasteczka Włoch, żeby jak zjawa z drugiego świata kazaniami o pokucie i dobrym przykładem odwrócić ludzkość od przepaści zatracenia, św.
Klara klęczy, jak niegdyś Mojżesz na górze, z podniesionemi w górę rękami przed cichem tabernakulum dla przebłagania Boskiego majestatu. Siebie samą ofiaruję Bogu na całopalną ofiarę w odnowieniu ślubów zakonnych.
A że według słów św. Pawła bez krwi rozlewu nie może
być mowy o odpuszczeniu grzechów, więc trapiła swe niewinne ciało kolczastym powrozem pokutniczym, kilka razy
w tygodniu biczowała się aż do krwi, dodając do tego
prawie przez cały rok surowe posty, a taką pokutę męczeńską uprawiała mimo strasznych dolegliwości, które ją
w ciągu 28 lat do łoża boleści przykuwały. Zaprawdę,
mocna była jako śmierć miłość Klary. Czy można więc
jeszcze się dziwić, że tę takiemi bohaterskiemi uczuciami
pałającą dziewicę miłość ku Jezusowi potrafiła natchnąć
heroicznemi czynami, które mogłyby być chlubą nawet
osiwiałego w boju szermierza! Domyślacie się zapewne,
do czego zmierzam. Było to w owych burzliwych cisach, kiedy to cesarz niemiecki Fryderyk II swoją najemną
armją Włochy pustoszył. Już miasto Assyż zamknęło bramy przed zbliżającemi się wrogami; naraz jednej nocy
stanął oddział dzikich Saracenów ze straszliwym wyciem
przed klasztorkiem św. Damjana, żeby swą wściekłość wywrzeć na Najśw. Sakramencie i na Bogu poświęconych
dziewicach. Wtem podnosi się św. Klara ze swego łoża
boleści, bierze Najśw, Sakrament z tabernakulum, staje
w otwartych drzwiach kościoła naprzeciw dzikich hord i tak
się modli: „Nie daj, Panie, dusz tych, które Cię wyznają,
dzikim zwierzętom i zachowaj sługi Twoje, któreś swoją
przenajświętszą krwią odkupił". I oto jakby jakaś niewidzialna ręka odpędziła napastników, którzy ocalenia swego
szukali w ucieczce. Klasztorek i miasto ocalały.—Pobożni
Tercjarze! Podziwiacie gorliuość o cześć Bożą św. Klary;
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a cóżeście wy dotychczas w tym względzie uczynili? Czy
może Bóg w dzisiejszych czasach jest mniej znieważany
niż wówczas? Na usprawiedliwienie swoje tak powiadasz:
żeby cały dzień się modlić, jak św. Klara, na to nie mam
czasu; żeby tak surową pokutę praktykować, jak ona, przy
mojej ciężkiej pracy jest niepodobne. A czynie mógłbyś
odmawiać pacierzy tercjarskich z większem skupieniem;
nie mógłbyś czasami w tygodniu nawiedzić N. Sakramentu;
czy nie mógłbyś ofiarować Bogu w duchu pokuty zajęć
swego powołania, a podczas nich, wznosząc serce i oczy
ku niebu, powiedzieć: wszystko dla Twej miłości! J a k ż e
byłoby to smutne, gdyby Zbawca ze swego tabernakulum
miał się użalać nawet na dzieci Ojca serafickiego: „ C z e kałem ktoby się społem smęcił, a nie było i ktoby pocieszył, a nie nalazłem". (Ps. 68, 21).
Lecz jak żar ognia, gdy na swej drodze żadnych
przeszkód nie napotyka, wszystko płomieniem ogarnia, tak
gorliwość o c z e ś ć Boga parła św. Klarę do wyrywania z niebezpieczeństw świata innych dziewic, przejmowania ich
swym duchem i zapalania ich serc miłością Bożą. Zaledwie bowiem św. Klara celem całkowitego naśladowania
ubogiego Zbawcy wstąpiła na drogę świętości, aż tu zaraz
rozgłos jej świątobliwego życia zwrócił na nią uwagę szerokich kół społeczeństwa. Natychmiast rzucił się wyborowy kwiat dziewic z pierwszorzędnych domów, by pod
kierunkiem tak znakomitej mistrzyni iść stromą drogą
cnoty. Można sobie wyobrazić radość św. Klary! Jak usilnie musiała pracować, by w te duchowne córki przelać
swe uczucia. Naprawdę, jeśli św. Paweł mógł się chlubić,
że opowiadaniem ewangelji dla J e z u s a Chrystusa porodził
wiernych chrześcijan, to i św. Klara, do której Bóg przywiódł tak liczny i świetny zastęp św. dziewic mogła się
cieszyć, że zrodziła Mu aniołów, gdyż dusze czyste zajmą
kiedyś w niebie
opuszczone
po
upadłych
aniołach
trony. 1 gdyby dziś nieba się otworzyło, ujrzelibyśmy tam
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jaśniejący zastęp przez Kościół kanonizowanych św. dziewic, jak św. Agnieszkę, Koletę, Elżbietę, Ludwikę, Katarzynę Bonońską i wiele innych, które swe szczęście zaraz poBogu św. dziewicy i swej matce duchownej, św. Klarze,
zawdzięczają.
O jako piękny jest ten czysty rodzaj św,
dziewic w szaropopielatym habicie pokuty! Zaprawdę, jeśli Bóg kiedyś byl gotów dla dziesięciu sprawiedliwych występnym miastom Sodomie i Gomorze przebaczyć, jak często musiały te córki św, Klary swemi modlitwami i pokutą odwracać gromy sprawiedliwości Bożej! Tak, bądźcie
przekonani, że, jeśli Bóg w grzechach i występkach pogrążonego świata jeszcze nie unicestwił, to możemy zawdzięczać w wielkiej mierze modlitwie i pokucie św. tych dusz
dziewiczych.
Tak to św. Klara zadanie swego życia wypełniła i dlatego pośpieszył Król nieba, by tę wierną swoją oblubienicę wprowadzić na gody do swych przybytków
i z nią związkiem wiecznej miłości się połączyć.
O św. dziewico Klaro, pierworodna córko Ojca ni:
bieskiego i płodna matko licznych świętych, jakże wiernie
odpowiedziałaś zamiarom Bożym!
Z Apostołem Pawłem
słyszymy cię na widok twych dzieł dokonanych wołającą:
„Nie ja, ale łaska Boża ze m n ą " (I Kor. 15,10) tego dokonała. Tak, wielkich dzieł Bóg swą łaską przez ciebie
dokonał, ale wielkiem jest i to, coś dla Boga spełniła.
Do pięciu talentów, powierzonych ci przez Boga, j e s z c z e
drugie pięć zdobyłaś. Na tej ziemi wiodłaś życie ukryte
w Bogu, teraz zaś cuda Boskie wielkość twoją głoszą
w niebie, a na ziemi dziś wszystkich usta pełne chwały
twojej.
O, spojrzyj dziś z wysokiego nieba na nas, dzieci
św. Ojca serafickiego, zlituj się i uproś nam męstwo i siłę, abyśmy wzorem twoim z łaską Bożą współdziałając, tą
pewną drogą mogli dostać się do radości niebieskich. Amen.

XLV.

Święty Ludwik.
„ B ę d z i e s z miłował P a n a B o g a t w e g o
ze w s z y s t k i e g o s e r c a t w e g o . " M a r k , 12, 30.

Kiedy w ciemną noc oczy nasze wzniesiemy ku wyiskrzonemu od gwiazd niebu, wzrok nasz zostaje olśniony
na widok piękności i różnorodności tych cudów Bożych.
Jaki tam przepych wśród tego błyszczenia i migotania!
Wzrok nasz odkrywa coraz to nowe gwiazdy, a jedne od
drugich jaśniejsze i piękniejsze!
Coś podobnego spotykamy na gwiaździstem niebie zakonu serafickiego. Co święty, to szczególniejszym blaskiem promienieje, iż do każdego można zastosować słowa Pisma Św.: „Nie jest mu
znalezion podobien w sławie". (Eccli. 44,20). L e c z do
żadnego świętego trzeciego zakonu z większą ścisłością
nie dadzą się zastosować powyższe słowa, jak do waszego
sławnego patrona, św. Ludwika, króla francuskiego. Nigdy
chyba nie zasiadał na zawrotnej wysokości tronu królew
skiego żaden panujący, coby wszystkie obowiązki mądrego
monarchy państwa tak zharmonizować potrafił z dziełami
pobożności, jednocześnie sumiennie wypełniając dobrowolnie przyjęte powinności członka trzeciego zakonu, jak św.
król Ludwik. Rozważmy więc dziś ten ogień miłości Bożej, jaki płonął w jego sercu i stał się przyczyną takiego
cnotliwego życia, żebyśmy i my zapłonęli podobną miłością Bożą i takiem cnotliwem życiem, zastanawiając się:
1. Jak wielka i dzielna była miłość św. Ludwika;
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2. W jaki sposób i wy możecie stać się mu w tej
cnocie podobnymi.
Oto treść dzisiejszego naszego rozważania, dla którego niech Św. Ludwik u tronu Boga uprosi nam błogosławieństwo!

1.
Św. Ludwik urodził się w 1215 r. w królewskim zamku w Poissy. Matka jego królowa Św. Blanka starała się
już od najwcześniejszej młodości swego pierworodnego syna serce i skłonności zjednać z najszczęśliwszym skutkiem
całkowicie Bogu.
Odzywała się często do niego ze św.
powagą: mój synu, wiesz, jak czule, jak matka tylko potrafi, miłuję cię, wszakże wolałabym widzieć cię raczej
u stóp moich martwego, niż kiedy usłyszeć, żeś Boga grzechem śmiertelnym obraził. Słowa takie wywierały na młodym następcy tronu niezatarte wrażenie i utwierdzały w postanowieniu złożenia w ofierze jednego serca jednemu
Bogu. To też często widywano go z żarem anioła słuchającego Mszy Św., podczas której przyjmując komunję św.
miłość jego znajdowała coraz to nowe pokrzepienie.
W takiej atmosferze duchownej nadszedł dla następcy tronu 20 rok życia, kiedy to wśród uniesienia całego
narodu objął samodzielne rządy królestwa. Jakiemi zasadami nowy król rządzić się miał, wypowiedział podczas
koronacji, obierając, po odprawionych ćwiczeniach duchownych, tekst Psalmu: „Do Ciebie, Panie, podniosłem duszę
moją; Boże mój, w Tobie ufam" (24,1).
Chociaż młody
król otoczył się blaskiem majestatu królewskiego, ile tego
okoliczności wymagały, to jednakże cały nastrój dworu dowodził, jak dalekim był od czczego przepychu.
Codzień
rano, zanim król miał się zająć sprawami państwa, jako
dobry tercjarz wprzód wysłuchał Mszy św. i odmówił pacierze kanoniczne. A gdy mu z tego powodu robiono zarzut, że za wiele czasu treci na oddawanie się pobożności,

