W S T Ę P.
0 irażności częstego odwiedzania
ąjśirięts z f f f t i Sakramentu i o pożytkach % niem -złączonych dla dus-z-y.
Wiara Ś. nas uczy, i jesteśmy obowiązani
mocno ternu wierzyć, że w poświęconej oil
Kł płana Iloslyi, rzeczywiście i istotnie Jezus
Chrystus pod postacią chleba jest obecny z ciałem i duszą, z człowieczeństwem i Bóstwem
W tej tak utwierdzonej prawdzie, nie może być dla Chrześcianina katolika rzeczą obojętną wiedzieć lub niewiedzieć, jakie powody
tego Boga Człowieka, naszego Zbawiciela, na
naszych ołtarzach pod tak mało-znacznemi,
widzialnenii znakami związanego (iż tak vzekę) trzymają; w jakim On zamiarze w tej
szczupłej postaci chleba chce być obecnym,
1 w pośród nas dzień i noc przebywać. Jest
t$ powszechna Nauka Kościoła, oparta na
słowie Boskiem, że Jezus w tej tajemniczej postaci chleba, jako na Tronie miłości i miłosierdzia na naszych spoczywa Ołtarzach, aby
łask swoich udzielał; lud swój uświątobliwiał;
aby nam dał poznać, że nie z innych powo
'I l '\v, jak tylko z jego niepojętej ku nam ludziom miłości, w tak upokarzającym, i w oczach
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b wiata tak uniżającym po sposobie między na
mi bawi. J e J i my tedy rzecz tę lekce sobie
ważymy, i nie zgłębiamy jej naszą mysią, jakiegoż pożytku z tej .lego obecności spodziewać się możem?
Sama jedynie^ miłość ku Jezuso -i, powodowała Rościoł Ś. w ustanowieniu uroczystego obchodu Bożego Ciała z uprzy wilejowaną
ośmiu dni oklnwą: częstsze wystawienia lego
Najświętszego Sakramentu, i tyle wspaniałych
wszędzie processyj, jakie podowczas bywać
zwykły, aby wierni przez publiczną cześć,
przez chwałę i dziękczynne pienia, przez
najczulsze wylania się s e r c , tę tak pełną
miłości obecność, przynoszącą im zbawienia
i błogosławieństwo w Najświętszym Sakramencie uroczyście uczcić i uznać moglr
Lecz niestety 1 Co za nieuszanowanie nad
wszelkie pojęcie, jak wiele nieprawości! wzgardy ten najukochanszy Odkupiciel już poniósł;
i jak wiele jeszcze musi On codziennie w tym
Sakramencie od tychże samych ponosić, dla
których miłości na tym świecie i na Ołlirzach
zostawać pragnie! bdy na te wszystkie nieuszanow.inia i lekceważenia lego f 1 ijśw njtszego
ciała i nieograniczoną miłość Je/lisa okiem
wiary spojr/.emy ; maż to nas d/i v ić, ze Jezus, ten m i l o m k narodu ludzkiego, p r / e d
j e d n ą , z swoich najwieriiiejs/ych, i związkiem
ścisłej miłości z Nim złączoną slu/ebnicą. na
niewdzięczność uskarżał się l u d / k a , jdk au
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tor Pisma o czci Najświętszego Serca Jezusowego opowiada? — Razu jednego, mówi tenże autor: Gdy ta służebnica Bożo, Małgorzata
Alakok przed Najświętszym klęczała Sakramentem, i w duchu przed swoim Zbawicielem
w Niebieskie z miłości opływała pociechy;
pokazał jej Pan Jezus swoje zranione serce
w ognistych płomieniach na Tronie, otoczono
cierniem, i z krzyżem na »vyższej tegoż serca
części, z którego owe buchały płomienie; i
w te do niej odezwał się słowa:
Patrz na
to serce, które tak bardzo człowieka ukochało, iż nie zaniedbało niczego, coby z miłości
dlań uczynić mogło. Patrz, jak daleko w lem
zaszło; że aby swóją miłość ku nicnu widocznie pokazać, samo siebie strawiło. Cóż ja
odbieram za wywdzięczenie się od większej
części Chrześcian? Nic więcej, jak najhonicbniejszą niewdzięczność tych, którzy mnio
przez swe niegodne postępki, ozięble modły,
wzgardy i bezbożne zniewagi w tym Najświętszym Zadatku mojej miłości znieważaj:]. Co
zas najmocniej mię dolega, jest to, że wialnie te serca niewdzięczności;) mi odpłacają,
które ja wybrałem, uzacniłem i na moją poświęciłem służbę." Wtem zlecił Pan Jezus
swojej s ł u d z e , aby pierwszy Piątek po Oktawie Bożego Ciała, szczególniej na oddanie
winnej czci temu Boskiemu sercu był poświęcony; w którym to dniu dusze szczerze go
kochające, powinny się starać przez swą gor3
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iiwość i oświadczenie mu winnej miłości te
zniewagi wynagrodzić, jakie on od niewdzięcznych w tym poniósł Sakramencie. Nakomcc
obiecał 011 zlać obfitość łask na tych, Morzy by
usiłowali, ile możności, należną mu cześć
przy w ror:v.
Z tego co się powiedziało, łatwo pojmiemy,
o czem Pan w starym |uż Testamencie w przypowieściach Salomonowych r. 8. był nas zapewnił. „Że jego największą roskoszą było
mieszkać z Syi,aun ludzkiemi, gdyż nie może
tego na sobie przewieść, żeby ich opuścił,
chociaż od nich t.ik wiele w z g a r d y , uieuszanowania i lekceważenia, doznaje.
Z tego t ik godnego podziw ienia Boskiego
7. nami postępowania możemy sądzić jak wielką w pewnym względzie przyjemność sprawują
sercu Jezusowemu ci, którzy go z gorącoscią
ducha
nabozenstwem często odwted/.ają. i
tam, gdzie on w postaci chleba jest obecnym
zabaw i.iją się z nim poufale. S. Magdalenie de
Pazi , kazał] razu jednego ten kochający nas
Zbawiciel, żeby go w tym Najświętszym Sakramencie 3-3. razy na dzień odwiedzała; posłuszna była temu roskazowi, ta jego ulubiona Oblubienica, i w kazdem odwiedzaniu,
cisnęła «ię jak tylko mogła najbliżej do wielkiego Ołtarza.
Mogą powiedzieć prawdziwie pokorne i
pobożne dusze, które często zwykły ISajświę.
Saktament odwiedzać; mogą one same przy

35

z n a ć , jak rzadkich darów, jak wiele oświeceń
duchownych, jakiego pomnożenia miłości Boskiej , jakich niebieskich pociech, w przytomności lego w Sakramencie utajonego Boga stają się uczestnikami!
Sługa Boży Alojzy la \ u t z a , sławny Kaznodzieja, Sycylijczyk, Jezuita, jeszcze jako
świecki młodzieniec, lak był miłością kii Jezusowi przejęty, że mu czasami z wielką truduością przychodziło, od obecności swojego
niebieskiego Pana i na jednę chwilę oddalić
się, lak wielkie były, i tak pociągające do siebie pociechy i s ł o d y c z e , jakich w tem społeczeństwie zażywał. Gdy mu czasem pod posłuszeństwem spowiednik n a k a z a ł , żeby nie
więcej nad jeduę godzinę przed Isajświę. Sakramentem b a w i ł , zaledwie był w stanie op r z e ć się gwałlowiiemu usiłowaniu i wewnętrznemu opieraniu się ducha, mocą którego pragnienie serca, aby się lam dłużej zatrzymać,
zwyciężał, i rozkazowi w przepisanyin mu czasie oddalenia się od przytomności Jezusa, zadość czynił. Jako niemowlę ssące, od piersi
matki o d r y w a n e , widziano go miłośnie często na ołtarz rzucającego wzrokiem, gdy sie
przeznaczona zbliżała godzina, w której go
posłuszeństwo od tej niebieskiej odrywało
zab.iw y.
Podobnież i S. Alojzemu Gonzadze rozkazano było, żeby się nie diugo przed Najświe.
Sakramentem b a w d Gdy tedv przechodził mi-
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mo Ołtarza w którym teri Sakrcment był cIiowany, za każdą razą nie mógł się zwyciężyć
żeby przynajrcijićj choć na chwilkę tam się r,io
zatrzymał. I t\łko z nnjwiększem natężeniem
mógł się od sekretnego, zbjf słodkiego pociągania miłości Jezusa wydobyć, ustaw nie
powtarzając z pełnym miłości żalem.
Oddal
się odemnie Panie! Ach! oddal się ociemnie."
W tcmże właśnie położeniu znajdował się
S. Franciszek Xawery, który w Indy ach od
niezmiernego gorąca i upalow słonecznych
w swojej ciężkiej Apostolskiej pracy całego
dnia zmordowany, i na siłach ustający do swojego powracał mieszkfinii, całą nadchodzącą
noc na ciągłej przed Najświę. Sakramentem
modli'wie t r w a j ą c , swój spoczynek znajdował
i nowych sił do następującej pracy nat\Vidł.
Toż zwykł był czynić i S. Franciszek Regis; gdy skończywszy dzienną pracę, częstokroć drzwi kościelne już znajdywm zamknięte, tedy nie mógł sobie tej p o c i ę t y odmówić, żeby choć u drzwi Kościoła uklęknąwszy zmordowanemi od pracy kolany, w czasie mrozu lub deszczu, aż w późną noc, przynajmniej opodal, swojemu Boskiemu pocieszycielowi w ISajbwię. Sakramencie v.innego meoddał był pokłonu.
Podobnie też zwykł był Ś. Franciszek z Assyzu niezwłocznie do Be^oWajświet Sakramentu
spieszyć gdy mu się j.ika przeciwność wydarzy-
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ł a , gdzie on z źródła łask nowe dla siebie siły
czerpał.
Poruszający jest prawdziwie przykład niepospolitego a razem i czynnego Nabożeństwa,
jaki Wacław Ś. król Czeski potomności zostawił. Król ten Św. tak był miłością i czcią
ku Chrystusowi w Najświę. Sakramencie przejęty, że nie tylko do codziennych Najświę:
Oliar potrzebne Hostye sam wypiekał, ale też
własnoręcznie pszenicę z pola zżynał, meł,
drzewo do pieczenia rąbał, i na swoich ramionach przynosił; grona z winnicy zrywał,
wytłaczał, i podług potrzeby do świętych Ofiar,
Kościołom swojego Królestwa rozdawał. Nad
to Książę ten odwiedzał wśród najostrzejszej
zimy nocną porą i boso te Kościoły, w których
Najświętszy Sakrament był chowany.
Z tych z lak niepospolitą pobożnością odwiedzań czuła w sobie dusza ta święta tak
obfite zapały miłości Bożej, że ta rozgrzewająca i nadprzyrodzona siła i na jego ciało spływała, lak dalece, że i w najtęższe mrozy, nawet śnieg pod jego topniał nogami. W opisie
jego życia znajduje się szczególny w tej mierze dowód. Bazu jednego szedł za nim podczas nocnych odwiedzeń Kościołów, jeden
z
J e S° dworzan. Było to właśnie w zimowej
p o r z e ; i ten, co szedł za swoim bez obuwia
panem, równie był boso. Książę postrzegł, że
jego służący od śniegu i mrozu nieznośne cierpiał zimno; lilości^zdjęly, kazał oqu wstępo*
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wać w swoich nóg ślady, i tak postępować za
sobą. Stało się, a służący, najmniejszego odtąd nie czuł zimna.
Przy kładów najczulszy ch nabożeństw, jakich
miłujące Boga dusze, pi'zy odwiedzaniu tego
Najświętszego Miłości Sakramentu, obficie doznawały, wciągu dalszym tego dziełka więcej
się znajdzie. Niezawodną jest rzeczą, że niemasz żadnej z dusz kochających Boga, któraby
tern nabożeństwem nie była przejętą: i nikogo
to bynajmniej nie zadziwi, kto się zastanowi,
że żadnego droższego dobra pod słońcem nikt
nic znajilzie, jak Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Gdy w\lączemy godne przyjęcie tego S. Sakramentu, i Swietą Ofiarę Mszy
Świętej, tedy między wszystkiemi innemi nabożeństwami, Adoracja Najświętszego Sakramentu, jest najprzyjomniejszem Bogu, a nam
na jpo7j teczniejszem nabożeństw era.
Dusze miłujące Boga, i.ieeh wam nie będzie przykro, to tak pożyteczne nabożeństwo
jak najwcześniej zacząć. Nie mało godzin, a
czasem dnie i noce trawicie na niepotrzebnych,
albo leż nieprzyzwoitych odwiedzinach! —
W niebezpiecznych dla niewinności społeczeństwach, — gorszących i psujących chrzt-ścianskie obyczaje zabawach! — Nie chcę ja wam
zabraniać, przyjmować i oddawać nawzajem
uczciwych odwiedzin , jal 'h przyzwoitość
w pożyciu z ludźmi wymaga, , jakich w asa
s t a n . i wasze związki potrzebują, byleby zba-
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wfeniu was/ej nieśmiertelnej duszy szkodliwe
mi nie b y ' \ ; życzę tylko, abyscie u siebie postanowiły, codziennie na jaki moment od obco
wania z światem się odłączyć i na to nnej«ce
przynajmniej pol godziny , a jeśli się to wam
zda za Aiele, przynajmniej kwadrans czasu
do kościoła, gdy to być może, udać s i ę , i
tam przed Najświętszym Sakramentem, z Jezusem miłośnikiem dusz waszych przestawać
poufale. „Skosztujcie tylko, i obaczcie —
wola na nas Duch Święty przez Psalmistę —
jaka słodycz znajduje się w Panu." (a) Idzie
tu tylko o samo spróbowanie; nie bójcie się
tej próby. Własne doświadczenie przekona
was o niepojętym rozumem ludzkim pożytku,
j'ik ztąil odniesiecie. Krótkość tego czasu,
jaki obrócicie na odwiedzenie i na zabawienie
się pobożne przed tą Boską Tajemnicą właśnie jest tjni czasem, który wam wielkie pożytki w ż y c i u , w godzinę zaś śmierci i w Wieczność' niewymowną sprawi pociechę. Przez
kwadrans nabożeństwa przed Sajswię. Sakramentem daleko więcej zyskacie, niz w innych
modłach przez dzień cały.
Trawiła, że Bog na kazdćm miejscu wyslnchiwa t \ c h . którzy go z pokorą i wiarą
błagają; gdvz tak przyrzekł. , Proście, a weź
miecie." ^b] Tym czasem winny z nauki kota) Psal 83. P.
(b) Jan 16
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chanego ucznia Henryka Suzo, źe Jezus daleko
obficiej swoich łask udziela, i p r o ź b y t y eh prędzej wysluchiwa, którzy go w tej Isajswię.
Ołtarza Tajemniej odwiedzając, tam mu swoje
potrzeby w poufnej pizekładają rozmowie.
Gdzież bowiem dusze święte, wspanialsze
i trwalsze przedsięwzięcie służenia Bogu czyr.ily, jak u sióp Zbawiciela w tej Tajemnicy
jego miłości / Któż w i c , jeśli nie przed Obliczem tego Sakramentu, może w nagrodę waszej wy trw ałc sci, użyczy wam swego światła, żc
zapominając o sobie. zupełniesię Bogu oddacie"?
Przynajmniej ja uznaję się obowiązanym
z szczerej wdzięczności ku mojemu najdobrotliwszemu Zbawicielowi, tę tu prawdę wyznać.
T(;mu nabożeństw u codzimnego nawiedzania
tego Najwyższego Dobra, chociaż z wielką ducha oschłością, i b a r d / o niedoskonale go wykonywałem- winien jestem, że teraz w pewnym względzie znajduję się zewnątrz świat a , w którym na moje nieszczęście, aż do dwudziestego szóstego roku żyłem. O jak szczęśliwe będziecie, gdy się wcześniej niż ja od
tego burzliwego usuniecie świata, i lak wielkiemu Panu całkiem się oddacie, który wam
się nawzajem odd.il. T,':' jest, powtarzam to,
szczęśliwi, zewszech iniar szczęśliwi, będziecie nie tylko w wieczności, ale nawet i w t&raźniejszeni życiu! •-Wierzcie nu,, wszy stko na świecie jest głup s t w e m , wszystko czczą i dziecinną igraszką;
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swywolne, i próżnej ciekawości pełne spacery,
uczty, widowiska, nudne w salonach społeczeństw a ; te to są dobra, te szczęśliwości i uciechy świata; ale te dobra pełne ostrych cierni, szczęśliw ości królko trwające, uciechy pełne żółci. Wierzcież mi jako osobie, która
miała nieszczęście sama na sobie tego doznać,
i to smnlne doświadczenie teraz opłakiwać
musi. Nieskończenie lepiej Jezus umie tę duszę
ucieszyć, która się przed nim, chociaż z oschłością ducha zabawiać zwykła , niż się ona
używając wszelkich światowych zabaw i przyjemności spodziewać mogła. Co za roskosz i
wesele jaką chwilkę, z żywą wiarą i miernem
przynajmniej nabożeństwem przepędzić przed
Ołtarzem, i z Chrystusem w szczerości serca,
jak z swoim najwierniejszym pomówić przyjacielem! Gdy on dla lego t j l k o tam jest obecny, aby wysłuchiwał tego, który mu swo
je przedstawia potrzeby! Co za pociecha prosić go tam o litość i przebaczenie za rozmaite nieprawości I swoje mu niedostatki i uciśnieiiia po przyjacielsku w zupełnem odkrywać zaufaniu! Ćo za radość błagać go o jego
miłość i o uczestnictwo z nim w chwale wiecznej! Miino tego wszystkiego, jakaż to słodycz, mieć szczęście i ten nieoceniony przywilej, oświadczać się nabożnie z miłością ku
temu Panu, który na Ołtarzu osobiście przeb y w a , aby do swego Niebieskiego Ojca z miłości ku nam jak najusilniej się wstawiał; po-
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nie waż sama tylko miłość tu go z nami zatrzy
mujo, sprawując, że bywa nie poznany, a ol
niewdzięcznych wzgardzony. Ale po co tak
wiele o lem rozprawiać? Spróbujcie tego same, dusze pobożne, a własne doświadczenie
więcej was przekona niż ja wytłumaczyć, a
wy pojąć mogłybyście.
O

Udairariiu się do

XajśtciętsZi'J Panny.