2i
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łagodnie odpowiadał: ludzie to są dziwni; nie powiedzieliby
ani słówka, gdybym ten czas spędzał na grach i polowaniu. A coby też dworacy powiedzieli, gdyby się dowiedzieli o surowych jego pokutach, tembardziej gdyby dojrzeli pod płaszczem królewskim gruby habit trzeciego zakonu? Naprawdę, kiedy zakonnik w ustroniu kłasztornem
wiedzie żywot cnotliwy, to nie wykracza poza porządek
naturalny; ale kiedy św. Ludwik, otoczony niebezpiec
stwami życia na dworze, na zawrotnej wysokości królewskiego majestatu, pozostaje wiernym Bogu, to jest wielkiem i godnem największego podziwu. Tymczasem pobożność, polegająca na osobistem tylko służeniu Bogu, królowi nie wystarczała, ale parła go do zapalenia całego
świata miłością Bożą. Przeliczcie, proszę, jeśli zdołacie,
wszystkie świątynie, klasztory i szpitale, które Święty pobudował, policzcie jałmużny, jakie z miłości ku ubogiemu
Chrystusowi potrzebującym codziennie rozdawał, przeczytajcie prawa, jakie w obronie reiigji i dla dobra swych
poddanych wydał, przypomnijcie wreszcie, z jak niewymownemi ofiarami dwakroć wyprawy krzyżowe podejmował
celem uwolnienia uciśnionych chrześcijan z pod jarzma
niewiernych saracenów, a przyznacie, że św. Ludwik swoją
miłością stał się wszystkiem dla wszystkich, aby wszystkich zbawił.
Lecz św. Ludwik dał zdumionemu światu jeden jes z c z e dowód miłości Bożej, który tem bardziej musimy
cenić. Kiedy bowiem party miłością ku swemu Zbawcy
podjął powtórną wyprawę krzyżową do Ziemi Św., tu Bóg
wiernego swego sługę na srogie wystawił doświadczenia.
Głód i morowa zaraza nawiedziły krzyżowców; wielu z najznakomitszego rycerstwa padło od miecza saraceńskiego.
Nadomiar nieszczęścia król się rozchorował i dostał się
do niewoli. Było to twarde doświadczenie dla szlachetnego króla, ale też w tej nocy cierpień i gwiazda jego
miłości Bożej zaświeciła najwspanialszym blaskiem.
Tu
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widzimy najlepiej sprawdzenie się słów św. J a n a Vianneya:
„Doświadczenia tych, co Boga miłują i których Bóg miłuje, nie są karą, a łaską.
„ B e z wątpienia miłościwy
Bóg z największem upodobaniem spoglądał na naszego
Świętego, kiedy on w swoim zamku królewskim w Paryżu,
codzień słuchając Mszy Św., składał Bogu dowody swej
miłości. Lecz kiedy król św. zdała od swoich, jęcząc
w niewoli, Bogu tęsknoty swego serca w ofierze składał,
powtarzając z cierpiącym Zbawcą: „Niech się dzieje wola
twoja" (Mat. 26,42), to towarzysze jego, co więcej, nawet
nieprzyjacielscy żołnierze, patrzyli na
taką doskonałą
cnotę w oniemieniu ze zdziwienia. Tu miłość Boża w ogniu doświadczenia jako najprzedniejsze złoto została wypróbowana, diatego Bóg pospieszył do swego sługi z nagrodą. Śmiertelna zaraza dotknęła króla, straszliwe cierpienia i tęsknota za niebem szybko podcięły jego siły, aż
wreszcie czysta jego dusza uleciała do nieba. Tu z całą
ścisłością dadzą się zastosować słowa psalmu: „Droga przed
oblicznością Pańską śmierć świętych j e g o " . (115,15). Na
wieść o śmierci Świętego powstał w obozie krzyżowców
nieopisany płacz i lament, jak gdyby każdy swego rodzonego ojca stracił. Tak, św. Ludwika, tego św. tercjarza,
wspaniałego wzoru króla chrześcijańskiego, ojca ubogich
już nie stało. Bóg wziął go do swoich przybytków niebieskich, by go wynagrodzić za jego bogate w dzieła prawdziwej miłości Bożej życie, iżby on nietylko własnym swego
świątobliwego życia przykładem tu na ziemi, ale i w niebie potęgą swej przyczyny mógł wszystkim pomagać, co
do niego z ufnością uciekać się będą.
2.
Przypatrujcie się, pobożni tercjarze, waszemu wzorowi, królowi św. Ludwikowi. Miłość Boża szczęśliwie go
przeprowadziła przez zmienne to życie ziemskie, natchnęła do tak wielkiej ofiary, wreszcie doprowadziła do wie-
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cznej nagrody niebieskiej. Okazanie miłości Bożej w wielkich, zadziwiających czynach, jak to czynił Św. Ludwik
nie leży w waszej mocy; ale ktoby się chciał uniewinniać
i dowodzić, że nie może miłować B o g a ? A chociażbyście
nie znali wyraźnego przykazania: „ B ę d z i e s z miłował Pana
Boga twego ze wszystkiego serca twego" (Mat. 22,37),
i chociażbyście się nie obawiali potępienia wiecznego, to własny interes, zapowiedziany wam pokój, prawdziwe szczęście ziemskie powinno skłonić serce wasze do miłości Bożej. Kto jest bowiem ten, co jak do św. Ludwika, i do
was przemawia: „Daj mi, synu mój, s e r c e twoje" (Przyp.
23,26)? Czy nie jest to właśnie ten, którego miłość jedynie nas uszczęśliwić m o ż e ? „ B ą d ź przekonana, duszo",
tak upewnia nas św. Bonawentura, „że pojemność twego
serca jest tak wielka, iż żadne stworzenie, ale jedynie
Bóg, twą tęsknotę zaspokoić jest w stanie. „Zgromadźcie
w sercu ludzkiem wszystkie królestwa świata i wszystkie
kosztowności, nagromadzone w skarbcach królewskie 1 -,
a pozostanie ono puste.
Pozwólcie sercu zakoszto. j
wszelkich rozkoszy, jakich król Salomon w całym swym
przepychu mógł tylko użyć, a serce pozostanie jednak nie
nasycone. Zbierzcie wszystkie honory, zaszczyty i godności, włącznie aż do tiary papieskiej, i kiedy to wszystko
dacie sercu ludzkiemu, a przekonacie się, że ono by niezmierna przepaść bezdenna zostanie czczem, jak i przedtem
było. A jeśli chcecie poznać tego przyczynę, to posłuchajcie: dusza ludzka jest pochodzenia Boskiego i dlatego łaknie i pragnie szczęścia takiego, które ją jedynie zaspokoić może: a tem jest miłość Boża, stanowiąca s z c z ę ś c i e
wybranych w niebie. Prawdzie tej dał wymowny wyraz
św. Ludwik, z łoża śmierci dając synowi swemu, następcy
tronu Filipowi, upomnienie na drogę życia: Mój synu,
pierwszem, co ci polecam, jest to, żebyś miłował Boga
z całego serca i raczej wszelkie zniósł przykrości, niżbyś
miał kiedy choć jednym grzechem Go obrazić. Czy więc
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nie chciał przez to Święty powiedzieć: usiłując najszerizą
miłością miłować Boga, będziesz już tu na ziemi naprawdę
zadowolonym i szczęśliwym ?
Lecz niech będzie od nas dalekie, żebyśmy w patronie trzeciego zakonu dopatrywać mieli tak niskiej pobudki
miłości Bożej. Daleko szlachetniejszy stopień miłości Bożej już od najwcześniejszej młodości w jego sercu starała
się zaszczepić jego św, matka, kiedy mu opowiadała o nieocenionych dobrodziejstwach stworzenia i odkupienia, zobowiązując Ludwika do odwzajemnienia się Bogu, który
nam dał takie dowody swej miłości. Obyśmy i my obudzili w sercach naszych takie uczucia wdzięczności! „Oto,
duszo moja", woła do każdego z nas św. Bonawentura,
„oto jak twój stwórca, król, przyjaciel i oblubieniec przeznaczył cały świat do usług twoich. Oto Aniołowie zagrzewają twoją wolę, oświecają i kształcą twój umysł oraz
strzegą cię na twych drogach. Słońce stwarza ci dzień,
księżyc jest twoim światłem w nocy, ogień łagodzi zimno,
woda uśmieża pragnienie i użyźnia siły ziemi. Ziemia żywi cię swą płodnością i rozwesela swemi przyjemnościami.
B ą d ź przekonanym, że wszelkie stworzenie z rozporządzenia Bożego służy dla twej korzyści i przyjemności". Tyle
św. Bonawentura, Rzuć wreszcie okiem na żłobek, konfesjonał, ciche tabernakulum i na krzyż na wyżynach Golgoty; pomyśl, jak bardzo musiał cię umiłować ten, co tak
wielką i niewymowną ofiarę za cię poniósł, tak wielką litość ci bezustannie okazuje, a natychmiast, bądź przekonanym, s e r c e twoje zapali się do wzajemnej miłości Boga,
który tylu dowodami tak wielkiej i jawnej miłości serce
twe zdobył.
Jeśli zaś wejrzycie jeszcze głębiej w s e r c e św, Ludwika, to spostrzeżecie jeszcze szlachetniejszą pobudkę miłości Bożej, mianowicie nieskończoną piękność i doskonałość Bożą. Spojrzyjcie na ziemię, co za parada letniego
i ;ju! Jak zachęcająco wabi oko nasze ta zieloność pól,
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łąk i lasów! Jaki przepych kwiatów! Cc za urodzajność!
0 tak, ziemia jest piękna! L e c z wszystko to blednie wob e c zachwycającej piękności i doskonałości Bożej. Rozważanie takie potężnie zapaliło św. Augustyna do najczystszej miłości B o ż e j w wyznaniach swoich bowiem tak pisze: „Podziwiałem olśniewający blask słońca, urodzajność
ziemi, majestatyczność fal morskich, potęgę panujących
1 dowcip uczonych. L e c z kiedym wchodził w siebie i zastanawiałem się nad Bogiem, mówiłem: nic z tego wszystkiego
nie jest podobne do mego Boga, On jest nieskończenie
piękniejszy, wspanialszy i doskonalszy", i wtedy w upojeniu miłości B o ż e j wolał: „O ty tak dawna a wiecznie nowa
piękności, żem cię dopiero tak późno zaczął miłować!"
Kiedy już spojrzenie dziecka z którego oczu uśmiecha się
do nas niewinność, budzi w nas miłość, to jak dopiero
powinniśmy miłować tego, co wszelką piękność i doskonałość, która w stworzeniach jest zaledwie tylko odbiciem,
w sobie by w ognisku jednoczy! O ty tak dawna a wiecznie
nowa piękności, dlaczegośmy dopiero tak późno zaczęli cię
miłować.
Gdyby tak w gazetach ogłoszono, że w naszem tu
społeczeństwie znajdują się w obiegu fałszywe pieniądze,
jakbyśmy się dopiero mieli na baczności, żeby uniknąć
straty! A wszakże miłość Boża jest pieniądzem, za który
niebo s o b i e możemy kupić. Ale jest też miłość fałszywa
i bezwartościowa. Wielu chrześcijan chciałoby kilku pobożnemi aktami strzełistemi i słodkiemi uczuciami nabyć
niebo, ale sromotnie od bram nieba zostaną odtrąceni.
Oby nigdy i nikogo z nas podobne nieszczęście nie spotkało! Prawdziwa miłość Boża czcicieli św. Ludwika ma
niezawodne cechy. Temi z a ś są: nienawiść grzechu, wierne zachowanie przykazań Boskich i przepisów św. reguły
zakonnej, szczególniej z a ś całkowite zgadzanie się czasu
doświadczeń z wolą B o ż ą . Spojrzyjcie na wasz wzór na
króla św. Ludwika. Wielokrotne już złożył dowody swej
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miłości Bożej. Przypomnijcie sobie kary jakie wydał na
bluźnierców, uprzytomijcie sobie
niezliczone
kościoły
i klasztory, jakie z iście królewską hojnością obdarował,
pomyślcie wreszcie o jego wstąpieniu do trzeciego zakonu.
Lecz wszystko to dalekiemhy jeszcze było, by mogło służyć za dowód doskonalej miłości Bożej Świętego, gdyby
w swej chorobie i niewoli nie wykazał największej cnoty—
nie przeszedł próby ognia. Co sądzicie pobożni tercjarze,
czy wasza miłość Boża jest dostatecznie mocna, iż moglibyście wytrzymać próbę ognia? Jak niejeden tercjarz sobie wyobrażał, że już ma prawdziwą miłość Bożą, aż tu
naraz Bóg cofnął pociechy duchowne, zamiary i plany pokrzyżował, nawiedził długotrwałą chorobą i wśród narzekań na Opatrzność Bożą runął niby domek z kart cały
gmach cnót budowy, okazując, że ta rzekoma miłość Boża zamiast być złotą, była tylko pozłacanym ołowiem—naszą miłością własną. Nie na słodkich uczuciach, a na czynach i ofiarach polega prawdziwa miłość Boża. W ogniu
walki okazuje się waleczność żołnierza, a w nocy doświadczeń i cierpień najjaśniej świeci gwiazda miłości Bożej.
Gdyby tak Boski Zbawca, jak niegdyś św. Piotra, nas
zapytał: „Miłujesz m i ę ? " (Jan 21, 16). Czy miłujesz mnie
więcej niż swój pieniądz, niż tę osobę, niż to miejsce honorowe, niż zadowolenie swej namiętności? Czy miłujesz
mnie nadewszystko? A teraz, żeby twą miłość wystawić
na próbę, jeśliby ci dziecko umarło, twój honor został narażony, zamiary się nie udały, czybyś powtarzał za św.
Ludwikiem te złote słowa: „Niech się dzieje wola twoja"
(Mat. 26, 42). Czy jesteś gotów raczej umrzeć, niż Boga
utracić przez grzech śmiertelny, co więcej ze św. Ludwikiem raczej umrzeć niż Boga dobrowolnym grrzechem powszednim obrazić? Ale widzę, jak wielu już smutnie głowę opuściło. Nie mamy więc jeszcze doskonałej miłości
Bożej. Wszakże, najmilsi tercjarze, nie upadajcie na duchu. Miejcie przynajmniej jej pożądanie, nie przestawajcie
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podczas Mszy i Komunji św. Boskiego Zbawcy prosić o tę
miłość doskonałą. Wówczas Bóg wytrwałą waszą prośbę
wysłucha, natchnie miłością swoją i kiedyś, jak św. Ludwika, wprowadzi do wspaniałości onych, o których św.
Paweł mówi: „Oko nie widziało i ucho nie słyszało i w serce człowiecze nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy
go miłują" (i Kor. 2, 9). Amen.

XLVI.

S t y g m a t y św. Franciszka.
„ P i ę t n a P a n a J e z u s o w e n a ciele
m o j e m n o s z ę " . ( G a l . 6 , 17).