Co się tyczy odwiedzania i pozdrawiania
Najświę Parni;, nie mogę nic innego powiedzieć, jak to, co w całym Kościele Bożym powszechnie jest przyjęte, podług nauki S. Bernarda że Bóg swoje łaski udziela, tylko przez
Maryą, Złego wywodzi uczony 0|ciec Suarex
że to jest teraz powszechne Katolickiego ko
ścioła zdanie: że pośrednictwo Maryi nie Jylko
jest pozyleczne, ale nawet w pewnym wzglę
łzie potrzebne dla uzyskania łaski.
Nauka ta ma wielkie za sobą dowody; zasadza się bowiem na tej gruntownej uwadze,
że kościół słowa te Pisma Ś. stosuje do Maryi, tak jak gdy by z jej własnych ust wyszły .
„ W e mnie jest wszelka łaska życia 1 prawdy :
we mnie jest cała nadzieja żywota i cnoty. —
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie , i nasyćcie się. (a) Przyjdźcie, woła na
nas; przyjdźcie wszyscy do mnie, gdyż we
mnie jest cała nadzieja wszelkiego dobra jata) Ezcch. Ł4 25 26-
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kiegobyście kiedy zapragnęli." Błogosławiony
jest mąż. który mnie słucha, codziennie u drzwi
moich czuwa i u progu na innie czeka, ( b . j
i t. d. Nie bez przyczyny ledy Kościół Św.
Matka nasza pragnie, żebyśmy wszyscy Maryą
nadzieją naszą nazywali i pozdrawiali. „Bąó
pozdrowiona nadziejo nasza."
Pełno mamy wybornych podań z wszystkich
przeszłych wieków, które nam licznych i godnych wiary powieści dostarczają, o cudownych
• rozmaitych łaskach, jakich S. Bogarodzica
udzielała tym, którzy to tak pożyteczne Nabożeństwo odwiedzania i pozdrawiania Ją
w Kościele na jej cześć zbudowanym, przed
Jej Ołtarzem, lub ś. Obrazem szczerze odprawowali. Wiadomo jest, że błogosławiony Albert zwany wielkim, Opat Rupert, Franciszek
Suarez, którzy tak rzadkiemi darami wysokiego
rozumu i niepospolitych umiejętności, w całym
kościele słynęli, toż ubogacenie, jedynie tylko
częstym modłom dla tej Boga Matki zawdzięczali.
Któż jest w stanie wysłowić lak obfite
skarby łask, jakiemi Pan J e / u s za macierzy nskiem wstawieniem się Miryi duszę Jej wiernego polubieńca, Jana Bergmana Jezuitę był
obdarzył i Młodzieniec ten urodził się w Die>theim w Brabancyi, powziętej na Chrzcie świę:
niewinności dochowawszy, pełen najdosknal
szych ' nót Chrześcianskich, bogaty w duuho( b ) Przyj.. 8 *».
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w n e iraslugi, w dwudziestym pierwszym roku
jycia swego zasnął w Panu. Zostając na Nowieiacie w Kolegium Rzymskićm, żadnego dnia
nie opuścił, żeby w znajdującej się tamże Laplicj N'ijśw: Panny byf nie odwiedził. Tamto codziennie przed obrazem tej Królowej nieba
najserdeczniej błagał: żeby od niego wszelką
miłość świata oddaliwszy, nikogo wżocej jak
po Bogu, Ją samą tylko miłował. Pragnienie
jego, aby w tej miłości co raz to bardziej wzra6tał było tak wielkie, że pod Obrazem tej Naj
ukocbar.szćj Pani, którą zawsze miał przed
oczyma, następujące podpisał słowa: „Nigdy
6ię nieuspokoję. nigdy nie przestanę płakać i modlić się, póki nic uzyskam najczulszej miłości
ku Tobie Jlaryo, matko moja." Xiuwwim ęufesenrn, donec abtinuero tenerum amorem erga
Mariam mutrem mcam.
Krótko przed jego szczęśliw em zejściem z tego świata — to jest w owej chwili naiważniejszćj całego życia ludzkiego, gilzie żądny ch żartów nie ma, gdzie sama tylko czysta prawda
przedstawia się oczom — wyznawał przed
swoim przełożonym, że ile sobie w Obliczu
Boga przypomnieć może, jego sumienie żadnego
mu me zarzuca wielkiego przestępstwa przykazań Boskich, któremby po Chrzcie św. splamione było; cnoty czystości ani naw et żartem
z zupełnem baczeniem nie nadwerężył; podobnych pokus i niedobrowolnych myśli lub po*
ru-zeń; nigdy w sobie nic czui. Te tak rzp-
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dkie dary był winien, tylko miłosiernemu za
nim wstawieniu się swćj (jak przyjemnie nazywał) najukochańszej matki.
Ś. Bernardyn Seneński, który zaledwie wyszedł z dziccieństwa, miał zwyczaj Najświę:
Pannę w jednej kaplicy przed bramą, codzień
nabożnie odwiedzać, powiada z wielkiem uczuciem. „Ta Najukochańsza pani całe me serce
dla siebie odebrała." Dla tego później inaczej
Ją nie. nazywał jak swoją ulubioną. Twierdził
on, że nie może się wstrzymać, by jej jak
najczęściej nic; odwiedzał. Za jej pośrednictwem
Bóg go z łaski sw ojej wezwał na swoją szczególną usługę. Opuścił bowiem świat, i przez
wierność pierwszej wziętej od Boga łasce, której w niczem starał się nie naruszyć, pomnażał się w świątobliwości, tak dalece, że nakonicc Apostołem całych Włoch został.
Podobnież i wy dusze pobożne starajcie
się przy nawiedzeniu Najświę: Oltarza-Sakrameulu łączyć i najbłogosławieńszej Panny, Matki Boskiej nawiedzenia; i nigdy niezaniedbujeie bądz w kościele, bądz w domu przed jej
udawać się opiekę. Kiedy zaś to nabożeństwo
w dziecinnej prostocie, z <vylaniem przez nią
serc waszych ' ufnością wypełnicie, tedy bądźcie pewni że od tej najw dzięczniejszej Pani
możecie się wielkich łask spodziewać, gdyż
ona zwykła — jak mowi Ś. Andrzej z Krety,
' za n a1i m n i e j s z ą u s l u S S i znakomitych udżieSulct maxłma pro minimis reddere.
lać darów.
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SPOSÓB ODWIEDZENIA N. SAKRAMENTU.
Akty do wzbudzenia ic sobie przy kaźdem Nariciedzeniu
Najświętszego
Sakramentu.
Panie Jezu Chryste! z miłości Ku nam ludziom, jesteś w tym Najświętszym Sakramencie dzień i noc obecnym. Ty z tejże miłości
oczekujesz, szukasz i przyjmujesz sercem litości pełnein wszystkich, którzy tu Ciebie odwiedzać przychodzą. Wierzę i wyznaję, że
rzeczywiście i istotnie w tym Najświęt: Sakramencie przytomnym jesteś. Przeto w Duchu
pokory, w prochu mojej niecośei, błagam Cię
jako mojego prawdziwego i żyjącego tu Boga.'—
Składam Ci dzięki, ile mi sił staje, za niezliczone łaski, którycheś mi udzielał; a szczególniej, że raczyłeś mi siebie samego w tej Boskiej
Tajemnicy darować. Twoją Najświę: Matkę dać
mi za pośredniczkę, i mnie, abym Cię odwiedził,
do tego kościoła (lub kaplicy) wezwać.
Pozdrawiam więc Twoje Najświętsze i pełne miłości Serce w trojakim zamiarze. Najprzód: abym za ten tak drogi d a r , ile tylko
nędzne stworzenie uczynić zdoła, winne Ci
dzięki złożył. Powtóre, abym wszystkie nieprzyzwoitości i nieuszanowania , jakich Ty
w tym Sakramencie od twoich nieprzyjaciół,
niewiernych , kacerzów i bezbożnych Katolików
kiedykolwiek doznałeś, w pewnym sposobie
niejako wynadgrodził.
Potrzecie, nakoniec,
abym Cię przez to niniejsze moje odwiedzenie
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na tych wszystkich miejscach całego świata
godnie uczcił, na których Ty mój Najukochańszy Zbawicielu! w tym miłości twojej Sakramencie, najmniej uszanowania i czci odbierasz
i tam/e od ludzi zupełnie zaponnnan\ zostajesz — O moj drogi Zbawicielu! miłuję Cię.
z całego mojego serca. — Żałuję i ubolewam,
żem dotąd twojej nieskończonej dobroci tal
wiele zrządził nieukontentowauia! Za pomocą
£vcjVj łaski, postanawiam na pizyszlość więcej już Ciebie tak nie obrażać. —
Wyznaję wprawdzie, że jestem nędzny
ubogi, jednak odważam Ci się mnie całego
dziś na oiiarę oddać. — Poświęcam się na
usługę Twojego Boskiego Majestatu — Zrzekam się nazawsze własnej woli •— Tobie oddaję bez wyjątku nic dla siebie nie zatrzymując, moją osobę, skłonności, pragnienia z tem
wszystkiem czem jestem, i co mam — Zacząwszy od dnia dzisiejszego, postąp sobie
ze mną, i z tem co tylko jest mojego, podług
twojego upodobania. — Nie chcę odtąd czego
innego -zukać, życzyć sobie lub pragnąć, jak
'wojej ŚvM'ętej Miłości, wytrwania w niej aż
do konca, i doskonałego spełnienia twojej Boskiej woli. — Polecam Ci takzc cierpiące dusze w czy s c u , a szczególniej te, które z osobhwszem nabożeństwem do tego Najświęt. Sakramenlu i Tw ojej ISaswięlszCj były Siatki, racz
dziś jeszcze udzielić skulk-w cudov 1 eh
twojego miłosierdzia.
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Polecam Ci takie wszystkich nieszczęśliwych
grzeszników, abyś się nad niemi zlitował
i onym czasu, sposobnosci i szczerej woli do
nawrócenia się do Ciebie przez pokutę, łaskawie udzielić raczył. — Nakoniec, łączę najmilszy mój Zbawicielu! wszystkie rncje Affekta i Jęczenia z pragnieniem twcjeso pełnego
miłości Syna i tak złączone, ofiaruję twojemu
niebieskiemu Ojcu, i proszę go przez Jego
święte Jmię, aby je z miłości ku Tobie przyjąć i wysłuchać raczył.
Przestroga. Akty te jako przygotowawcze,
mają się przed każdem odwiedzeniem najświętszego Sakramentu ponawiać i w zbudzać.
Pierwsze

Nawiedzenie.