Z całym zakonem serafickim, owszem z całym Kościołem katolickim 17 tego miesiąca obchodzimy święto
stygmatów św. Ojca Franciszka. Temu, żarem miłości pałającemu, Świętemu, co tu na tej ziemi z Apostołem św.
Pawłem nie rozumiał, żeby miał co umieć, jedno J e z u s a
Chrystusa i tego ukrzyżowanego, jemu, którego miłość jakby
w drugiego Chrystusa przeobraziła, Ojciec niebieski dla podobieństwa nawet zewnętrznego do swego Boskiego Syna
udzielił niesłychanego dotąd wyróżnienia—noszenia na ciele
w sposób widzialny blizn ukrzyżowanego Zbawcy.
Nic też
dziwnego, że matka nasza, Kościół święty z takiem radosnem uwielbieniem zapatruje się na tak uczczonego swego
Świętego i dwa razy w roku obchodzi jego święto po ca
łym świecie, a w ciągu pięciu kolejnych niedziel przed tą
uroczystością wszystkim wiernym udziela odpustu zupełnego i usprawiedliwioną dumą do swych dziatek nawołuje:
„Tak uczczon będzie, któregokolwiek będzie chciał Bóg
uczcić"! (Ester. 7, 9). Ażeby w was spotęgować jeszcze
większą c z e ś ć dla tego wielkiego Świętego oraz zachęcić
do naśladowania cnót waszego Ojca duchownego, rozważymy dwa pytania:
1. Co mówi historja o wyciśnięciu blizn świętych;
2. J a k możemy i my stać się podobnemi do św.
Franciszka przez nabożeństwo do męki Pańskiej.
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1224 roku o świcie, kiedy Święty w całkowitem wyrzeczeniu
się świata pogrążył się w rozmyślaniu gorzkiej męki Pańskiej, naraz ukazało się z nieba s p a d a j ą c e olśniewające światło, które górę Alverna z całą okolicą jak w najjaśniejszy
dzień oświeciło. Wśród blasku tego światła ukazał się
skrzydlaty i, jak się zdawało, do krzyża przybity serafin
w olśniewającej postaci, z szybkością błyskawicy spuszczając się na Franciszka i obecnością swoją przejmując go
niewysłowioną rozkoszą. W serafinie bowiem Franciszek
poznał przedmiot najgorętszej swej miłości.
S e r c e jego
roztopiło się ze współczucia i miłości ku ukrzyżowanemu
Zbawcy i między nim a umiłowanym Panem zawiązała
się tajemnicza rozmowa, po której ukończeniu zjawisko
niebieskie znikło, a serce Świętego zabiło żarem s e r a f i c z nej miłości, jednocześnie na rękach, nogach i w boku ukazały się krwawe blizny na podobieństwo ran ukrzyżowanego Zbawcy na Golgocie.
Można wyobrazić sobie radość Ojca serafickiego na
ten widok; ale też wyobraźcie sobie obawę pokornego
Świętego, gdyż spostrzegł, że on na podobieństwo ciężko
chorego nawet poruszyć się nie był w stanie.
O dobrze
rozumiał słowa Archanioła Rafaela: „Tajemnicę królewską
taić dobrze jest". (Tob. 12,7).
Lecz parła go potrzeba
wtajemniczenia przynajmniej naizaufańszego swego serca
brata Leona. Wezwał go przeto, zdała obserwującego jasne to zjawisko, i pokornie opowiedział c a ł e zdarzenie.
Następnie prosił go, by owiązał rany, najsurowiej zakazując komukolwiek o tem mówić. Zacny brat Leon z największą czcią ucałował św. rany swego mistrza, przyniósł
wody i prześcieradła, obmył i owiązał rany, jak tylko mógł
najlepiej.
Lecz mimo najściślejszego milczenia wydarzenie nie
m o g ł o długo się ukrywać. Już samo dziwne światło, które
w całej okolicy spostrzeżono, zdradziło tajemnicę. Następ-
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2.
Kiedy my w tym miesiącu tak często spoglądamy na
Świętego, ozdobionego bliznami ukrzyżowanego Zbawcy,
to i nas ogarnia radość i szczęście.
Bo czy odznaczenie
naszego kochanego Ojca nie jest zaszczytem, dotyczącym
i nas dziatek jego? Czy te św, blizny nie są pieczęcią
Boga w Trójcy św. jedynego reguły trzeciego zakonu, która na krótko przed otrzymaniem tych blizn została napisana i jakby Boskie potwierdzenie otrzymała? Powtórzmy
j e s z c z e raz pytanie: Przez co św. Franciszek zasłużył sobie na taką laskę ? Najmilsi Tercjarze, jeśliście uważnie
mnie słuchali, to napewno przyznacie mi słuszność, gdy
powiem: była to dziwna jego miłość ku ukrzyżowanemu
Zbawcy oraz gorliwe rozważanie gorzkiej męki Pańskiej.
To był ów krzaczek mirry w jego piersi, którego zapachem ustawicznie oddychał; rozważanie gorzkiej męki
Chrystusa było jego pokarmem i napojem, najulubieńszem
jego codziennem zajęciem, pociechą i ochłodą w ciemną
noc doświadczenia. Z rozmyślania gorzkiej męki czerpał
Święty ów żar seraficznej miłości, która mu zjednała przydomek Ojca seiafickiego.
W tem nabożeństwie do męki Chrystusowej starajmy
się i my naśladować naszego św. zakonodawcę. Dla św.
Franciszka wystarczało spojrzeć na znaki zbawienia, by
wycisnąć z oczu jego obfite łzy żalu za najmniejsze nawet uchybienia młodości. Na pewno i wy nie pozostaniecie zimni i nieczuli, kiedy rozważać będziecie ogrom męki
drogi krzyżowej. Naprawdę, ani strącenie aniołów z nieba, ani wypędzenie z raju naszych pierwszych rodziców,
ani nawet męki potępionych nie okozują tak dobitnie brzydoty grzechu, jak to, że Syn Boży tak haniebnie cierpieć
musiał dla zadośćuczynienia sprawiedliwości Bożej za grzechy nasze. Tak bowiem zaświadcza Izajasz prorok: „Zranion jest za nieprawości nasze, start jest za złości nasze".
(Iz. 53,5). Ktoby, poważnie rozważając te prawdy, zdoła*

— 382 —
się powstrzymać, by ze św. Bonawenturą nie zawołać:
„Kto da wody mej głowie i mym oczom potok łez, abym
mógł dzień i noc opłakiwać śmierć Pana, mego J e z u s a ,
którą poniósł nie za swoje, ale za moje grzechy?" Lecz
z rozważania gorzkiej męki Chrystusowej św. Franciszek
nietylko czerpał najżywszy żal za grzechy swoje, ale tam
znajdował najsłodszą pociechę we wszystkich chorobach
i cierpieniach swej duszy. Zakosztujcie przeto i przekonajcie się i wy. jak wielka pociecha zawiera się w rozmyślaniu gorzkiej męki Pańskiej. Zastanówcie się, jak
wiele wycierpiał niewinny Syn Boży, a jak małe w porównaniu z tem wasze cierpienia i posłuchajcie rady św.
Bonawentury: „Jeśli cię kiedy smutek lub ciężar przytłacza, biegnij do wiszącego na krzyżu J e z u s a . Spojrzyj na
cierniową koronę, gwoździe i włócznię, przypatrz się ranom na stopach, renom na rękach, ranom na głowie, ranie
w boku oraz ranom na całem ciele. Rozważ, jak bardzo
musiał cię miłować ten, co dla ciebie tyle wycierpiał.
Wierzaj mi", tak dalej prowadzi św. Bonawentura, „na ten
widok wszelki smutek stanie ci się wesołym, wszelki ciężar lekkim, wszelka przeciwność miłą, a wszelka twardość
słodką i przyjemną, iż z błogosławionym Hijobem zawołasz: „Czego się przedtem dotknąć nie chciała dusza moja, teraz dla ucisku (męki Chrystusowej) jest pokarmem
moim". (6,7).
Spojrzyjcie jesze raz na św Ojca Franciszka, tego
serafina płomiennej miłości. Na ołtarzu serca jego płonął
ogień świętej miłości Bożej, który codzień podtrzymywał
drzewem krzyża świętego czyli rozważaniem męki Pańskiej. Przez otwartą ranę w boku Zbawcy św. Franciszek
w rozmyślaniu przenikał do serca Jezusowego i tam w ognistej miłości ku Ukrzyżowanemu przemieniał się jakby
w drugiego Chrystusa, tam czuł się włócznią miłości przebodzonym oraz mieczem najserdeczniejszego współczucia
zranionym, iż z całą prawdą mógł zawołać z Apostołem:
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ostra cierniowa korona, łożem śmierci twarde drzewo
krzyża, okryciem śmiertelnem boleści, krew i rany. Zapytajcie się następnie ze św. Bonawenturą Boskiego Zbawcy:
„Powiedz, proszę, mój najukochańszy Panie, dlaćzegoś
chciał przelać tyle krwi, kiedy jedna tylko kropla krwi
Twojej przenajświętszej wystarczała do zbawienia całego
świata?" I o dziwo, jak gdyby wszystkie rany i krople
krwi zamieniły się w języki, by zawołać do nas wielkim
głosem: To wszystko z nadmiaru ku wam miłości! J e ś l i
niegdyś Żydzi, widząc Zbawiciela płaczącego nad grobem
Łazarza mówili; „Oto jak go miłował" (Jan 11,36\ to co
dopiero powinniśmy powiedzieć my na widok, że Syn Boży
nie już łzy, a wszystką krew swoją przelał? Zaprawdę,
musimy i my uznać ogrom miłości Zbawcy, musimy i my
nauczyć się od św Franciszka od wzajemnienia się miłością
Bogu, który przez swą gorzką mękę złożył tak oczywiste
dowody swej ku nam miłości.
Najmilsi członkowie trzeciego zakonu, coście się z taką uwagą moim wywodom o św. Franciszku przysłuchiwali,
oglądając św. Zakonodawcę u tronu Bożego, zdobne
w blizny ukrzyżowanego Zbawcy, promieniejącego chwo,
i wspaniałością, złóżcie u stóp jego to św. przyrzeczenie,
że naśladować go b ę d z i e c i e w jego miłości ku ukrzyżowanemu Zbawcy, Starajcie się w ten sposób osuszyć łzy
św. Ojcu Franciszkowi, które cn tak często wylewał z powodu niewdzięczności tak wielu ludzi, że tak łatwo zapominają o tej wielkiej miłości swego Zbawcy. Przykładajcie szczególniejszą wagę do nabożeństwa męki Pańskiej,
już to gdy odmawiacie bolesną c z ę ś ć Różańca, już to gdy
odprawiacie Drogę Krzyżową, Tu dusza wasza, jak Św.

— 384 —
Ojca serafickiego, zostanie przejęta żalem za grzechy, tu
nauczycie się od cierpiącego Zbawcy z ochotą nosić za
Nim wasze krzyżyki, iż w tej miłości ku ukrzyżowanemu
Zbawcy osiągniecie już tu na ziemi, jak św. seraficki Ojciec Franciszek, zadatek szczęścia niebieskiego. Amen.

XLVII
Święty F r a n c i s z e k .
„ B ł o g o s ł a w i e n i ubodzy duchem, albowiem ich jest k r ó l e s t w o n i e b i e s k i e " . (5,3).

W klasztorze franciszkańskim w Paderbornie znajduje
się obraz, przedstawiający scenę na niebie, którą miał widzieć papież Innocenty III. Na tronie jasnych obłoków zasiadł Boski Sędzia. Tylko co już ma spuścić na kulę
ziemską pioruny sprawiedliwego swego gniewu.
Wtem
zbliża się Marya, Matka miłosierdzia z prośbą o łaskę.
Przedstawia Boskiemu swemu Synowi dwóch mężów, którzy świętością swego i swych zakonów życia mają przejednać sprawiedliwość J e g o . J e s t to św. Dominik i św.
Franciszek. Ci dwaj święci dosiownem zachowywaniem
ewangelji, skrajnem ubóstwem, ścisłą czystością i posłuszeństwem stworzyli przeciwwagę na potrójne zło ludzkie.
Kazaniami, zwłaszcza świetnym przykładem własnym odtwarzając w oczach pochłoniętego całkowicie sprawami
ziemskiemi świata ubogi żywot Jezusa, pociągali ku sobie
ludzi i w ten sposób ratowali od moralnej zagłady. W św.
przyjaźni jeden drugiemu oddany nawzajem się uzupełniali:
Dominik nauką zdobywa dusze, Franciszek zamiłowaniem
ubóstwa i ubogich Chrystusowych. Wszakże dzień dzisiejszy mamy poświęcić tylko naszemu św. Ojcu Franciszkowi. Ażebyśmy i my na wzór zamiłowanego w ubóstwie
św Franciszka przejęli się znikomością rzeczy ziemskich,
a zapłonęli umiłowaniem dóbr wiecznych, rozważmy:
25
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1. Jak wielkiemi skarbami św. Franciszek zbogacił
ubóstwo;
2. Dlaczego i my mamy współzawodniczyć ze św.
Franciszkiem w zamiłowaniu ubóstwa.
Niech Bóg za przyczyną Ubogiego z Assyżu pobłogosławi moim słowom!