Patrz! Oto jest źródło wszelkiego dobra
Jezus Chrystus w Najświę: Sakramencie, który na nas nieustannie \»ola: „ k t o ma pragnienie, niech do mnie przyjdzie. 11 Jan 7. 37,
O jak obfite strumienie łask, z krynicy Najśw.
Sakramentu dusze święte każdęgo czasu czer
pały, gdzie Jezus wszystkich zasług, swoich
za nas cierpień. uczestnikami nas czyni jak to
Prorok był przepowiedział: „Z radością będziecie z krynicy Zbawiciela czerpali." Izai
•12.

—

Gdy Hrabianka de Fena owa oświecona
uczennica z duchownej szkoły więlebnego X.
A wili do zakonu S. Klary v. stąpiła, zwykła była bardzo często i długo przed f f m
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Najwyższym Dobrem no modlitwie b a w i ć ;
tak, że ją z tej przyczyny Oblubienicą Najświę:
Sakramentu! powszechnie zwano. Gdy ją raz
spytano, coby tedy tyle godzin tam ciągło
trwając czyniła ? Odpowiedziała na to w godnym jej duszy sposobie. „Jabym tu rada całą
wieczność bawiła. Czyli tu nie jest taż saina
obecność Boga, która w Niebie pokarmem
błogosławionych b ę d z i e ? — O mój Boże! Wier z ą c , że Najwyższy Pan Nieba i ziemi istotnie
się tam znajduje, ważą się pytać jeszcze, jak
można tak długo trwać w jego przytomności
i co tak długo przed nim czynić ? Dobry Boże I Czegóż się przed tym nie czyni Sakramentem ! Kochać g o , chwalić, dzięki mu składać i prosić go należy. Cóż czyni nędzny jaki
ż e b r a k , gdy stoi przed bogaczem? Co* chory
przed swoim lekarzem ? Co pragnący, gdy stanie przed studnią, albo zgłodniały, przed n a stawionym dobreini potrawami stołem ? "
O mój Najukochańszy J e z u ! — J e z u l Ty
jesteś słodyczą i jedną miłością mojego serca: —
Jezu! Ty najdoskonalszem zaspokojeniem, życiem mojej duszy ! Ach! Jak wiele Cię to kosztowało , żebyś mógł w tym Sakramencie
z nami mieszkać I Musiałeś wprzód u m r z e ć ,
abyś na naszych Ołtarzach, jako Ofiara, zostawał na zawsze w pośród nas ludzi. Ileż nieprzyzwoilości, zniewag, nieuszanowań aż d o tąd , w tej niepojętej pamiątce, twojćj miłości
musisz znosić, abvś nas twoją obecnośc" 1 ci«4
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szył, i w naszych na9 potrzebach ratował!
Mało jeszcze na lem v miłość twoja i pragnienie, żebyś od nas wzajemną ku sobie uzyskał
miłość, wszystkie tezelżywości przezwyciężyła.
Przyjdz tedy, O Boże wielki i Panie! przyjdź
1 racz zająć moje serce I zamkniej na zawsze
wnijście do niego, zeby wen żadne stv\o
rżenie więcej nie weszło, przywłaszczając sobie jakową cząstkę owej miłości, jaką Tobie
samemu winien jestem, i Tobie samemu jedynie poświęcić chcę. Ty sam najgodniejszy wszelkiej czci Odkupicielu panuj nademuą; Ty mię
sam posiadaj. Ggybym ci czasem zupełnie posłusznym nie był, wtedy nieoszezędzaj mię,
karz mnie podług wszelkiej surowości, abym
na potem był ezujniejszym i do twojej skłaniał się woli. Nie dopuszczaj Najdobrotliwszy
Jezu! abym odtąd w ezem innem przyjemności szukał, jak twoje upodobanie pomnażać,
Ciebie, na Ołtarzu, mojego ukrytego Boga,
często odwiedzać, z Tobą tam poufale się zabawić, i Ciebie z gorącem nabożeństwem często w Najświętszej przyjmować Komunii. Niechaj kto sobie jak chce, szuka dóbr doczesnych świata tego; ja z mojej strony żadnych
nie pragnę, jak samego tylko skarbu twojej
miłości. Dla niej samej jedynie, doświadczam
<jię tu u podnóżka twojego Tronu. Spraw
o bobry J e z u ' abym o s o b i e samym zupełnie
zapomniawszy', o twojćj nicskonczonej dobroci
zawsze mógł myśleć. Aie zazdroszczę ja wam
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bynajmniej Święci Serafinowie, waszego tak
wysokiego; dostojeństwa, jakiego w Chwale
używacie; ale tćj miłości, jaką ku waszemu
i mojemu gorejecie Bogu. AchI Nauczcież mnio
s p o s o b u , abym i ja szczerze go kochał, i jemu się podobał.
O mój Jezul Ciebie tylko samego pragnę
kochać, i Tobie tylko samemu podobać się.
Przestroga. Tu następuje duchowna Komunia , która na końcu każdego odwiedzania
może by ć odprawioną. Sposób onej, jest na
końcu tu niżej położonej, slósownej do pożytku
nauki: O własności tej duchownej Komunii.
Nauka

o

Duchownej Komunii.

Gdy przy końcu każdego odwiedzenia Najświę. Sakramentu ma się odprawować duchowna Komunia, tedy nie będzie od rzeczy dać
tu objaśnienie dla tych, którzyby tego jeszcze
nie znali: „Na czem istotnie duchowna zależy
Komunia, i jakie sprawuje skutki."
Podług nauki S. Tomasza z Akwinu duchowna Komunia zależy, „na pewnem gorącem pragnieniu aby przyjąć Jezusa w Najśw.
Sakramencie, i na miłosnem objęciu go w duc h u , lak jak gdyby go w tej chwili rzeczywiście do swojego przyjęto serca."
Jak przyjemne są naszemu Bogu te duchowne Komunie, i jak wielkie łaski z tą duchowną snrv)wą zwykł łączyć dla dobra łych,
k*

62

klórzy się w tern ćwiczeniu kochają, dał to
poznać w jednem Objawieniu swojej wiernej słudze szanownej Matce Pauli Mar oska
Fundatorce Klasztoru Ś. Katarzy ny Seneriskiej
w Neapolu. Pokazał jćj dnia jednego (jak dzieje życia jej świadczą) dwa — bardzo kosztow n e naczynia; jedno z szczerego złola, drugie zaś śrebrne, co znaczyło; że le dwa naczynia klóre widziała, służyły jej do chowania odprawowanych Komunij; w złotem chował dla niej Sakramentalne, a w srebrnem
Komunie dnehow ne.
Podobnież, oświadczył to nasz najdobrotliwszy Zbawiciel S. Joannie od Krzyża, i zapewnił j ą , że za każdą duchowną Komunią
nową odbierała łaskę, która nie różniła się
od udzielanej wledy, gdy Sakramentalnie komunikowała.
A nadewszystko, dosyć jest na t e m , ze
Ś. powszechny Zbór Trydentski, święte to ćwiczenie się w duchownych Komuniach, szczególniejszym sposobem pochwala, i zachęca
wiernych, aby go używali.
Ztąd to pochodzi, że duszom prawdziwie
pobożnym, duchowne te Komunie stały się
już Ś. zwyczajem. Wielokrotnie na dzień odprawowała błogosławiona Agata od Krzyz-a
Komunią duchowną. O. Reler Faber, najpierwszy z zgromadzenia S. Ignacego Lojoli, zrcykł
był powiadać: że aby godnie przyjąć Chrystusa Sakramentalnie, najlepszem i najpoży-
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teczniejszem przygotowaniem je9t Komunia
duchowna.
Kio zresztą szczerze życzy postąpić w miłości Jezusa, niech sobie ściśle postanowi przyriajmnićj za każdą raząprzy odwiedzaniu Najświę. Sakramentu, i podczas Mszy S. sposobem duchownym komunikować. Jeszczeby
lepiej było, ćwiczenie to przy tej okoliczuości
trzy ra/y powtórzyć, to jest: na początku,
w środka , i na końcu odwiedzenia, Jub też
Mszy S. Święte to ćwiczenie większy czyni
w duszy pożytek niż sobie wystawić można;
a przy tem bardzo jest łatwe; można ie w każdej godzinie, i w każdej chwili podług upodobania odprawić! Błogosławiona Joanna od
krzyża, o którćj się wyżej wspomniało: zwykła była mawiać, że duchowną Komunią przyjmować tak łatwo, że tego nikt nie po-strzeże; nie trzeba być naczczo, ani spowiednika
zasięgać pozwolenia. Wzbudziwszy w sobie
A!.t doskonałej miłości Boskiej, i gorące pragnienie przyjęcia Jezusa, już się cała rzecz
kończy.
Należy tu przydać jednę wielkićj wagi
przestrogę. Święty Trydentski synod uczy,
gdy kto ma pragnienie komunikowonia i do
•Joskonałości duchownej Komunii chce je podnieść, potrzeba żeby ono pochodziło z żywej i uiłością ugruntowanej wiary: to jest
potrzeba, żeby ten , który ma to gorące pragnienie był także w siania ł a s k i , i be*, grze^
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chu śmiertelnego, uby Się z Jezusem ducli&wnie złączył, i ten pożytek otrzymać mógł,
jaki z tego złączenia w y p ł y w a : gdyż t e n ,
któryby pod ów czas na swojćm sumieniu
czuł jakowy grzech śmiertelny, nie tylkoby tę
Świętą sprawę na próżno czynił, ale naw et samo
to pragnienie, w tak. złym stanie duszy Chrystusa
przyjmować, byłoby ciężkim grzechem, i gatunkiem świętokradztwa. Przeto, każdy któryby chciał duchownie komunikować , powinien w przód Akt doskonałej skruchy zc każdą rażą w .sobie wzbudzić.
iformuła,

esy li Akt jakim duchowną Komunię
przyjmować
należy.