1.
Porównywując życie św. Franciszka z życiem Syn i
Bożego, spostrzegamy już na wstępie uderzające zjawL ,
że Franciszek podobnie swemu Boskiemu pierwowzorowi
w ubogiej stajence ujrzał dzienne światło. Idąc za głosem
łaski Bożej, okazywał Franciszek już od wczesnej młodości
wielkie zamiłowanie ubogich. Co więcej, uczynił nawet
ślub nigdy nieopuszczania potrzebujących pomocy, coby
w imię miłości J e z u s a Chrystusa o cokolwiek prosili. Kiedy pobożny młodzieniec wkrótce potem, jak niegdyś św.
Marcin, dostąpił zaszczytu w postaci trędowatego przyodziania samego Zbawcy, to odtąd największe swe upodobanie znajdował w towarzystwie ubogich. Wśród nich zasiadał, przyodziewał ubogie ich szaty i dzielił się ich chlebem i upokorzeniem. — Dotychczas Franciszek był tylko
przyjacielem i dobrodziejem ubogich; teraz sam miał stać
się ubogim. Ojciec jego Bernardone już oddawna ku
wielkiemu swemu niezadowoleniu zauważył w swym synu
jaskrawą zmianę. Kiedy zaś ten pewnego razu dał na kościół większą sumę, ojca tak to oburzyło, iż syna fizycznie
ukarał, zwymyślał i zamknął w ciemnem mieszkaniu. Niezadługo potem zawezwał zapędzony ojciec swego syna
przed s ą d biskupi w Assyżu celem wydobycia zrzeczenia
się sukcesji. Franciszek liczył wówczas lat 25 życia. Przewidział wszystkie następstwa swego kroku; widział ubóstwo
ze wszystkiemi jego brakami i ofiarami. Lecx miłośnik
ubóstwa ani chwili się nie zawahał. Z całą pogodą podpisał akt zrzeczenia, zwrócił ojcu nawet resztę, jaką po-
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siadał, pieniędzy. W uniesieniu zapału zdjął nawet sv. e
szaty i oddając je ojcu, powiedział: „Dotychczas na ziemi
nazywałem Cię ojcem, teraz wreszcie mogę z całą prawdą
się modlić: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, Tyś nadzieja moja, cząstka moja". W biskupie obudziło to współczucie; obejmując go, okrył płaszczem któregoś ze swoich
sług przybocznych, Franciszek teraz osiągnął to, czego
tak bardzo pragnął: żeby być ubogim, jak Zbawca jego
w żłobie i na krzyżu. W uniesieniu św. nastroju przezwał
św. ubóstwo swoją królową, swoją panią, swoją oblubienicą, swoją matką i małżonką, obejmując ją za fundament
swego nowego zakonu. — Kiedy zaś Franciszek prosił papieża Inocentego III o zatwierdzenie nowego zakonu, a reguła zakonna, zwłaszcza na punkcie ubóstwa, kardynałom
za surową się wydawała, żarliwy miłośnik św. ubóstwa, dostojnemu Zgromadzeniu dał taką przypowieść. Pewien bogaty i potężny król w długiej podróży przybył do pustyni.
Tu spotkał wprawdzie ubogą, ale skromną i prześliczną dziewicę, którą tak sobie upodobał, iż pojął ją za żonę. W czasie jego tam pobytu, wydała mu na świat liczne dzieci,
które w sobie łączyły piękność matki z królewskiemi przymiotami umysłu ojca. Król wrócił do swego kraju. Kiedy
następnie dzieci podrosły, matka rzekła do nich: jesteście
dziećmi wielkiego króla, udajcie się więc do niego, on wami się zaopiekuje. Dzieci udały się na dwór wielkiego
króla. Ten poznał je po ubogich szatach i pięknych obliczach jako własne dzieci, uściskał, ucałował i zajął się niemi l ojcowską pieczołowitością. Królem tym, tak dalej prowadził Franciszek, jest jednorodzony Syn Boży, który opuścił wspaniałe niebo i tu na pustyni tego żywota
ziemskiego zaślubił się ze św. ubóstwem. Dziećmi, które mu ono wydało, jesteśmy my: ja i moi bracia. Nie obawiaj się, Ojcze święty, że wskutek ślubowanego ubóstwa
zginiemy. Król bowiem nieba i ziemi dość jest bogaty,
aby nas, swoje dzieci, wyżywić. Na te słowa papież pe-
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łen podziwu wobec takiego zapału do św. ubóstwa, potwierdził regułę zakonu.
I w samej rzeczy, my, co dalszy ciąg dziejów Ubogiego z Assyżu znamy, możemy stwierdzić, że ufność
w Opatrzność Bożą nigdy go nie zawiodła. Franciszek na
ziemi już nie miał rodziców, lecz za swe dziecko przybrał go Ojciec niebieski. Święty nie posiadał ani złota,
ani majątku, a Opatrzność Boża oddała mu do rozporządzenia poniekąd wszystkie skarby ziemi. Nic nie mając,
jednak w ciągu dwóch lat potrafił trzy kościoły odbudować. Biskupi, książęta i bogate miasta oddawali do jego
i jego duchownych synów rozporządzenia wygodne domy.
W kilka lat klasztory franciszkańskie znajdowały się prawie we wszystkich krajach Europy, nawet w Afryce. W 10
lat po założeniu zakonu pod okiem św. zakonodawcy zgromadziło się na kapitule generalnej w Assyżu 5.000 duchownych jego synów ze wszystkich prowincji rozmaitych krajów. Tak więc Święty, co nie chciał mieć ani żony, ani
dzieci wedle ciała, stal się ojcem niezliczonych dzieci,
które imię i habit jego ubogi po dzień dzisiejszy noszą.
W czasie największego rozkwitu liczył I zakon 300.000
członków, a św. ubóstwo dostatecznie było bogate, by ich
wszystkich wyżywić. Podziwiać tu należy tylko wierność,
z jaką Zbawiciel obietnicy swojej dotrzymał. Stokrotnie,
owszem tysiąckrotnie już tu na ziemi oddał św. Franciszkowi i jego dzieciom za to, co oni dla Niego opuścili.
2.
Przypatrzcie się, pobożni Tercjarze, waszemu wzorowi,
św. Ojcu Franciszkowi. Ubóstwo było tą kosztowną perłą,
nabytą za cenę zrzeczenia się należnego po ojcu spadku;
ubóstwo było dlań źródłem największego szczęścia już tu
na ziemi i ono zgotowało mu nad wyraz wspaniałą koronę
w niebie. Drogocennym tym skarbem ubóstwa chce teraz
św. Franciszek podzielić się i z wami, swemi duchownemi
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dziećmi i czcicielami, Kiedy bowiem złośliwy świat gardzi i pomiata ubogimi, św. Franciszek z wręcz przeciwnym
występuje hasłem:
Błogosławieni ubodzy duchem.
Na
zew ten podniosły się i podążyły za Ubogim z Assyżu całe
zastępy i to nietylko tych, co w ubóstwie i niedostatku się
urodzili i wszystkie następstwa jego bez szemrania i narzekania znosili, ale i takich, co, opływając w dobra ziemskie, do ich znikomości serca nie przywiązywali.
Tak, błogosławieni w pierwszym rzędzie jesteście wy,
którzyście wzrośli w ubóstwie i niedostatku.
Drogocenny
bowiem ten skarb ubóstwa, który św. Franciszek tak wielkiemi ofiarami musiał dopiero okupić, jest już waszym
udziałem. Wszakże znane wam, choćby ze słyszenia, dotkliwe kolce cierniste dóbr ziemskich. I św. Bonawentura
ma słuszność, gdy mówi o bogactwach: „Z wielkim mozołem zostały nabyte, z lękiem zachowywane, a utrata ich
wielką boleść gotuje. „Naprawdę, nie ten jest szczęśliwy,
co dużo posiada, ale wy j e s t e ś c i e szczęśliwi, co ze swojego losu jesteście zadowoleni, 0 jakże swobodnie i pobożnie spracowana służąca przy wieczornem pacierzu może
swe serce wznieść do nieba, podczas gdy serca tak wielu
należących do klasy posiadających ciężar ziemskich kłopotów przytłacza do ziemi,
O jak wielu chrześcijańskich
pracowników swobodnie od wszelkich trosk może się do
snu układać, podczas gdy niejednemu właścicielowi dużej
fabryki kłopoty nawet na wygodnem łożu zasnąć nie dadzą, Tak, szczęśliwi jesteście, że chodzicie bez kłopotów pod skrzydłami Opatrzności Bożej drogami cnoty,
z których nic na świecie was sprowadzić nie jest w stanie.
Dlatego św. Franciszek wysławia ubóstwo jako pielęgniarkę
pokory, szczególniejszą drogę zbawienia, korzeń doskonałości i jako królowę wszelakich cnót.
I Syn Boży, który
bogatym tak grozi, ubogich
błogosławionymi
nazywa.
I w samej rzeczy ubóstwo jest szczególniejszą bezpieczną
drogą wiecznego zbawienia. Wprawdzie, jeśli jest mowa
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o ubóstwie z konieczności, jest ono szorstką ręką, ale
wskazującą wiernemu ścieżkę wiernego spełniania obowiązków i tem samem zachowującą go od próżniactwa, które
iest przyczyną wszelakich występków.
Z jego gorzko zasłużonego stołu wszelka niewstrzemięźliwość jest wykluczona: umiarkowane jego dochody nie pozwalają mu na
rozrzutność, chociaż zapewniają mu środki na dzieła miłosierdzia. Robotnik i rzemieślnik, pogodzony ze swym
losem, jest też pokorny i skromny w obejściu z równymi
sobie, uległy wobec swe) zwierzchności z pobudek wyższych, jest wreszcie pełen ojcowskiej pieczy dla swej rodziny, która znowu ze swej strony uprzyjemnia mu w domowem ognisku te kilka godzin, wolnych od ciężaru i upalenia dnia, dla niej ponoszonego. Tak więc błogosławieni
ubodzy duchem, albowiem bez przeszkody postępują drogą
cnoty i dlatego dwu i trzykrotnie błogosławieni, gdyż przez
to stają się podobni do swego Boskiego wzoru J e z u s a
Chrystusa. Posłuchajcie z jaką poufałością zwraca się
św, Franciszek do niebieskiego Zbawcy: „Oto, Panie Jezu,
jak wielce ubóstwo jest królową wszelakich cnót, żeś opuścił chóry aniołów i zstąpił na ziemię, żeby się z nią
połączyć wieczną miłością. A z taką wiernością ona do
Ciebie przystała, że podczas Twego narodzenia w stajni
Cię przyjęła, a w ciągu Twego żywota ziemskiego ze
wszystkiego tak Cię obrabowała, żeś nie miał, gdzieby
głowę skłonić. Towarzyszyła Ci, kiedyś szedł za nas cierpieć i, kiedy uczniowie się rozbiegli, stała obok Ciebie ze
wszystkiemi swemi skutkami. W miłosnych objęciach tej
Twojej oblubienicy ducha wyzionąłeś.
„Tyle św, Franciszek, ten gorący wielbiciel św. ubóstwa,
Szczęśliwiście
prżeto wy, dzieci św. Franciszka, co przy waszych niedostatkach jesteście najbliżej ubogiego Zbawcy!
Szczęśliwi, gdyż nauczyliście się cenić r.ieoszacowane dobra,
jakie ubóstwo w sobie zawiera. Ono to osłania troski wasze skrzydłami Opatrzności Bożej, ono to jest najpewniej-
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szą dla was drogą cnoty, ono też wreszcie zgotuje wam
tu na ziemi najwierniejsze podobieństwo do waszego Boskiego wzoru i kiedyś szczególniejszą świetną koronę
w niebie.
Kiedy św. Franciszek ubogich tak uwielbia, to cóż
dopiero powiem wam, co więcej lub mniej opływacie w dobra ziemskie? Jużciż św. Franciszek nie m o ż e zmienić
faktu, że Syn Boży daje pierwszeństwo ubogim, kiedy
sam, będąc Królem nieba i ziemi, zstąpił na ziemię
w ubóstwie, ubóstwem świat zbawił, przez to wyraźnie dając
do zrozumienia, że zbawienie w pierwszej mierze należy
się ubogim
Co więcej, bogatym nawet zagroził w znanych słowach: „Łatwiej jest wielbłądowi przez dziurę igielną przejść, niż bogatemu wnijść do królestwa niebieskiego". (Mat. 19,24). I Apostoł Paweł św. potwierdza tę prawdę o niebezpieczeństwach bogactwa, dowodząc: „Którzy
chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło djabelskie" (I Tym. 6,9). Lecz wy, co należycie do zamożniejszych, pocieszcie się tą prawdą, że bogactwo pochodzi od
Boga; co zaś Bóg daje, może i powinno według mądrych
J e g o zamiarów wyjść na zbawienie wieczne. Wprawdzie
Syn Boży grozi bogatym, ale tym tylko, co bogactwo za
swe bóstwo uważają, poświęcając mu nawet zbawienie własnej duszy, Jużciż bogactwo ukrywa wielkie niebezpieczeństwo, ale dla tych tylko, co go nie używają według
woli Bożej, Jeślibyście nie mogli być i wy zbawieni, to
w jaki sposób mógł św. Franciszek i dla was otworzyć
bramy trzeciego zakonu? Wszakże papież Leon XIII mówi,
że kto wstąpił do III zakonu św. Franciszka, najlepiej zabezpieczył zbawienie swej duszy. To może św. Franciszek przyjęcie wasze do III zakonu uzależnił od warunku,
żebyście za jego przykładem opuścili wszelkie dobra ziemskie i jako ubodzy za ubogim Chrystusem poszli? Nic
podobnego.
Żąda od was tylko zamiłowania ubóstwa
w przeciwstawieniu do nieporządnego zamiłowania rzeczy
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ziemskich i pragnie, abyście byli ubodzy duchem. Przyjrzyjcie się waszemu wzorowi. Już na długo, zanim Franciszek wyzbył się dóbr ziemskich, wśród wygód i zbytków
w domu ojcowskim byl ubogim w duchu. Wielka jego
dusza pieniądze w takiej miała cenie, co i uliczne błoto;
chętnie dawał dla ulżenia niedoli biednych. Ale przykład
taki bogatego, ale tak ubogiego duchem Franciszka nie
pozostał bez oddźwięku. Naprzód przyłączyło się dwoje,
kupiec Lucjusz ze swoją małżonką Bonadonną, zasmakowując w słodyczy tego ubóstwa w duchu. Następnie przyszło 10, dalej 100 i 1000 i tym sposobem świat w XIII
wieku od katastrofy, którą groziło mu nadmierne ubieganie
s i ę o dobra ziemskie, został ocalony.
Oto, pobożni tercjarze, środek ratunku i na nasze
czasy. Hasło walki o byt, słabszych i ubogich całą egzystencję pochłaniającej, do szerokich mas przeniknęło i liczy wielu zwolenników. Między bogatymi a ubogimi widzimy coraz większą przepaść, a kiedy nastąpi powszechny
wybuch, to tam pałace możnych najbardziej będą zagrożone, gdzie ta przepaść okaże się największa.
Dlatego
wy macie przeciwstawić się tej burzy i jako dzieci św.
Franciszka wzburzone umysły ułagodzić dziełami miłosierdzia, wyświadczanemi wydziedziczonym, ubogim.
Macie
wiedzieć, że Opatrzność Boża nie w innym celu was błogosławi dobrami ziemskiemi i dlatego właścicielem jest
Bóg, wy tylko zarządzającymi. Jakaby dopiero odpowiedzialność czekała was, gdybyście tych dóbr użyli nie według mądrych zamiarów Jego! — L e c z niech będzie dalekie ode mnie, bym was pogróżkami miał pobudzać do naśladowania św. Franciszka, Zakosztujcie i przekonajcie
się sami, jak wielkie s z c z ę ś c i e zawiera w sobie ubóstwo
w duchu. A kiedy ze św. Franciszkiem doznacie, o ile
większem szczęściem jest dawać niż brać, jak słodki przedsmak radości niebieskich stanowi ocieranie łez i łagodzenie cudzych potrzeb, to nie zechcecie wiedzieć już o żad-
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nych innych przyjemnościach nad pomaganie ubogim dia
Chrystusa. Wreszcie dzieła te miłosierdzia będą waszą
największą pociechą w czasie okropności śmierci i jako
wierni przyjaciele towarzyszyć wam będą przed tron Boga
Sędziego, zjednywając wam niewysłowione wieczne szczęście.
Oto więc, najmilsze dzieci św. Franciszka, co dzisiaj
oglądacie w szeregach żarem miłości pałających serafinów
jasny tron, zgotowany dla Ubogiego z Assyżu, obyście wszyscy, ubodzy i bogaci, złożyli u stóp waszego Zakonodawcy
postanowienie pozostawania, jak on, ubogimi w duchu.
Wy ubodzy naśladujcie św. Franciszka, który z miłości ku
ubogiemu Zbawcy, opuścił wszelkie dobra ziemskie, na
wzór jego znoście cierpliwie ubóstwo, gromadźcie sobie
skarby cnót i obfitych zasług, a niebo do was należy. Wy
bogaci wzorujcie się na bogatym z domu, a tak ubogim
w duchu św. Franciszku, uczcie się od niego nieprzywiązywania się do dóbr doczesnych, upatrujcie, jak on, w ubogich swych braci w Chrystusie, służąc im wedle możności
chętnem i ofiarnem sercem. O jakże wówczas szczęśliwi
będziecie, kiedy Bóg przy końcu waszego obfitego w dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego życia powoła was po
wieczną nagrodę, przyczem kubek nawet zimnej wody,
dla Chrystusa podany pragnącemu, stokrotnie zostanie wynagrodzony! O jakże będziecie szczęśliwi wy, ubodzy duchem, kiedy usłyszycie te słowa Chrystusa: „Zaprawdę powiadam wam: pókiście uczynifi jednemu z tych braci
moich najmniejszych, mnieście uczynili". (Mat. 25,40),
Wnijdź do wesela Pana twego. Amen.

XLVIII.

Święta Elżbieta.
„ T a k O j c z e , iż s i ę tak u p o d o bało p r z e d T o b ą " . ( M a t . 11,26).

Obchodzimy dziś z całym Kościołem katolickim uroczystość Patronki trzeciego zakonu, św. Elżbiety. Gdybym
miał wysławiać ją z tego, co w oczach świata jest godne
podziwu, musiałbym głosić blask królewski, opromieniający
już jej kołyskę, wybitne przymioty jej ducha i świetne widoki, jakie na przyszłość otwierały się w świecie dla tego
szczęśliwego dziecka. Ale Elżbieta za nic sobie to wszystko poczytała; jedynym jej celem było we wszystkiem stać
się podobną do J e z u s a Chrystusa, swego ukrzyżowanego
Zbawcy. Bo i gdyby ona, ta córka królewska, zabiegała
o względy świata i na podobieństwo wielu innych jej stanu szukała swego szczęścia w wyszukanych strojach i hucznych zabawach, bez wątpienia imię jej dawno już poszłoby w zapomnienie. Tymczasem nasza Patronka, jako
nojętna uczenica ukrzyżowanego Zbawcy całkowitą uległością woli Bożej w powodzeniu i niepowodzeniu zdobyła
sobie takie bogactwo cnót i zasług, iż Kościół, mając niezbite dowody przyjęcia jej do chwały niebieskiej w niezliczonych na jej grobie cudach, wyniósł ją na swe ołtarze.
Aby więc zachęcić was, Czciciele św. Elżbiety, do naśladowania jej cnót, zastanowimy się:
1. J a k i e było zgadzanie się z wolą Bożą św. Elżbiety
w szczęściu i nieszczęściu.
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2. W jaki sposób i wy możecie stać się podobnymi
do św. Elżbiety.
Oto treść dzisiejszego naszego rozważania.
Niech
Bóg za przyczyną św, Elżbiety pobłogosławi moim słowom!
1.
Któżby z was, Pobożni Tercjarze, nie znał żywotu
Patronki trzeciego zakonu? Blask jej cnót promienieje aż
do krańców ziemi. Lecz jak dobre dziecko, choć dobrze
zna rysy twarzy swej ukochanej matki, w dniu imienin jej
fotografję na nowo ogląda i pocałunkami okrywa, tak też
i wy w dniu imienia św. Elżbiety chętnie znowu o jej cnotach
posłuchacie, — Elżbieta przyszła na świat w 1207 roku
jako córka Andrzeja II, króla węgierskiego.
J e s t to rok,
w którym podobny jej w cnotach św. Franciszek wyrzekł
się świata. Czteroletniem dzieckiem wśród świetnej świty
zawieziona została do Eisenach, gdzie była wychowywana
razem z młodym landgrafem Ludwikiem, księciem Turyngji,
którego następnie poślubiła. Kiedy w oszolomiającem szczęściu ziemskiem wielu ludzi traci równowagę i zapomina o Bogu, to Elżbieta zawsze pozostawała pokorną tercjarką, iż nawet w blasku książęcego przepychu o swoim Bogu nie zapominała. Opowiadają nam pisarze jej żywota, że, kiedy
młoda córka królewska stosownie do panującego na dworach zwyczaju ze swemi rówienniczkami nieraz tańczyć
musiała, na jednym tańcu poprzestawała, mówiąc: jednego
wystarczy dla świata, r e s z t ę pozostawiam na cześć męki
Chrystusowej. Kiedy znowu pewnego razu w dzień Wniebowzięcia N. Maryi Panny musiała się udać do kościoła
z całą książęcą okazałością w otoczeniu świty, ujrzała naprzeciw swego klęcznika obraz ukrzyżowanego Zbawcy,
który zdawał się na nią patrzeć z wielkim bólem z pod
ostrej cierniowej korony.
Wobec tego pobożne dziecko
zdejmuje koronę swoją, rzuca się na ziemię, wołając: Niedoczekanie, żebym miała zdobić swoją głowę złotą koroną,
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gdy mój Zbawca nosi cierniową koronę. Po ślubie z landgrafem jużciż musiała brać udział w uroczystościach domowych i przyjmowaniu gości, lecz, stosując się nazewnątrz
do wymagań świata i swego stanowiska, żeby nie narazić
się swemu książęćemu małżonkowi, potrafiła jednakże
omylić swe otoczenie i umartwieniami krzyżować swe ciało.
Często o północy wstawała na modlitwę. Pod książęcemi
sukniami nosiła ostrą pokutną włosienicę, poddawała się
z polecenia własnego biczowaniu zaufanej swej przybocznej służebnej, a kiedy sama tylko była, pożywieniem jej
był chleb i woda. A kiedy dobrobyt wielu ludzi pysznymi i wobec potrzebujących nielitościwymi czyni, to El"
żbiety miłosierdzie dla ubogich szeroko w świecie słynęło;
w ubogich oczyma wiary widziała tego, co powiedział:
„Pókiście uczynili jednemu z tych braci mojej najmniejszych, mnieście uczynili" (Mat. 25,40).
Kogo tu nie za
dziwi potęga łaski Bożej, która sprawiła, że szczęście i bogactwo, co nawet takiego mądrego Salomona i takiego
św, Dawida odwiodło od Boga, tę św. księżnę w miłości
Bożej i prawdziwej pobożności jeszcze tylko bardziej
utrwaliło!
Lecz wielu z was może mogłoby pomyśleć, że nie
jest to jeszcze wielka cnota przy sprzyjającem szczęściu
Boga chwalić. Dlatego więc teraz przypatrzcie się waszej
św. Patronce w czasie burzy strasznych przeciwności. Burza ta zapowiadała się dla św. Elżbiety już od samego
dzieciństwa
Dla matki i siostry przyszłego jej małżonka
pobożność młodej księżniczki była cierniem w oku. Lecz
im więcej to pobożne dziecię prześladowano, nawet młodego landgrafa do swej przyszłej małżonki zrażano, tem
więcej się ono do Boga garnęło. Niebawem niebo szczęścia Elżbiety okryły czarne chmury i straszna burza zaczęła
się nad młodą księżną wyładowywać. Landgraf Ludwik mimo usilnych próśb i płaczu swej małżonki zaciągnął się
do wypraw krzyżowych i umarł we Włoszech, nie ogląda-
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jąc nawet Ziemi świętej. Na wieść o śmierci księcia boleść Elżbiety była nieopisana. Lecz o ile była straszna
ta strata, tyle był godzien podziwu spokój i pogodzenie
się z wolą Bożą, kiedy ujrzała zwłoki swego ukochanego
małżonka.
Ale nieszczęście rzadko pojedynczo chodzi.
Szwagier jej Henryk, zawładnąwszy tronem, wyrzucił Elżbietę z zamku. Można sobie wyobrazić, jak pewnej zimnej
nocy listopadowej książęca wdowa musiała wędrować do
Eisenach celem znalezienia sobie schronienia, Ale, jak
niegdyś Syn Boży w Betlejemie, tak wypędzona księżna
z bojaźni przed zemstą przywłaszczyciela tronu wszędzie
była odtrącana, aż wreszcie znalazła schronienie w lichej
stajni. W tych dopiero apartamentach bezpiecznie rozpostarła się córka królewska z trojgiem swych trzęsących się
od zimna i głodnych dzieci. Zdawałoby się, że narzek
niom nie powinno być końca. Ale nic podobnego. Kiedy
bowiem zastanowiła się, jak wielki zaszczyt ją spotkał, że
stała się podobną do Zbawiciela w stajence betlejemskiej,
taki spłynął na nią pokój i radość, iż. usłyszawszy odgłos
dzwonów z kościoła franciszkańskiego, wzywających na
jutrznię, pośpieszyła do świątyni, prosząc ojców o odśpiewanie Te Deum na podziękowanie Bogu za tę wielką łaskę przeciwności, któremi ją raczył nawiedzić. Kiedy św.
Elżbieta, jako księżna panująca, w szpitalu w Eisenach
pielęgnowała trędowatych, bez wątpienia Bóg z największem
upodobaniem spoglądał na nią. L e c z kiedy w oną noc
głos uroczystego hymnu obił się o niebo, kiedy św. Elżbieta, tam klęcząc, powtarzała za pobożnym Hijobem: „Pan
dał, Pan odjął, jako się Panu upodobało, tak się stało,
niech będzie imię Pańskie błogosławione". (1,21), to chóry Aniołów i Święci Pańscy w niebie ze zdumieniem spoglądali na tak doskonałą cnotę. W całkowitem uzgodnieniu woli własnej z wolą Bożą w dniach strasznych doświadczeń św. księżna złożyła najlepsze dowody, że i poprzednio nie służyła ona Bogu dla przemijających dóbr
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ziemskich, ale jej miłość ku Bogu była najczystszem i najprawdziwszem złotem.
I za to Bóg, rzetelny płatnik,
w kwiecie wieku, bo zaledwie 24 letnią św. Elżbietę wziął
do nieba, by sowicie ją wynagrodzić za wszelkie ofiary
i trudy, poniesione w jej życiu. Dla nas zaś wszystkich
św. Elżbieta utorowała drogę do nieba, która nie na czem
innem polega, jeno na uzgodnieniu woli naszej z wolą
Bożą.
2.
Przypatrzcie się. pobożni tercjarze, waszemu wzorowi, św. Elżbiecie. Na podobieństwo słabego bluszczu,
wspinającego się po potężnym dębie, uchwyciła się ona
wszechpotężnego Boga tak mocno, że ani palące promienie słońca własnego wyniesienia w lato powodzenia, ani
też jesienne wichry cierpień i prześladowań nie zdołały
jej oderwać od Boga. A teraz pytam was, Czciciele
św. Elżbiety, jak d a l e c e wy w tej cnocie zaszliście? Może
w dniach powodzenia składacie niebu dziękczynienie i zgłaszacie dobremu Bogu wierność waszą, z nadmiaru pewności siebie mówiąc ze św. Piotrem: „Panie, z Tobą jestem
gotów i do więzienia i na śmierć i ś ć " (Łuk, 22,33). Ale
przyszła godzina pokusy, zagrzmiała burza przeciwności,
nawałnica choroby, nastąpiło zubożenie i wówczas dusza
straciła ufność w Bogu, a może i zupełnie, się zachwiała.
Przyjrzyjcie się więc dobrze waszemu wzorowi, św, Elżbiecie. Im więcej poznawała ułudę świata, tem więcej starała się swe serce odrywać od rzeczy ziemskich, a do
Boga przywiązywać. J a k ważna dla ciebie nauka!
Kiedy
Bóg dopuszcza na ciebie jakąś s ł a b o ś ć lub cierpienie,
wiedz o tem, że od ciebie czegoś żąda. A czego od ciebie żąda, musisz wejrzeć w siebie. Może jest to twoja
chwiejność w walce z napaściami szatańskiemi, co Boga
obraża? Możeś swe serce w zmysłowy sposób przywiązał
do osoby, miejsca, rzeczy, coby niczego innego nie dowo-
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dziło, jedno na ołtarzu swego serca składanie czci bożkowi obok prawdziwego B o g a ? A może Bóg chce cię ukarać za twe grzechy?
O całuj z wdzięcznością karzącą
rękę Bożą, mówiąc ze św. Augustynem: „Tu mnie, Panie,
pal, tu mnie siecz, tu nie przepuszczaj, bylebyś mnie od
Twej świętej miłości nie oddalił". Usuń czem prędzej to,
co twą duszę wstrzymuje od objęć Bożych. Jak bowiem
niegdyś burza się uciszyła, kiedy żeglarze rzucili do morza proroka Jonasza, za którego nieposłuszeństwo Bóg ją
zesłał, tak również przestanie się srożyć nawałnica przeciwności, do duszy słodki pokój wróci, kiedy zamiarom
Bożym zadość się stanie.
Gdybyś jednak czuł się tak niewinnym jak św. Elżbieta, że na tak wielkie udręczenia nie zasłużyłeś, to
i wówczas nie obruszaj się i Opatrzności Bożej nie przyganiaj. Weź raczej do serca słowa św. Pawła, który mówi:
„Tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu". (Rzym. 8.28.) J u ż sama świadomość, że pozostaję
w ręku Boga; Bóg mnie miłuje i dlatego nie może niczego
dopuścić, coby nie mogło wyjść dla mego największego
dobra, przejmuje twą duszę, jak św. Elżbiety, męstwem,
pociechą i radością. Wówczas będziesz mógł powiedzieć
z onem dzieckiem, synkiem sternika okrętu, dążącego do
Wschodnich Indji. Kiedy w czasie wielkiej burzy wszyscy
od strachu drżeli, tracąc nadzieję ocalenia, nieustraszone
dziecko zawołało: d'aczego mam się obawiać, kiedy u ste
ru jest mój ojciec! Tak, dlaczegożbyśmy i my mieli się oba
wiać, kiedy sterem łodzi życia naszego kieruje nasz Ojciec
niebieski! Wszakże podróżnicy jesteśmy, na całkiem pewnym okręcie skierowani bez żadnej obawy do portu
wiecznej szczęśliwości. Starajcie się przeto odpowiedzieć
ze szlachetną gotowością zamiarom Boga, który te przeciwności dopuszcza dla oczyszczenia cnót waszych.
Zbawiciel mówi: „ J a m jest winny szczep prawdziwy, a Ojciec
mój jest oraczem, wyście latorośle. Wszelką latorośl, która
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przynosi owoc, oczyści ją, aby więcej owocu przynosiła".
(Jan 15,1). Kto więc chce tego, czego Bóg chce, ten jest
urodzajną winną latoroślą, bo mnóstwo posiada cnót najwspanialszych. W przeciwnościach i udręczeniach chce
nam dać dobry Bóg sposobność do coraz większego udoskonalenia naszych cnót i zwiększenia naszych zasług.
Pobożny więc tercjarz ćwiczy się naprzód w żywej wierze,
kiedy we wszystkich zdarzeniach życia dopatruje się mądrej ręki Opatrzności Bożej, która dosięga od końca do
końca mocnie i rozrządza wszystko wdzięcznie.
Następnie ćwiczy się w cnocie nadziei, kiedy, polegając na
obietnicach Boga, całkowicie i bez zastrzeżeń rzuca się
w J e g o objęcia ojcowskie. Dalej ćwiczy się w umartwieniu, pokorze i cierpliwości, kiedy schyla głowę przed słusznemi dopustami Bożemi, powtarzając z arcykapłanem
Helim: „Pan ci jest, co dobrego jest w oczach Jego, niechaj czyni". (1 Król. 3,18.) I te wszystkie cnoty spełnia
pobożny tercjarz na wzór ciężko doświadczonej św. Elżbiety z czystej miłości Bożej; całkowite bowiem uzgodnienie
woli naszej z wolą Bożą niczego innego nie dowodzi, jedno panowania w sercu naszem najdoskonalszej miłości
Bożej, tej królowej cnót wszystkich, doskonalej świętości.
L e c z nieraz dają się słyszeć takich nieurobionych
tercjarzy narzekania: gdyby Bóg wyprowadził mnie z tej
choroby, z powodu której stałem się ciężarem dla rodziny,
to każdy inny krzyż dźwigałbym chętnie!
Inny wzdycha:
wolałbym chodzić po prośbie, ale że mnie ze sławy obdarto,
to dla mnie za ciężko. Tak mówią tercjarze duchowo niewyrobieni, nie zastanawiając się, że myśl tę poddaje im
zawiścią pałający duch piekielny, by ich z zasług na niebo
obrabować. Gdyby św. Elżbieta w godzinach udręki tak
mówiła, nigdyby nie została tak wielką świętą, by cały świat ją
wielbił. Posłuchajcie pięknych a prawdziwych wywodów
św. Franciszka Salezego: „Boski nasz Zbawiciel pouczył
nas żebyśmy krzyżów sobie nie wybierali, ale te przyjmo-
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wali i nosili, które nam są dane.
Kiedy bowiem chciał
nas śmiercią swoją zabawić, nie wybierał sobie krzyża, ale
z największą pokorą na swe ramiona wziął len, który mu
żydzi przygotowali. „Pomyślcie dalej, że Bóg chce z was
wytworzyć obraz święty, co
ma
przyozdabiać przybytki niebieskie; oddajmy się przeto całkowicie w najmędrsze ręce Boskiego Mistrza i nie chciejmy pouczać,
jak ma to uczynić. Kiedy się znajdziemy w krainie błogosławionych ze św. Elżbietą, to dopiero wówczas zrozumiemy; że właśnie to doświadczenie, co dla naszej natury
najboleśniejszem się wydawało i to całkowite uzgodnienie
woli naszej z wolą Bożą było najobfitszą kopalnią zasług
na niebo.
Oto więc, pobożni Tercjarze, co z taką tęsknotą przypatrywaliście się dziś temu szczęściu niebieskiemu, do którego przeszło już 700 lat weszła św. Elżbieta, jeśli i wy
pragniecie dostąpić tego szczęścia, to nie lękajcie się tej
drogi, która waszą św. Patronkę do szczęśliwego celu doprowadziła. Poruczcie się wy Bogu całkowicie i bez zastrzeżeń; poruczcie Mu na zawsze ciało i duszę waszą,
prosząc, by z wami postępował według woli swojej przenajświętszej. Udowodnijcie zwłaszcza w godzinę doświadczenia, "jak oddanie się to wasze Bogu prawdziwe powtarzając ze św. Elżbietą za Hijobem: „ J a k się Panu podobało, tak się stało, niech będzie imię Pańskie błogosławione". (1,21.) Gdy tak uczcicie św. Elżbietę naśladowaniem jej cnót, o wtedy wasza św. Patronka z największem upodobaniem na was spoglądać będzie i uprosi dla
was błogosławieństwo i moc do wytrwania na tej drodze
do nieba w całkowitem uzgodnieniu woli waszej z wolą
Bożą w praktykowaniu tej cnoty i uprosi wam najsłodszy pokój
serca jako zadatek niewysłowionego .szczęścia wiecznego.
Amen.
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XLIX.