O Jezu Zbawicielu mój! mocno w i e r z ę ,
fse jesteś w tym Najświętszym Sakramencie
osobiście przytomnym. — Miłuję Cię nadewszystkó — i z miłości ku Tobie żałuję
za wszystkie moje grzechy. — Nigdy już
nie chcę Ciebie obrażać — dusza moja pragnie Cię przyjąć; — lecz ponieważ Cię t«raz rzeczywiście w Sakramencie przyjąć nie
mogę, tedy racz przyjść do mnie sposobem
duchownym, i wnijść z swoją łaską do mojego
serca. — Przyjmuję Cię o moj Jezu! jakby
j r ż istotnie obecnego. — Zupełnie się z Tobą
jednoczę. — Nie dopuszczaj, bvm się k^edj
od Ciebie odłączył.

Spo&ób j e s z o z e krótszy.
O J e z u ! Wierzę w Ciebie w tym Sakramencie. — Mam nadzieję w Twojćm Miłosierdziu i Łasce. — Miłuję Cię nadewszystko. —
Z miłości ku Tobie żałuję szczerze za moje
grzechy. — Wolę tysiąc razy u m r z e ć , ni?
siebie obrazić. — Pragnę Cię przyjąć. —
Przyidź mój Jezul przyjdź do mojej d u s z y . —
Przyjmuję Cię. — Jedno chcę być z T o b ą . —
0 J e z u ! nigdy mnie nie oddalaj od siebie.
Pr%estroya Skończywszy Nav\ jedzenie Naj
fświętszego Sakramentu i duchowną Komunią,
t r z e b a potem nawiedzieć i pozdrowić Najś.
Pannę przed jednym z Jej Ołtarzów, lub p r z e d
Jej O b r a z e m ; i przytem, po kazdćm niżej po
lozonem pozdroY^ieniu, krótkie tamże znajdująco się nauki dobrze uwazyć.
Pozdrowienie

Wajt,'.

Panny.

Modlitwa Ś. Efrema Syryjczyka w czwartym wieku
Cbiześcidństwa, wyjęta z jego wybornćj mowy na
pochwałę Mulki Bożój.
O Przebłogosławiona i Najczystsza Panno I
Matko mojego Boga! Królowa Światłości! Twoja u Boga możność równa się Twojej dobrofy jesteś wyższa nad wszystkie AnieKkie i
ludzkie d u c h y , czystsza nad promienie słońca ;• godniejsza bez porównania od Serafinów
1 wszystkich chórów Niebieskich. O Pani
ŚwiętaI Nadziejo P r a o j c ó w ; Ty długiem pra-
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gnieniem Proroków; Ty ozdobą Apostołów i
chwałą Męczenników; Ty pociechą sprawiedliwych ; Ty Koroną dziewic. Przez Ciebie
o Wspaniała Królowo nieba i ziemi I przez
Ciebie pojednaliśmy się z strasznym Majestatem wiecznej Sprawiedliwości, naszego i twojego Stwórcy.
Malko Boga! Przyjmićj nas i zachowaj twoją dobrocią i twoją obroną. — Zlituj się nad
nami, którzy, jako nędzni grzesznicy, brudem
naszych nieprawości zmazani, tak bardzo Jezusa Chrystusa, Boga naszego i Sędziego obraziliśmy. O Pani! wiadomo Ci jest, jak my
się Tobie zupełnie polecamy, i na Twoje oddajemy się usługi; z chlubą wyznajemy, że
Twojemi jesteśmy sługami. Nie dozwalaj Matko Miłosierdzia I żeby duch piekielny, ten
sprzysięgły nieprzyjaciel dusz naszych, przemoc miał nad nami.
Po Bogu Zbawicielu naszym, całą naszą
nadzieję w Tobie Najświętsza Penno! pokładamy; Ty jesteś najbezpieczniejszą naszą wśród
burz tego życia przystanią. Ty jesteś naszym
obronnym zamkiem i naszem schronieniem,
gdzie bezpiecznie spocząć możemy. Z najgoretszem naszjc-h serc pragnieniem, i ze łzami,
upadamy do stóp Twoich, błagając Cię o pomoc i pośrednictwo przed Jezusem Chrystus e m , Twoim Synem i Stwórcą, aby nas dla
naszych grzóchów od siebie niu odrzucał.
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Ty, przyczyuo naszej radości, módl się za
nami —
MODLITWA.
O

uzyskanie

miicnrj
Matki

obrony i
Boskiej.

poirednicticc

Najświętsza, Najczystsza P a n n o , moja Naj
ukochańsza Malko Marya! Ty jesteś Matką
mojego Pana i Zbawiciela, kiolowa całego
świata, Pośredniczka, nadzieją i ucieczką
grzeszników. U slop twoich z winnem uszanowaniem hołd Ci najpokorniejszy składam,
z najgłębszein mojej duszy uczuciem dziękujęć
za t j l e nn dotąd juz wyświadczonych ł a s k ;
szczególniej zaś, żeś mnie za twojem miłościwem
wstawieniem się, od przepaści piekielnej, na
którą tylokrotnie za moje grzechy zasłużyłem,
w y r a t o w a ł a . Ciebie ja kocham o Najświętsza
Panil i z tej najczystszej ku Tobie miłości
stanowię niezłomne przedsięwzięcie, służyć Ci
viernie, i podług możności, zachęcać i drugich
do twojej służby. W Tobie pokładam po Jez u s i e , f w o i m S y n u , moją nadzieję, i całe zbawienie mojej duszy. Przyjmiej mnie pod twoj!i opiekę i miłosierdzie, i bądź mi w każdym
razie silną obroną.
Ponieważ w i e m , że tv wszystko u Boga
m"zesz j dla tego jęczę "przed T o b ą , i ścisnionem sercem wołam; zachowaj mnie od
wszelkich p o k u s , albo przynajmniej wyjedna
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ini dostateczną siłę, abym r a d niemi aż do
rgonu otrzymywał zwycięstwo. Pragnę, abym
za twojCm wstawieniem się dostąpił prawdziwej miłości Jezusa. Przez Ciebie, mam nadzieję z czasem szczęsliwie umierać. O moja
najukochańsza MatkoI proszę Cię, przez miłość twoją, jaką masz ku Bogu, przybywaj
mi zawsze na pomoc, a osobliwie w tej stanowczej ostatniej chwili mojego życia. Nieopuszczaj mnie, póki mnie nie ujrzysz między
błogosławionymi w Niebie. Tam Cię wielbić
b ę d ę , tam twojemu miłosierdziu wieczną oddam chwałę. Tak się spodziewam, i tak niech
się stanie!
Przestroga. Modlitwa t a , po każdem pozdrowieniu Najświętszej Panny ma być powtarzana.
Drugie

Nawiedzenie.

Szanowny sługa Bozy Ojciec Euzebi Nierembcrg Jezuita mawiał; ze chociaż chleb
przeznaczony jest na nasze pożywienie, jednakże ma x tę własność, że go do czasu
spożycia można przechować. Z tego wniósł,
że: ,,Dla tego chciał Pan Jezus w postaci
chleba nam się tu na ziemi zostawić, metylko
żeby się łączył z nami w Najświętszej Komunr ; lecz tćż. żeby w tejże Najświętszej Własności i w naszych Kościołach troskliwie był
chowany; aby zawsze blisko przy nas i istota'" się znajdował; my zaś, iebvśmy nawza-

*
jem zbytku jego ku nam miłości nigdy nei
Spuszczali z myśli, miłości, jaką jego Doskie
serce ku nam goreje: bo -n, jak pisze Nauczyciel Narodów Paweł Ś. do Filipinsów (a)
„Siebie samego wyniszczył, i postać sługi
na siebie przyjął." Gdy tedy Apostoł uważa
za niepojęty rozumem cud Miłości Jezusa, to
•ifiżenie samego siebie w przyjęciu natury
ludzkićj z zadziwieniem, jako zniszczenie jego Wielkości, cóż my powiemy? jakież w tej
mierze winniśmy uczucie"? jakże sobie wyobrazimy tę miłość Jezusa, gdy On nietylko
postać człowieka, ale nawet sługi z siebie,
składa? — (Acłi! widok ten przeraża Aniołów) — i pospolitą postać chleba przybiera?
„ Żadne usta nie są w stanie, mówi S. Piotr
"i Alkantary, wielkość owej miłości wysławić,
inką Jezus ma ku duszy, która się w stanie
łaski poświęcającej znajduje. Ten najpiękniej
szy i najgodniejszy kochania Oblubieniec dusz
ludzkich, chce przez śmierć kryżową z tego
schodzić świat?
Ale żeby jego odejście, a
-tąd nieobecność jego Najświętszej Osoby, i.ie
byle nikomu powodem do myślenia, jakoby
następnych wiekach miał o nich zapomnieć,
chce przeto synom ludzkim na przyszłe czasy wieczną pamiątkę, i nieustający zakład
swojej zostawić miłości. Cóż czyni. aby to
uskutecznić? Oto przeistacza powierzchowna
(•) D* Filip. t. 1.
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postać człowieczeństwa, w postać chleba,
i ilaje nam siebie samego w tym Sakramencie
na niezapomnianą nigdy pamiątkę. Chce ustalić ciągłe przypominanie, i odświeżać zawsze
pamięć miedzy nim a nami. Żaden inszy znak
stósowniejszy do tego nie mógł być wybrany,
jalc tylko ten, i ten sam jedynie."
Cel Twojego łaskawego zostawania o Jezul
w tej ludzką ręką zbudowanej chacie, nie
jest inszy, jak prozby wysłuchiwać tych, którzy tu przychodzą błagać o łaskę Twoją,
abyś ich serca zasilił. Ach I Chciej tedy wy
słuchać pokornego pragnienia, jednego z naj
niewdzięczniejszvch grzeszników na ziemi. Przejęty żalem, z boleścią i największym wstydem,
odważam się do stóp Twojego Miłosierdzia i do
tronu miłości zbliżyć. Wyznaję moje nieprawości , któremim Cię mojego Boga i Pana obraził. l o . o co Cię dziś nad wszystko inne proszę jest, abyś z Twojej Ojcowskiej miłości,
wszystkie mo|e przewinienia i niewdzięczności z jakiemini się w mojem przeszłem życia
naprzeciw Twojej niepojętej dobroci stawiał,
w wieczną niepamięć puścić raczył. — Ach!
moj Beże i moje wszystko, jak byłem nieszczęśliwy, ^em Cię obraził! O edyby lo się było
nigdy nie siało!
Gdy teraz mam nadzieję, że u Ciebie Zbawicielu mój! łaskę i przebaczenie znajdę, tedy
pozwól mojemu s e r c u , ażeby z większą poufałością do Ciebie mówić mogło. — C Ty, który
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przenikasz skrytośei serc ludzkich ! przed którym żadna mysi nie jest ukrytą, który wszystko widzisz! wiesz, czego od Ciebie więcej
jeszcze żądać pragnę, — Ponieważ uznaję, jak
dalece godzien jesteś kochania, przeto dusza
moja cała jest przejęta miłością ku Tobie;
i czuje jakiś niezwyciężony w sob;e popęd,
co raz to bardziej w tej miłości wzrastać i Tobie się podobać. Ale moja słabość i moja nied o ł ę ż n i e . wielką m: są do lego przeszkodą,
i w ciągłym b ę d ę niepokoju, jeśli mi sii nie
uzy czysz.
Niechaj o Boże wielki! Niechaj Niebo, zie
mi<> i wszystkie stworzenia, dziś jeszcze Twoją
wszechmocnosć i Twoją nieskonczoną uznają
dobroć! Niechże i ja z krzywoprzysięzcy i buntownika. jakim dotąd jestem, w wielkiego
i gorliwego miłośnika Twojego nieograniczonego Majestatu zamienionym zostanę! Ty sani
możesz to s p r a w i ć , i chcesz to uczynić. Pi żywi oć i dopełniej to wszystko, czego mi do kochania Ciebie niedostaje; gdyż szczerze i gorąco pragnę Cię kochać, a przynajmniej tyle,
•li m Cię wprzód nienawidził. —Kocham U ę m ó j
(
>-zu! tak jest, kocham Cię nad wszystko. —
BcTdziej Cię kocham, niż własne życie. Bog
mój, moja miłość i moje wszystko!
Tu następnie duchowna
karta, t>4.