Boże Narodzenie.
„ Z n a j d z i e c i e n i e m o w l ą t k o u w i n i o n e w pieluszki i p o ł o ż o n e w ż ł o b i e " . (Łuk. 2, 12).

Z całego szeregu uroczystości kościelnych niema chyba drugiej, coby tak wesołym i radosnym nastrojem dorównała tej, którą dziś obchodzimy.
Już sam wyraz Boże
Narodzenie napełnia serce każdego pobożnego chrześcijanina nieopisanem świętem uniesieniem. Raduje się dziecko, cieszy się starzec. Co więcej, nawet i taki pożałowania godny, co ślepo idąc za namiętnościami, wystudził
w sobie wiarę, dziś na głos dzwonów, wzywających na
pasterkę, a tak żywo przypominających mu te radości Bożego Narodzenia z czasów jego młodości niewinnej, odczuwa żar święty w swem sercu. Bo i radość dzisiejsza ma
głębokie swoje racje. Kiedyż bowiem słońce miłości Bożej jaśniejszym blaskiem zaświeciło, kiedyż natura ludzka
do wyższej godności została podniesiona, kiedyż niepojęta
dobroć i zniżenie Boże święciły wspanialszy triumf jeśli
nie w żłobie betlejemskim w oną pamiętną noc świętą?
Wszakże chciałbym dziś zwrócić uwagę na jeden szczegół,
mianowicie, dlaczego my, dzieci św. Franciszka, mamy obchodzić Boże Narodzenie z taką radością.
I dlatego się
zastanowimy:
1. W jaki sposób
Narodzenie.

Św.

Franciszek

obchodził

Boże
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2. W jaki sposób też i my stosownie do życzenia
naszego św. Zakonodawcy mamy tę uroczystość obchodzić.
Niech Boskie Dzieciątko za przyczyną św. Franciszka
pobłogosławi moim słowom!
1.
Było to w wigilję Bożego Narodzenia 1221 roku, kiedy w lesie Grecio, parę mil na północny wschód od Rzymu, dziwne życie się obudziło. Z gór w milczeniu spuszczali się synowie św. Franciszka. Niebawem rozbrzmiewa!
cichy dotąd las echem uderzających siekier i młotów,
przerywanem tylko pieniami pobożnemi z zapałem pracujących braci. Nie dokończyli jeszcze swego dzieła, kiedy
ukazał się Franciszek, serdecznie przez wszystkich witany.
Przybywał właśnie z Rzymu, gdzie z rąk papieża Honoriusza III otrzymał zatwierdzenie reguły zakonnej, a jednocześnie pozwolenie na urządzenie szopki betleemskiej
w lesie w Grecio. Nie zważaja^ na zmęczenie po podróży Święty natychmiast wziął się do roboty i przed północą dzieło zostało dokonane. — J a k a wzruszająca scena!
Przed ołtarzem w szatach liturgicznych stoi kapłan.
Nad
kamienną mensą ołtarza wznosi się w skale wykuta sklepiona grota, otoczona krzakami. Trawa i ciemny bluszcz
wesoło przedostają się przez szpary skały, tak przyozdabiając ołtarz, iż napróżno ręce ludzkie siliłyby się tu coś
poprawić, ująć lub dodać. Do tego w otwartej tej świątyni natury Bożej szumią uroczyście drzewa, jakby i one
chciały przyłożyć się do spotęgowania tej św. tajemnicy.
Zlewający się blask gwiazd ze światłem świec i pochodni
oświeca scenę ołtarza: ubogi żłobek, w nim na słomie
i sianie Dzieciątko Jezus; obok Najświętsza Dziewica
z przeczystym swym Oblubieńcem, na znak czci z pochylonymi głowami. Ażeby zaś do sceny niczego nie brakowało, polecił Franciszek przyprowadzić wołu i osła.
Obok synów św. Franciszka przed ołtarzem klęczą niewin-
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ne dzieci o licach promieniejących św. radością. Nawet
nie brak pobożnych pastuszków, wygrywających na swoich
fujarkach kolędy, dalekiem echem roznoszące się po
okolicznych górach.
Teraz rozpoczęła się uroczysta Msza św. — pasterka.
Franciszek służył za djakona i odśpiewał ewangelję.
Następnie wstąpił na ambonę, za którą służył odłam skały
obok groty. Tu podniesionym głosem zaczął pouczać lud
w serdecznych słowach o narodzeniu Chrystusa Pana.
Słowa te pełne namaszczenia, niby strzały ogniste trafiły
do serc słuchaczy, przejmując miłością ku Jezusowi.
Jakąż dopiero czcią i przejęciem musiał natchnąć swych
słuchaczy, kiedy wspomniał o Przeczystej Bogarodzicy,
której opiece siebie i cały swój zakon poruczył. Pobożnie
przysłuchiwali się wywodom św. Ojca serafickiego. Może
już i oni oglądali w żłobku na ołtarzu śpiące prześliczne
dzieciątko, które św. Franciszek pieszczotliwie obejmując
w swych ramionach, ze snu zdawał się budzić, jak to
według świadectwa św. Bonawentury pewien naoczny świadek widział. To wszakże pewna, że nie było słuchacza,
któregoby s e r c e nie zostało przejęte miłością ku ubogiemu
i pokornemu Dzieciątku J e z u s i któryby w najwyższym
stopniu zbudowany z najlepszemi postanowieniami nie
wrócił do domu. Tak to wtedy Ojciec seraficki obchodził uroczystość Bożego Narodzenia. Bo i należało się, aby
ten, co niezadługo potem dla swej płomiennej miłości Bożej
miał być zaszczyconym w widzialny sposób na swem ciele
bliznami ukrzyżowanego Zbawcy, też pierwszy, szczególniejszą czcią wsławiając tajemnicę Bożego Narodzenia, po wieczne czasy nadał zachętę do tej uroczystości.
Myśl, którą Franciszek po raz pierwszy w lesie w Grecio zapoczątkował, stopniowo przyjęła się w całym Kościele
katolickim: naród przyjął ją z zapałem, następnie i Kościół
swe świątynie dia niej otworzył; owszem odtwarzanie tej
tajemnicy tak ściśle się łączy ze świętem Bożego Naro-
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d ,enia, że żłobek stał się wytycznym punktem całej uroczystości i Boże Narodzenie wyniósł do najmilszych i najradośniejszych świąt roku kościelnego.
2.
Kiedy już wszyscy pobożni chrześcijanie w czasie
Bożego Narodzenia zbliżają się do żłobka Zbawiciela z sercem przepełnionem weselem i św. radością, to czy my,
dzieci św. Franciszka, nie powinniśmy się tu wyróżniać?
Czy bowiem ten, którego miłość Boża nadała tej uroczystości szczególniejsze znaczenie, a naszej radości w tem
święcie otworzyła nowe źródło, nie jest ojcem nas wszystkich? Czy też uroczystość Bożego Narodzenia nie jest
w ścisłem znaczeniu świętem zakonu? Czy słowa, które
płynęły z ust Ojca serafickiego w pamiętną oną noc, nie
były skierowane też i do nas, jego dzieci? A ćóż to było
przedmiotem owego kazania?
Pewnie odgadujecie: była
miłość ku nam Boskiego Dzieciątka i w kazaniu rozbrzmiewały płomienne słowa: „Miłujmy Dzieciątko Betleemskie!"
I odpowiedź na to nawoływanie św. Franciszka musi stać
się dla nas, jego dzieci, potrzebą naszego serca.
S e r c e św. Franciszka zawsze zaczynało bić potężną
miłością, ilekroć zaczynał zastanawiać się nad gorzkiem
ubóstwem Boskiej Dzieciny. A czy Zbawiciel przyszedł na
świat w ubogiej stajence tylko dla św. Franciszka, a także
i nie dla n a s ? W takim razie gdzież to odwzajemnienie?
Dla odkupienia naszego z niewoli szatańskiej opuszcza Syn
Boży wspaniałe niebo i zstępuje na tę ziemię.
Któżby tu
się nie spodziewał, że ukaże się w królewskim przepychu,
w otoczeniu świetnego orszaku służby, wśród wszelkiego
rodzaju wygód i dostatku.
Tymczasem nic podobnego.
Ten, do którego cały świat należał, chciał się narodzić
ubogiem, bezradnem dziecięciem w największem ubótwie
i poniżeniu, zdanem na wszelką niedolę ludzką,
Nawpół
rozwalona szopa jest jego pałacem, żłobek który służył dla
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karmy zwierzętom, jest jego tronem, ubodzy pastuszkowie
pierwszymi jego towarzyszami.
Któż się nie zdumieje
wobec takiej miłości? Gdyby tak jaki król z miłości ku
któremu ze swych poddanych na krótki czas przebrał się
ze swych szat królewskich w żebracze łachmany, to taki
dowód miłości dla wielu wydawałby się wprost niezrozumiałym. Że zaś Bóg-Człowiek stał się ubogiem, bezradnem dziecięciem, jest to tak niepojęta miłość, że przewyższa rozum nawet aniołów. To też zdumiony św. Paweł woła: „Znacie łaskę Pana naszego J e z u s a Chrystusa,
że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście ubóstwem jego wy bogatymi byli. (2 Kor. 8, 9).
Tak, miłość
ku nam Go przycisnęła, że w takim ubóstwie do nas się
zbliżył. Gdyby bowiem Syn Boży urodził się w pałacu,
złożony na purpurze i jedwabiach, to taki przepych wzbudzałby zazdrość możnych, ubogichby zraził. Dlatego Zbawiciel przychodzi w takiej skrajnej nędzy, żeby miłością
wszystkich serca pociągnąć do siebie i uszczęśliwić. Jeśli
zaś miłość domaga się wzajemności jeśli wielka i ofiarna
miłość da się spłacić tylko czynnem odwzajemnieniem, to
jakich dopiero dowodów wdzięczności powinno oczekiwać ubogie Dziecię J e z u s od dzieci ubogiego św. Franciszka? Czy miałoby być za dużem wymaganiem, żebyście
z wdzięczności ku ubogiemu Zbawcy, stając się ubogimi
w duchu umiłowali to co On umiłował?
To posłuchajcie
wy, co w niedostatku na ten świat przyszliście, upomnienia
przy żłobku św. Franciszka: „Zaniechajcie zazdrościć bogatym, skoro Syn Boży swojern narodzeniem w ubogiej
stajence tak wielce was uczcił i wyróżnił. Znoście ciężar
ubóstwa z cierpliwością, owszem nawet z pewną św. radością, skoro Król nieba i ziemi poniżył się, żeby nam pokazać nieocenioną wartość ubóstwa. Z jak lekkiem dopiero
sercem, wolni od przytłaczającego do ziemi ciężaru bogactwa, postępować będziecie mogli po stromej drodze do
nieba, „Radujcie się i weselcie się albowiem zapłata wa-
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sza obfita jest w niebiesiech". (Mat. 5, 12),
Wy zaś najmilsi tercjarze, co jesteście zamożni, nie przywiązujcie
serca do rzeczy ziemskich, ale na wzór św. trzech Króli
ulżyjcie sobie darami u żłobka ubogiego Zbawcy, dzieląc się z ubogimi tem, co wam zbywa. Jak zazdrości jesteście godni, że w osobach ubogich samemu Dzieciątku
Jezus jałmużny możecie udzielać! S a m bowiem Zbawca
ze żłóbka woła: „Pókiście uczynili jednemu z tych braci
moich najmniejszych, mnieście uczynili". (Mat. 25, 40).
Takie umiłowanie ubóstwa i ubogiego Chrystusa, takie
ubóstwo w duchu jest dowodem wzajemnej miłości, której
i św. Franciszek i Boskie Dzieciątko Jezus w czasie Bożego Narodzenia po was oczekuje. Oby nikt z was nie
zawiódł tsgo oczekiwania i tem samem nie stał się niegodnym miłości Zbawiciela !
Lecz miłość tę św. Franciszka u żłobka tak rozpromieniło nietylko skrajne ubóstwo Bożej Dziewicy, ale i chodząca z niem w parze najgłębsza pokora. O przybliżcie
się i wy wszyscy i podziwiajcie cud, którego ogrom dopiero Mądrość Boża odmalować potrafiła. Ze zdumieniem
woła św. Paweł: „Wyniszczył samego siebie, przyjąwszy
postać sługi, stawszy się na podobieństwo ludzi, oprócz
grzechu". (Filip. 2,7; Żyd. 4,15). Pomyślcie tylko: Syn
Boży dla ratowania upadłego człowieka zamierza zstąpić
na tę ziemię. Jakie zniżenie już nie zawiera się w tem
postanowieniu! A wszak Bóg idzie jeszcze dalej! Nie
przybiera na siebie postaci jakiegoś wzniosłego ducha,
ale naszej upadłej natury ludzkiej. Przychodzi na ten
świat nie w sile wieku, jak Adam, ale poddaje się upokarzającym prawom natury, ma matkę i jak Ł inne dzieci ludzkie daje znać o swoich potrzebach płaczem. Zastanawiaj ą c się nad tem, zdumiony św. biskup Wawrzyniec Justynjanin
woła: „Oglądaliśmy Najmędrszego oszalałego z nadmiaru miłości". Tak, miłość to sprawiła, że Zbawiciel dał się poczytać za oszalałego. Miłość to przycisnęła Króla nieba

i ziemi do tak głębokiego poniżenia, by wskutek pychy
pierwszych naszych rodziców — którym zachciało się być
bogami — upadłego podnieść człowieka. Czy taka pokora
naszego Boga nie zawstydzi wreszcie naszej pychy? Czy
taka bezgraniczna miłość Boża nie rozgrzeje wreszcie naszego s e r c a ? Niema wątpliwości. A jakiegoż dowodu wzajemności pokorny Syn Boży w czasie świąt Swego Narodzenia ma oczekiwać od dzieci pokornego św, Franciszka?
Po czem pokorne Dzieciątko J e z u s ma poznać, że ty
prawdziwie je miłujesz? Nie po czem innem, jedno po
tem, że zejdziesz z tronu wyimaginowanej swej wielkości,
coraz więcej poznając własną nicość, swą do wszelkiego
dobrego niemoc i własne grzechy i nabierzesz odwagi do
wytrwania aż do końca na wąskiej, ostrej i stromej drodze pokory. Posłuchajcie, jak pokorny Syn Boży ze żłobka woła: „ Uczcie się ode mnie, żem jest pokornego serc a " . (Mat. 11,29). Ze św. Bonawenturą odzywam się do
was: „Jeśli Najwyższy stał się Najniższym, Niezmierzony
małem Dziecięciem, to na jak ostre potępienie nie zasługuje dopiero dusza, choćby niewiadomo jak wielkich i ważnych rzeczy dokonała, która z natury przecież jest tylko
dziecięciem ludzkiem, tylko zgnilizną i marnym robakiem.
Bądźcie przeto pokornymi", ciągnie dalej św. Bonawentura, „iżby w waszem sercu nigdy pycha nie zapanowała,
mieliście bowiem pokornego mistrza, mianowicie Pana naszego J e z u s a Chrystusa, jak również pokorną mistrzynię,
Najświętszą Maryę Pannę, Bądźcie pokornymi, mieliście
bowiem też pokornego ojca, mianowicie św. Franciszka".
Pod jego ręką idźcie odważnie stromą drogą pokory. Spójrzcie na wasz wzór, Najśw. Maryę Pannę, Patronkę trzeciego zakonu, która sama się nazwała służebnicą Pańską
i to w chwili, kiedy do wysokiej godności Matki Bożej wyniesiona została. Wyproście sobie łaskę u pokornego Syna Bożego, który stał się człowiekiem; a tak wsparci dostaniecie się szczęśliwie przez wąską i niską bramę do
chwały niebieskiej.
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Oto więc za przykładem św. Franciszka w czasie tych
świąt Bożego Narodzenia przystąpimy do żłobka Zbawicielowego z miłością paiającem sercem. Ukochajmy i my
Boże Dzieciątko, jak i ono nas ukochało. Syn Boży, który stał się człowiekiem, na okazanie wdzięczności za swoją
miłość niepojętą jednego tylko od nas żąda, żebyśmy Mu
dali miejsce w sercu naszem, iżby się ziściły w ścisłem
znaczeniu słowa ewangelji: „Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami". (Jan 1, 14.) Jeśli kiedyś głos trąby
archanioła: wstańcie umarli i stawcie się na s ą d Boży,
wszystkich przejmie nieopisanym lękiem, to tu w żłobku
niema nic, coby nas obawą przejmować mogło.
Bo oto
Boże Dziecię wyciąga ku tobie swe drobne rączyny i błaga cię tylko o miłość. Daj Mu tylko swe serce, zdobne
w zamiłowanie ubóstwa i prawdziwą pokorę i harmonizuj ą c e z ogólną radością świąteczną. Oto ubogi i pokorny
św. Franciszek, upojony radością stoi przy żłobku i z nadmiaru miłości nawołuje: „Miłujmy Dziecię Betlejemskie"!
Tak miłujmy wszyscy Dziecię Betlejemskie! Amen.

L.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
„ W s z y s t k a j e s t e ś p i ę k n a , przyjaciółko moja, a n i e m a s z w t o b i « z m a z y " .
( P i e ś n i 4, 7).

Obchodzimy w ciągu tej oktawy z całym zakonem
serafickim, owszem z całym światem katolickim wielką
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, W dniu dzisiejszym radość i szczęście napełnia
serca pobożnych tercjarzy, gdyż Marya pod tym tytułem
jest główną Patronką wszystkich trzech zakonów Św. Franciszka. Żebyście sobie wyrobili pojęcie o czystości i świętości Maryi, wyobraźcie sobie obszerne pole, bujnie pokryte ostem i cierniem, a w środku od tła tego przepysznie odbija prześliczna śnieżno biała lilja. Tą wśród ostów
i cierni nieskalaną lilją jest Przeczysta, Niepokalana Najświętsza Marya Panna. S t ą d też Kościół stosuje do Maryi słowa Ducha Świętego: „Wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja, a niemasz w tobie zmazy".
Tak, Marya
wszystka jast piękna:
1.

Gdyż niepokalanie jest poczęta i

2- Czysto przeżyła dla naszego przykładu na
zepsutym świecie.

tym

Oto treść dzisiejszego naszego rozważania,
Niech przyczyna Niepokalanej
szy moim słowom!