Komunia.

Jak w j ż ć j .

Pozdrowienie

Matki

Bothiij.

Dalszy ciąg modlitwy Ś. Efrejma.

O wspaniała wszystkiego stworzenia KrÓ^
Iowol nasza najlepsza Pani i Władczyni! Ty
jesteś jedyną Patronką grzeszników, najbezpieczniejszą przvstanią rozbitych na morzu
Ty jesteś radością świata, Odkupicielką v-ięźniów, Tyś wesele i posilenie złozonych niemocą, Tyś pociechą smutnych; ucieczką i zbawieniem całego okręgu ziemi. O pełna laski
Panno! oświeć moj rozum, dodaj slow moim
ustom, rozwiąż moj język i porusz usta, abym
Twoją chwałę z wszelką serca uprzejmością
opiewał, Ciebie nulem pozdrowieniem, jakiem
Cię Gabriel z nieba w IN&zareth był powitał,
pozdrowiwszy, z pełnem godności Twój uszanowaniem mógł chwalić.
Pozdrawiam Cię
Przywrócicielko pokoju, drogi skarbie, zbawienie i pocieszy cielko całego świata! Pozdrawiam Cię, niepojęte cudo natury i łaski; raju
pełen rozkoszy; ucieczko w niebezpieczeństwach. Pozdrawiam Cię źródło wszech łask,
pośredniczko między Bogiem i ludźmi I
Ty jedyna Ucieczko grzeszników, zlituj się
nademną. S. Augustyn,
Modlitwa jak wyżej, karta 57,

Trzecie
Tsawkdzenie,
Pan i Zbawiciel nasz Jezus mało mając
reszcze na tórn żu iwibolśniejszą śmierć na
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krzyżu z miłości ku nam, był poniósł, chciał
także po swojej śmierci w Najświętszym Sakramencie u nas osobiście zostawać, dając
nam przez to nie zaprzeczony dowód owego
uroczystego zapewnienia, jakie jego Duch, usty
Salomona był przyobiecał, to jest: „ ż e szczególną miało być rozkoszą jego serca; mieszkać
z synami ludzkiemi." Tu Teresa Św. pełna
zadziwienia, woła, o ludzie! Jak śmiecio tego
Boga obrażać , który się lak uroczyście oświadcza r t a k oczywiste daje d o v o d v , ze za największą ma sobie przyjemność z wami bawić.
— Ach! czemuż tego nie chcą ludzie uznać?
Jezus znajduje swoję najulubienszą radość z nami ; a nam kwadrans czasu zabawić u niego
jest przykro — Jezus nie może się doś'i nasycić bawieniem się z nami; a my, — my
nigdzie nie czujemy tyle n u d ó w , jak w jego
towarzystwie. Czy liż mv nie bardziej powinni-my się cieszyć z jego spóleczeństwa, jak
uh z naszego? (a) — My mówię, którzy chlubić się możemy, że w jego mieszkamy pałacu,
dzień i noc przy jego b o k u , i że najbliżsi
"ronu jego miłości i miłosierdzia jesleśmy? —
O, jak się szczęśliwymi być sądzą wazale tego Króla, który im pozwala w swoim zamku,
blizko swej osoby mieszkać! — Patrzcież,
jest to pałac Najwyższego Króla, tu jest za
(o) Krótka 'ta upostrola jest szczególniej dla duchownych ost>b, które w jakittn Mroroadceciti
zosłga
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mek nieograniczonego Monarchy; jest to dom
Wielkiego Bogo, w kloryni my z Jezusem
Chrystusem mieszkamy. Uczmy ż się być mu
za to wdzięcznymi, a społeczeństwo i obcowanie z hm Królem Chwały, starajmy się na
nasz obrócić pożytek.
O Boże i Panie mój! Wejrzyj na mnie
z lego p r z y b y t k u , gdzie Ty dla mnie nocy
i dni zostajesz, Ty jesteś niewyczerpana wszelkiego dobra źródło. Ty jesteś najdoskonalszym każdej niemocy l e k a r z e m ; Ty najobfitszym skarbem dla wszystkich nędzarzy. Wejr z y j , oto tu, u podnóżka twego. leży najuboższy i najschorzalszy grzesznik , który u (Ciebie
łaski i politowania żebrze. Nieodmawiaj o Najsłodszy Jezu! Nieodmawiaj mi Twojej nademną
litości. P r a w d a , i wyznaję to. że moja nędza
przechodzi w s z e l k ą miarę; jednakże dla lego
mojej nadziei nie tracę, gdyż oczami wiary
w i d z ę Cię w tym Sakramencie i w i e m , ze
tylko dla mojego dobra zstąpiłeś z JNieba na
ziemię. — Chw alę Cię, dzięki Ci składam
i kochnm Cię. Jeśli mi raczysz z twojej łaski
pozwolić, abym Cię prosił o jałmużnę, tedy
cliciej łaskav,ie przyjąć moją p r o ś b ę . . . Uczyniłem postanowienie Ciebię już więcej nigdy
nie obrażać. 0&w ieć mię przeto Tw oją łaską
i uzycz sil i mocy bym szczerze Cię kochał,
i to moje postanowienie statecznie wy pełnić.
Tak j e s t ; Boże mój i Panic! Kochani Cię całą
moją clutzą i wszystkienn silami
Czynię to
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oświadczenie słowem i usty
a jeśJi się nie
iri\lę, lo nawet i sorcem. Ale od Ciebie spod •ewam się i oczekuję łaski, żebym to jeszcze JY lem życiu mógł do skutku przywieść, nim w Wieczności rzeczywiście i doskonale będę migi wykon.ić. Błogosławiona
Matko moieaoBoga! wy niebieskie duchy, j i
wszyscy święci Fańscy wspomożcie mnie, abym mojego najgodniejszego wszelkiej miłości
Boga nadewszystko kochał
Tu następuje duchowna Komunia, jak w y i ć j
kortu 54.

Pet d i ov i enic
A aj & ic i f. Panny,
jamowy S. Oermatta Palt yatrky hons/antiitopalsk.ego ir ónnt m tś eh u.
Omo|a saniowladczyno i Pani! Samo tylko
wspomnienie o tobie sprawia mi we wszystkich uciskach najpewniejszą ulgę, i najpełniej
szą pociechę, jakiej mi Twój Syn • Stwórca
w osobie twojej ndziehć raczył Ty jesteś bo
wiem ową ochładzającą i z nieba spadającą
rosą, którą moje udręczone serce, w trawiącym ogniu dolegliwości dziwnie orzeźwiasz.
Z twojego politowania odbiera mói oschły
duch najskuteczniejszą odwilż w swojej suchości. Ty jesteś inojti duszy pochodnią zapaloną w ciemnościach, moją wierną przewodniczką, gdy jeslt m w niebespieczeństwie złiła
•lżenia; moją siłą i podporą w niemocach: moją
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najskuteczniejszą lekarką, gdy w potyczce od nieprzyjaciół mojego zbawienia raniony zostanę.
Ponoszę łaLi w czem uszczerbek t 'Ty mi go
na dobre obracasz? cierpię jakowe boleści 0
tyr tli je łagodzisz; smutki, utrapienia, łzy mi
wyciskają? ty jesteś inoją wierną przyjaciółką,
która nu je ocierasz niebieską zasilając słodyczą. Ty nu dajesz otuchę w mojej lękiiwości; kruszysz więzy uciśnionego, rozpraszasz
chmury smutku, i ozywiasz na iłowo nadzieję mojego zbawienia. — O matko miłosierdzia! wysłuchaj mojej niegodnej modlitwy
i użycz moitn jęczeniom łaskawego ucha. Niech
Cię moja nędza do litości w z b u d z i , jak przystoi ri.i matkę Boga, który lak wiele ma 1111
łości ku ludziom. O nic Cię lakiego nie pro-^
s z ę , czegobyś uczynić nie m^gła. Daiże mi
tedy najłaskawsza Krolowo! o co najpokorniejszein sercem do Ciebie tak gorąco wołam.
O łaskawa, o łagodna, o słodka Nnjswię.
Marjol
Modlitwa jak wyżej w pierwszćm Nawiedzeniu, s. 57

Czwarte Nawiedzenie.
..Jej towarzystwo nie ma przykrości
an
fęsknosci spoinę życie." księga Mądrości 8
16. Ścisłe zaprzyjaznienie się ludzi, ma między mnemi tę własność, że ci, którzy za pomocą lego związku prawdziwie się kochają,
tyle wzajemnego, bawjąc się z sobą doznają
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wesela, że częstokroć dnie całe jeden u drugiego trawią: i tylko w ow czas czuja przykrość, gdy ich potrzeba zmusza na jaką chwilę
rozsiać się z sobą. Komu bawienie się przed
Najświę. Ołtarza-Sakramentem staje się uciążliwe, nieprzyjemne i nudne, ten żadnej n i e m a
ku Chrystusowi miłości; ten nie jest jego przyjacielem. Prawdziwym przyjaciołom Jezusa,
były chwile bawienia się przed Najś. Sakramentem, każdą r.izą momentami Niebieskiej
radości. — S.Teresa rzekła kiedyś ukazawszy
się po swojej śmierci, do jednej jeszcze żyjącej swego zakonu siostry. „ Między nami,
którzy juz w Niebie jestesmy, a wann, którzy jeszcze żyjecie na ziemi, w czystej miłości żadna nie powinna zachodzić różnica. W l e j
miłości należy cierpliwie znosić przykrości
ziemskiego życia. Co mv ciesząc się juz widzeniem Boga czynimy, toż i -vy przed Najświę. Sakramentem czynić powinniście." Tak
tedy ten Najświę. Sakrament jesl naszym prawdziwym Rajem na ziemi. —
O niewinny, za nas na krzyżu zabity ofiarowany Baranku! Wspomniej, że jestem jedną z tych dusz, którąś ty z niewypowiedzianem cierpieniem najboleśniejszą odkupił śmiercią. — Ty, który lak dla mnie hojnym jesteś,
żeś mi siebie samego zupełnie oddał, i dajesz jeszcze codziennie, gdy na Ołtarzu twojemu Niebieskiemu Ojcu ustawicznie olijrufa"

jesi! się za mnie. Racz siać się moją własnością tak, zebyin Cię nigdy przez moją niewierność nie utracił. Spraw swoją łaska we mnie,
żebym i ja nawzajem byłzupełuie twoim. Spojrzyj Panie! Tobie się całkiem poruczam, postąp sobie zemną podług swojego upodobania.—
Oddaję Ci moją w o l ę , związ ją miłym węzłem
twojej Ś. miłości, zęby ona byJa odtąd niewolnicą twojej świętej woli. — I>łechcę żyć więcej dla dogodzenia moim skłonnościom i żądzom; lecz tylko abym twojej nieskonczonej
zadość uczynił dobroci. — Zniszcz we mnie
wszystko, co się twojemu Najświę. nie podoba sercu. — Uzycz łaski, abym o niczem innem nie myślał, jak tylko zeby podobać się
Tobie, niczego nie pragnął, jak tego, czego
ty sam żądasz. — O najdroższy Odkupicielu]
miłuję Cię z całego serca. — Miiiiję Cię ponieważ chcesz, żebym cię miłował. —- Miłuję
Cie, ponieważ wszelkiej m.losci godzien jesteś. — Aeh! dla czegóż ja nic; mogę Cię tak
kochać, jak tego godzien jesi.es? — Pocóż
śmierć ucieka odemnie, którą ja z miłości ku
Tobie wnelbym podjąć pragnął—Panie przy tmićj przynajmniej moje pragnienie, i spraw
lebym Cię kochał. Amen.
Ó upodobanie mojego Boga! O gdybym
mógł na ukontentowaniu Ciebie przestawać;
O Boska Święta wolo! całkiem ci się odda|ę.
Tu następuje duchowna Komunia Karta jak wyżej, 57.
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Pozdrowienie

Matki

Boskiej

Z modlitwy Ś Germana i t. d.

O można PaniI Ty obrono i pociecho uciśnionych chrześcian, zjednaj nu łaskę, abym
stał się godnym kiedyś uczestnikiem, owego
wmlkietio z tobą szczęścia, jakiego Ty w Niebie zażywasz- Tak mo|a nadziejo I spraw tylko
zbawienie duszy mojej. Wiem, że możesz mi
to, o c o C i ę proszę wyjednać; ponieważ matką
jesteś Boga. — O Marjo! Ty jesteś wszech
możca grzeszników błogosławlonemi uczynić.
Między tobą a Jezusem żadnego nie trzeba
pośrednika, ponieważ ty sama jesteś Rodzicielką i tyś przywróciła życie prawdziwe.
O mo;a Malko! moja nadziejo, daj mi to,
bym należał do J e z u s a , twego Najukochańszego Syna.
Modlitwa jak \iyżćj, Karta 5?

Pr ą t e Nawiedzenie.
„ W r ó b e l nalazł sobie domek, i Synogarlica
gniazdo sobie edzieby swoje złożyła pisklęta;
ja zaś twoje Ołtarze Panie Zastępów, królu
moj i Boże moj." (b)
Wróbel, rzekł Dawid znajduje swoje schronienie w każdym domu, Synogarlica gotuje
sobie gniazdo, gdziebv swoje złozyła młode,
zachowała je od burzliwego powietrza, i od
szkodliwych zabezpieczyła zwierząt. I i, kąd(b)
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że to poehodzi Wszechmogący Królu i Panie!
że ja tylko sam w uciskach, przeciwnościach
w pizesladowaniach tego życia, w tak wielkich duszyniebezpieczeństwach, żadnego schronienia w twoich świętych Przybytkach szu
kać i znaleść nie umiem"? Chciałeś twoje mieszkanie w t j c h ludzką ręką zdziałanych Ołtarzach założyć, abyś zawsze w pośrod nas
mógł mieszkać, i aby Cię twoi miłośnicy, bez
trudności znaleść mogli, O Boże mojl jakześ
się w ludziach rozkochał! Mogłżeś co więcej
uczynić, abyś naszą wzajemną pozyskał miłość? Spraw że tedy o Najsłodszy Jezu! aby
tez i nasze serca miłością ku Tobie zapalone były; aby wszystkie nasze affekla, wszystkie nasze żądze, do Ciebie ty Iko samego
zmierzały; słowem, spraw, aby naszem jedynem pragnieniem było, Ciebie ty Iko o Najwyższe
D o b r o ! nadewszysiko, i wiecznie kochać.
Nie byłżeby to naganny z naszej strony postępek, być oziębłym ku Bogu, który nastak
uprzejmą kocha miłością? Raczżo nas tedy
pociągnąć przez wdzięczne twojej miłości pow a b y ; daj nam poznać słodycz i piękność Twojej Najświętszej Islności, która Cię tak godnym
kochania czyni.
O, straszny Majestacie, o nieskończone Dob r o ! Ty, który tak bardzo kochasz S>nów ludzkich; Ty któryś tak wiele uczynił; i cierpiał, abyś od ludzi był Vochan\m; Ty jesteś
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•'hociażby tego wszystkiego nie było) w sobie samym i w twojej Najswię. lsloeie, naj
godniejszym kochania. Z -ądże więc pochodzi , że między ludźmi lak mało jest, co Cię
kochają? — Nie. niechcę ja juz odtąd więcćj
należeć do niezliczonej liczby Ijch niewdzię
cznikow, jakim dotychczas i ja byłem; szczerze
i mocno postanowiłem kochać Cię tyle ile mi
sil slaje: Ciebie nadewszyslko kochać; nic
oprocz Ciebie nie kochać, i Ciebie tylko samego, dla twoich nieskonczonych doskonałości kochać; ponieważ godzien jesteś tego, zasługujesz na t o , i w tem jest Iw oja Isajświę
tsza wola. twój najważniejszy rozkaz; chcę
go jak najściślej wykonać. — Ale w tem mcjem postanowieniu jedna mnie rzecz przeraża;
może mu wiernym nie b ę d ę ; gdyż spełnienie
onego. dla tak dawnego oddalenia się od Ciebie i częścią z o d z i e d z i c z o n e j c z ę ś c i ą tez
z dobiowolnie zaciągnionej słabości duszy,
przechodzi moje siły. Jednak znam Twoją dob r o ć , O Boże moje| duszy! i dla tego spodziewam się i oczekuję od Ciebie samego potrzebnych sil, abym uskutecznił to moje przedsięwzięcie, i abym twojej S. woli jak najzupełniej zadość mogl uczynić. Nieskończone
zasługi twoich za mnie cierpieli, są mi dostateczną rękojmią, żemi do tego potrzebnej laski
użyczyć raczysz.
Dóbr doczesnych świata lego i>dzielaj ty m r
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o Najlepszy Ojcze! którzy, onycli sarny rli tyl
ko pragną; u mnie zaś, nie wiele one ważą,
abym ich kiedy miał sobie życzyć; serce moje
do czegoś w. ższego jest stworzone; ja szukam i pragnę bogactwa twojej miłości. Kocham Cię moj Jezu! moje nieskonczone dobro f
Ty jesteś mojem bogactwem, moją miłością,
moj.) ro/koszą.
Mój J e / u ! Ty dałeś mi zupełnie siebie samego; ja też nawzajem oddaję się Tobie bez
żadnego wyjątku.
Tu następuje duchowna Komunia, jak \iv/<5j Karta 51.