Bogarodzicy

towarzy-

1.
Dla należytego ocenienia wzniosłego przywileju Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny musicie naprzód
wziąć pod uwagę osty i ciernie grzechów około tej czystej
lilji. Od czasu, jak nasi pierwsi rodzice w raju zgrzeszyli,
wszyscy na ten świat przychodzimy w grzechu. Do wszystkich odnoszą się słowa św. Pawła: „Przez jednego człowieka grzech na ten świat wszedł, a przez grzech śmierć
i tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, w którym
wszyscy zgrzeszyli". (Rzym. 5, 12.)
Jedna tylko Marya,
Matka Zbawiciela świata, przez wzgląd na zasługi śmierci
Chrystusa dla naszego odkupienia na mocy przywileju została od przekleństwa grzechu pierworodnego zachowana.
J e s t to nauka, której członkowie zakonu franciszkańskiego
w wydatnej mierze przed napaściami wszelkich przeciwników zwycięsko zawsze bronili. Posłuchajmy dowodzenia
czcigodnego franciszkanina Duns Scota, który w 1308 r.
w Kolonji nad Renem dokonał chwalebnego swego żywota.
O tem tak mówi: Bóg, naprzód, mógł w swej wszechmocy zachować N. Maryę Pannę od grzechu pierworodnego. Bo i któż śmiałby stawiać granice wszechmocy
Bożej i mówić: dotąd, a nie dalej? Grzech bowiem
pierworodny jest karą, którą Bóg w raju cały ród ludzki
obłożył. A jest powszechny zwyczaj u wszystkich narodów, że król z całą swoją rodziną pozostaje ponad prawem,
a przynajmniej ponad tem, które nie odpowiada godności
panującego. Krój Asswerus wydał prawo, na mocy którego każdy, co bez wezwania przed królem się stawił, miał
być życia pozbawionym. Kiedy zaś królowa Ester ośmieliła się bez zezwolenia ukazać się przed swym królewskim
małżonkiem, cała blada od strachu upadla przed tronem.
Tymczasem król przyjaźnie odezwał się do niej: „Nie bój
się, nie umrzesz, bo nie na cię, ale na inne wszystkie to
prawo uczyniono". (Ester 15, 13). Coś podobnego musimy
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sobie wyobrazić przy przyjściu na ten świat Maryi, ile, że
Ester pod wielu względami była figurą Królowej nieba.
Mogą sobie aniołowie i ludzie drżeć wobec zapadłego
w raju wyroku śmierci. Lecz, o cudo! W chwili poczęcia
Maryi widzimy majestat Boski przychylnie do Niej usposobiony i zwracający się ze słowami: Niebój się, Maryo, bo
to prawo grzechu pierworodnego wydane dla innych, nie
dla Ciebie, gdyż nie zgadzałoby się ono z godnością Matki
Bożej, na którą C i ę obrałem.
Pismo św. zaświadcza
o proroku Izjaszu i św, Janie Chrzcicielu, że jeszcze przed
przyjściem na świat zostali oczyszczeni z grzechu pierworodnego, „Jeśli zaś Bóg może obmyć duszę z grzechu,
to jest też", dowodzi uczony kardynał Bielarmin, „w J e g o
mocy zachować duszę od zmazy grzechowej".
Czcigodny ojciec Duns Scot idzie dalej i tak dowodzi: Bóg nietylko mógł zachować Majświętszą Maryę Pannę od grzechu pierworodnego, ale i przystało, aby tej swojej wszechmocy użył wobec Maryi ze względu na J e j ścisły stosunek do trzech osób Trójcy Przenajświętszej. —
Naprzód Marya była wskutek obfitości łask uprzywilejowaną córką Ojca niebieskiego, która miała zetrzeć głowę
smoka piekielnego i ukazać się jako pośredniczka między
Bogiem a grzeszną ludzkością. A jakby to mogło być,
skoro — skalana grzechem pierworodnym — byłaby niewolnicą szatana i nieprzyjaciółką Boga? Jak mógłby Archanioł Gobrjel na zlecenie Boga pozdrowić Maryę jako łaski
pełną, skoroby tej łaski nieskalania J e j brakowało? Dalej
Marya została wybrana na matkę Syna Bożego. A że hańba matki spadałaby na syna, to przystało, aby Jezus Chrystus swą świętą Matkę zachował od grzechu pierworodnego. Zastanówcie się tylko: Kiedy król Cyrus pozwolił na
odbudowanie świątyni jerozolimskiej, wezwał całego Izraela, aby wszyscy ofiarą złota i srebra do tego dzieła się
przyczynili. Mówił bowiem: Nie będzie dom budowany
dla jakiegoś człowieka, ale dla samego Boga. (Ezdr. 1,4).
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A teraz słuchajcie: od wieków Syn Boży wybrał Maryę r
swą matkę. Dlatego wypadało przygotować w Niej sobi^
godne mieszkanie, przyozdabiając Ją od pierwszej chwili
J e j istnienia łaską uświęcającą. Jeśli bowiem J e z u s ciało
swej matki po J e j rozstaniu się z tym światem zachował
od skażenia, ile że nie zgadzałoby się to z J e g o godnością, iżby to ciało dziewicze dotknęła zgnilizna, to tem
bardziej wypadało zabezpieczyć duszę swej św. Matki od
zgnilizny grzechu: A że według nauki św, Tomasza z Aquinu nawet jeden jedyny grzech powszedni uczyniłby N. Maryę Pannę niezdolną do pozostania matką Boga, to Marya
wskutek grzechu pierworodnego tem bardziej stałaby się
niegodną do osiągnięcia tej najwyższej godności, jakiej
stworzenie tylko dostąpić mogło. Wreszcie Marya została
przeznaczona na Oblubienicę Ducha Świętego, za którego
sprawą Syn Boży miał w Niej przyjąć ciało ludzkie. J a k ą
odrazą musiałaby nas przejąć sama myśl, że duch nieczysty zamieszkał w sercu Maryi, zanim Ona została przybytkiem Ducha świętego. Jeśli arka przymierza z rozkazu Bożego musiała być sporządzoną z drzewa, nie podlegającego zepsuciu, i pokrytą szczerem złotem, to czy arkę
przymierza Nowego Testamentu, Maryę, w której sercu
Duch Święty miał obrać swój przybytek, mógł naruszyć
ząb jadowitego smoka piekielnego? I jeśli wody rzeki
Jordanu zatrzymały się na czas, kiedy kapłani na swych
ramionach mieli przenosić arkę przymierza, to czy nie powinny też zatrzymać się i wody grzechu na czas, kiedy
na rękach Joachima i Anny Marya, ta prawdziwa arka
przymierza, na ten świat przyjść miała? Dlatego, pobożni
Tercjarze, jak długo nam nie udowodnią, że tytułem Niepokalanego Poczęcia sprawiamy ujmę czci Bożej, tak długo czyli zawsze i wszędzie z synem św. Franciszka, bł.
Rajmunden Lullusem, wyznawać będziemy: „Wszystka jesteś piękna, o Przenajświętsza Dziewico, a niemasz w Tobie zmazy grzechu powszedniego, niemasz w Tobie zmazy
grzechu pierworodnego".
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Widzimy więc, że Bóg mógł w swojej nieograniczonej wszechpotędze zachować Maryę od grzechu pierworodnego. Następnie wypadało tę łaskę okazać Maryi z racji bliskiego J e j stosunku do trzech osób Trójcy Przenajświętszej. Czcigodny zaś Duns S c o t posuwa się jeszcze
dalej i dowodzi: Bóg istotnie Marję w chwili poczęcia
zachował od zmazy grzechu pierworodnego. Tak już nauczał około 400 roku wielki doktór Kościoła, św. Augustyn:
„Kiedy jest mowa o Maryi, nie może być mowy o grzechu". A już przed 700 laty św. O. Franciszek na pierwszej kapitule generalnej w Assyżu wydał rozporządzenie,
iżby na cześć tego przywileju Maryi w każdą sobotę we
wszystkich klasztorach była śpiewana suma. A w r. 1263
znowu na kapitule generalnej w Assyżu św. Bonawentura
zadecydował, że Niepokalane Poczęcie rok rocznie ma
być obchodzone 8 grudnia jako święto obowiązkowe przez
wszystkie dzieci św. Franciszka, co Sobór Trydencki do
całego Kościoła rozszerzył. Niestrudzony szermierz tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
św. Leonard z Portu Mauricio, zwrócił się ze swym przemożnym wpływem do królewskiego dworu Hiszpanji i Francji, jak również do książęcych dworów Italji z prośbą
o ziszczenie życzenia jego serca. „Pragnę", woła z uniesieniem, „aby z on ego księżyca pod J e j stopami powstał
djadem dla wielkiej tajemnicy J e j niepokalanego poczęcia
przez wyniesienie tej tajemnicy do dogmatu. „Nareszcie
tercjarz papież Pius IX osądził czas ten za stosowny i na
prośby licznych książąt, zwłaszcza dzieci św. Franciszka
ku wielkiej radości całego świata katolickiego 8 grudnia
1854 roku ogłosił: „Nauka, która utrzymuje, że N. Marya
Panna w pierwszej chwili swego poczęcia zachowana została od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, od Boga
jest objawiona i dlatego właśnie wszyscy wierni mają mocno i stale jej się trzymać". Na to orzeczenie papieża
rzymskiego w sprawie wiary my, dzieci Kościoła, odpowia-
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damy ze Św. Augustynem: „Rzym powiedział, sprawa skończona". Tak, wyznajemy z Kościołem katolickim, że Marya
została poczęta bez grzechu i jako dzieci Maryi i św.
Franciszka z całego serca się cieszymy, iż wyniesieniem
tej nauki do dogmatu w promieniejącej koronie Królowej
nieba został osadzony najdrogocenniejszy kamień.

2.
Słusznie wielbimy Marję jako błogosławioną dla Je 5
jedynego wyróżnienia niepokalanego poczęcia. J u ż o
pierwszej chwili J e j istnienia dusza jej jaśniała pięknością
łaski uświęcającej. Słusznie też kościół w radosnem uniesieniu stosuje do niej słowa Ducha Świętego: „Wszystka
jesteś piękna przyjaciółko moja, a nie masz w tobie zmazy". I znowu: „Któraż to jest, która idzie jako zorza powstająca, piękna jako księżyc, wybrana jako słońce, ogromna jako wojska uszykowanie p o r z ą d n e ! " (Pieśni 6 , 9 ) . Tak,
św. Bonawentura miał słuszność, gdy dowodził: Bóg mógł
stworzyć większą ziemię i większe niebo, ale większej
matki, któraby była bardziej łaski pełna, bardziej w cnoty
bogata i bardziej niepokalana od Maryi, nie mógł stworzyć",
w niej bowiem przejawił wszystkie cuda łask swoich. Ta,
wolna od grzechu, łaskami obdarzona, tak bogata w cnoty
Matka Boża jest matką wszystkich krwią Chrystusa odkupionych ludzi, w szczególności patronką wszystkich dzieci
św. Franciszka, stąd nasza radość i uciecha w dniu dzisiejszym. Kiedy więc jesteśmy dziećmi, poruczonemi opiece Maryi, to musimy naprzód się starać w miarę możności do Niej stawać się podobnemi. I istotnie wiara katolicka naucza, że tę samą łaskę uświęcającą, którą Marja
została przyozdobiona od pierwszej chwili swego ziemskiego istnienia, i my wszyscy otrzymaliśmy podczas chrztu
św. Wówczas to zostaliśmy odrodzeni przez wodę i Ducha Św. na dzieci Boże ze wszystkiemi stąd płynącemi
prawami, jak o tem św. J a n zaświadcza: „Patrzcie, jaką
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miłość dał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami bożymi
i jesteśmy". (I Jan 3,1). Wówczas staliśmy się uczestnikami natury i istoty Boskiej, staliśmy się żywymi członkami mistycznego ciała Chrystusowego, staliśmy się dziedzicami, Boga i J e g o
królestwa niebieskiego. Wówczas dusza została ozdobiona
trzema cnotami Boskiemi, czterema cnotami kardynalnemi
i siedmiu darami Ducha Św., jaśniejąc światłem niebieskiem, czem wprawiła w podziw aniołów, w zawiść szatanów, iż i do niej miały zastosowanie te słowa: wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja, a nie masz w tobie zmazy.
Chciejmy tę szatą godową łaski uświęcającej tak wysoko
cenić i jej tak starannie strzedz, jak to czyniła Marja.
Wzniosły przywilej posiadania łaski uświęcającej od pierwszej chwili poczęcia Marji możemy wprawdzie tylko podziwiać, ale wiernem zachowaniem tej łaski, wystrzegając
się w życiu grzechów, możemy i musimy Ją naśladować.
Postępowanie jej było tak ostrożne, życie Jej tak czyste
było, iż nietylko samego grzechu, ale nawet cienia grzechu unikała. I chociaż nie znała złych pożądliwości to
jednak trzymała się zdała od zgiełku świata. A chrześcijanie, a tercjarze, co c.hoć i w grzechu i poczęci i na świat
przyszli, czy strzegą czystości swego s e r c a ? Wszakże żyją
wśród przewrotnego świata, gdzie jest tylu uwodzicieli, a do
tego w piersiach ich kryje się jadowita żmija skażonej natury,
skłaniającej ustawicznie do grzechu. Wprawdzie rozpościera się nad nimi niebo ze swemi radościami, ale też i pod
stopami ich rozwarte piekło z całemi jego okropnościami,
Jużciż pokładają oni ufność w Maryi, Wspomożycielce wiernych, ale i Marja nic nie pomoże tym, co w swej zarozumiałości samowolnie narażają się na okazje do grzechu.
Posłuchajcie, co wielki wielbiciel Marji, św. Leonard, nam
powiada: „Najprzyjemniejszem dla Marji nabożeństwem,
bez którego najwznioślejsze nawet na J e j c z e ś ć modlitwy
na nic się nam nie przydadzą, to wystrzeganie się grzechów
i wszelkich okazji, do nich prowadzących. Prawdziwy
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czciciel Maryi, skoro tylko spostrzeże niebezpieczeństwo,
powinien powiedzieć sobie: To się nie podoba mojej wielkiej Pani, Maryi; precz ode mnie wszystko to, co się J e j
tylko podobać nie może. „Dlatego też unikajcie nawet
dobrowolnych grzechów powszednich; św. Franciszek bowiem tak naucza: „Kiedy zły duch choćby jeden tylko
nasz włos za swój uważa, natychmiast skręca go w powróz, którym ściąga nas w przepaść grzechów śmiertelnych i do piekła".
J e ś l i chcecie zachować czystość serca, to następnie
musicie się gorliwie modlić. Bo i Niepokalana Dziewica,
jak tego dowodzą Ojcowie święci, była pogrążona w gorącej modlitwie, na której Ją zastał Archanioł. Wiedziała
bowiem dobrze Marya, jaką prawdę wypowiedział Psalmista: „Jeśli Pan nie zbuduje domu, próżno pracowali, którzy go budują". (Ps. 126,1). Dlatego i wy uciekajcie się
do Boga w wytrwałej, gorącej modlitwie. Zjednajcie szczególniej modlitwami zakonnemi i słuchaniem Mszy św.
w Bogu sobie sprzymierzeńca, a wówczas nieprzyjaciel
duszy w was nic nie wskóra. I ta wasza modlitwa o zachowanie was od grzechu stanie się dla was szczególniej
skuteczną, kiedy ją zanosić będziecie do Boga przez ręce
Maryi. Tak bowiem zapewnia nas św. tercjarz Jan Vianney: „Żadna łaska nie przychodzi z nieba, żeby przez J e j
ręce nie przeszła. Kiedy modlitwy nasze zanosimy do Boga przez ręce Maryi, nabierają one szczególniejszej mocy,
gdyż Ona była jedynem stworzeniem, co Boga nie obraziło". Odmawiajcie często ten akt strzelisty, opatrzony
licznemi odpustami: O Maryo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Bądźcie pewni, że, kiedy szatan często będzie słyszał
z ust waszych imię Maryi, która smokowi piekielnemu,
głowę starła, natychmiast sromotnie pierzchnie.
Oto więc, gdy dziś patrzycie okiem wiary na Najświętszą Dziewicę, promieniującą niepokalaną czystością
27
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i niebiańską jasnością, złóżcie wszyscy u J e j stóp w upominku mocne postanowienie, że za J e j przykładem troskliwie czuwać będziecie nad waszem sercem, pilniej niż dotąd unikać wszelkiej okazji do grzechu i w pokornej modlitwie gorącej prosić będziecie o pomoc Bożą, abyście
się okazali czystością życia godnemi dziećmi zawsze Niepokalanej Maryi, Matki Bożej. Amen.