Pozdrowienie

Najś.

Panny.

Modlitwa wyjęta z mowy Ś. Bernarda, w dwunanast\m wieku Chrześciańslw.i

Do Ciebie o wspaniała Krolowo Świata!
podnosimy nasze oczy. Wkrótce bowiem mamy się stawić przed naszym Sędzią, któregośmy tak wielu obrazili grzechami. Któż hędzib
w stanic jego sprawiedliwy i surowy gniew
ukoić? Któż go za nas przebłaga? Achl nie
masz nikogo, ktoby to pewniej mógł sprawić,
jak Ty o można Pani! Któraś go tak bardzo
kochała, i od niego nawzajem najikliwszą była
- c h a n a miłością. Nadstaw przeto Matko miłosierdzia! ucha twojego pełnego litości serca
na nasze prozby i wzdychania. Pod twoją
uciekamy się o b r o n ę ; uśmierz pniew twojego
Syna,
odzyskaj nam jego łaskę, klorąśmy
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przez n a s / o nieprawości utracili. Nie jest
to rzeczą twoją i największego odrzucać od
siebie grzesznika. "\ie bynajmniej; nie pogardzasz lv nim więcej, skoro on tylko do
Ciebie wzdycha, i skruszonem udaje się do
Ciebie sercem. Ty raczej sama podajesz mu
Opiekuńczą r e k ę , aby go z brzegu rozpaczy
wy ciągnąc; lv go zachęcasz do nadziei, lv go
obudzasz ze snu jego lękliw-jsci. i jako czuła
Siatka, swoje zatrwożone dziecię przed gnie
wem ojcowskim cieszysz; tak też ty usiłujesz
w duszy powracającego grzesznika, zbawienne
uczucia do ufności i nadziei wzbudzać. Za
pomocą, lego cudownego wpływu. twojej Nadmacierzyńskiej miłości, umacniasz go w tej
ufności ; i gdy w jego sercu szczery żal i
obrzydzenie grzechów od Twojego uprosisz
Syna, stajesz się jego pośredniczką; jednasz
go z obrażoną Sprawiedliwością Koską, i łaskawego nan czynisz Sędziego.
O Marjol nasza Najukochańsza Matko,
módl się za nami. —
Modlitwu jak wyżej Ka. 57

Szóste \ a wiedzenie.
Gdzie jest skarb wasz, tuin i serce wasze będzie,
ł-uk 12.
Jezus Chrystus wyraźnie tu mówi, że to
wszystko naszym jest skarbem, do czego najbardziej nasze lgnie serce: ze w szystkie skłon-
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ności, wszystkie naszych serc affekta, do tego
tylko zmierzają przed-motu, ktury w naszych
sercach pierwsze zajmuje miejsce. Z tych powodów zwracają Święci całą swą miłości pragnienie do Nąjs. Sakramentu, ponieważ Chrystus sam ieden tyiko jest onych najulubieńszym przedmiotem, który w ich sercach pierwsze i przedniejsze miejsce opanował.
O mój nainkochańszy Jezu 1 który z miłości ku mnie dzień i noc tu w Ołtarzu zamknięty zostajesz; pociągniej moje serce ku sobie tak, zeby ono więcej o niczem. jak tvlko
o Tobie nie myślało, nic jak Ciebie nie kochało, nic jak Ciebie nie szukało, nic jak
Ciebie sobie nie życzyło. Daj mi tę łaskę, o którą Cię przez zasługi twojej męki proszę.
O Boski Zbawicielu! O niebieski Miłośniku
dusz naszych! Jak słodkie są uczucia twojej
miłości, ktoremi Ty dusze nasze do wzajemnego Ciebie kochania pociągasz!
O Przedwieczne S ł o w o ! O synu człowieczy Niebieskiego Ojca! Mało ci było na lem
żeś się dla nas chciał narodzić? za nas na
Krzyżu umarł; dałeś nam jeszcze ten Sakrament za spółecznosć z nami, za pokarm, za
zadatek wiecznego szczescia. Pokazujesz się
między ludźmi, jak niegdyś dziecię w stajence,
to juz jako rzemieślniczek przy warsztacie, to
znowu jako wskazany na śmierć krzyżową,
to nareszcio w postaci chleba na Ołtarzu Coz
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jeszcze pozostało, czegobyś już był nie uczy
n i ł . abyś naszą ku sobie wzbudził miłość?
O nieskonczone i najgodniejsze miłości Dobro'
Kiedyż ja fedy zacznę, tym uprzejmym zamiarom, tylu nadzwyczajnych środków twojej miłości, szczer/e odpowiadać? — Panie!
Niechcę ż y ć , jak tylko żebym Ciebie samego jedynie kochał. Coż mi bowiem po życiu, jeśli go w twojej miłości i w twojćm
najwyzszem upodobaniu nie strawię, gdy ly
twoje dla mnie całkowicie ofiarowałeś?
cóz mam na świecie kochać, jeśli Ciebie
Najwyższego, Na|przvjazniejszego, Najlepszego i Najgodniejszego kochania nie kocham?
— Niechże tedy żyje moja dusza dla tego,
zeby tylko Ciebie samego kochała! Niech się
rozpłynie w wieczne miłości płomienie, na
samo twojego żłobu wspomnienie. — twojego
Krzyza, — twojego Sakramentu; niech ją pragnienie zapali, wielkie i trudne rzeczy z miłości ku Tobie mój Jezu! podejmować, który
lak w-ele dla mnie raczyłeś cierpieć.
Użycz mi Panie! łaski, żebym nie predzej
umarł, azbym z miłości ku Tobie co dobrego
sprawił, i przeciwności jakowe ponosił.
Tu następuje komunia duchowna, jak \\}żej ka 41—4.
Pozdruicieme Matki HoŚJeięjL
z S. Bernarda

O Matko! Ty jesteś jedyną między mewia-
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slami, u której Zbawiciel świata znalazł godny siebie p r z j b j l e k ; i w którym swoje skarby. przychodząc na świat, złożył. Czci Cię
przeto świat cały, o Najświętsza i Najczystsza
Panno! jako dom Bóstwa, w którym fundament i początek załozony był naszego odkupienia. T a m , w twoich najczystszych wnętrznościach, w tym świętym przybytku, stało
się nakoniec to między Bogiem i ludźmi od
czterdziestu wieków tak gorąco upragnione
i oczekiwane, tak szczęśliwe pojednanie się.
— Ty jesteś owym zamkniętym Ogrodem, o
Wspaniała Bogarodzico! w którym noga grzesznika nigdy nie postała; w którym ręka Syna gniewu, nigdy się kwiatów zrywać nie
ważyła. Ty jesteś ową najprzyjemniejszą łąk ą ; ową błogosławioną ziemią, na której Niebieski gospodarz wszystkie te kwiaty posadził,
które tak świetnie jego święty kościół zdobią;
między któremi fiołek twojej pokory, lilie twojej czystości i róże twojćj miłości, wszystkie
inne przewyższają. Z czemże Cię porównamy
o Matko pełna wdzięków i piękności? Ty jesteś Boskiego serca jedynem upodobaniem.
Z Ciebie wytrysnęło źródło w iecznego żywota,
które całą użyźnia ziemię. O jak wiele dobrodziejstw wyjednałaś Ty światu! Ty jesteś
owym błogosławionym kanałem, który nam
wszystkie łaski zbawienia sprowadza z nieba.
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Bądz pozdrowiona o M a r j o ' Nasz żywocie
i nasza jedyna nadziej'oI
Modlitwa jak wyżej karla 57.

Siódme

Nawiedzenie.

K oto ja jcstuin z wnmi po wszystkie dni, aż do
skończenia j-^iata. Walii 28. £0.

Gdy ten pełen miłości i dobry Pasterz,
który za nas, |ego owieczki, swoje najdroższe
miał już ofiarować żjcie, i z r.iepojętem pragnieniem oczekiwał godziny tego okrutnego
w y r o k u , tedy pragnienie to bynajmniej nio
było skutkiem tęsknoty, któraby pochodziła
z jego zostawania z nami, niewdzięeznenii ludźmi: lecz jego wola do tego raczćj zmierzał a , żeby się nawet i umieraiąc, z nami był
me rozłaczał, a jako początek jego wcielenia
się cudem był jego \\szechniocności i IrMcści, me mając nic wspólnego z naszem poczęciem się: tak też i w skutkach jego śmierci, tenże cud jeno wszechmocnoaci i miłości
powinien się lu ł wydtfiwife' i z skutkami ludzkiemi nic wspoinego nie mieć. Człowiek umierając, rozłącza się na wipki z tym światem,
i nigdy się nie obaezy z nikim w ciele materyalnćin, w'jakiem byl za życia; śmierć zaś
Jezusa, przeciwnie misia z nami sciślejszy
jeszcze związek zjednoczenia się z mm uczy
nić, i zostawanie istotne z nami jego Najś
3 s o b y , nazawsze utrwalić. Oto rzekł moje

79

kochano owieczki! Jestem z wami pu wszystkie czasy. Dla was to chciałem zostawać
w tym Sakramencie na ziemi. Tu mnie znajdziecie, ile tylko razy będziecie mnie szukać.
Zawsze jeslem gotów was wspierać, was bronić i moją obecnością was cieszyć. — Niu
bójcie się, nie opuszczę w a s , poki widzialny
ten świat potrwa i wy na nim żyć będziecie.
—» „ T e n najukochańszy i pełen uiiłosci oblubieniec iluaz n a s z y c h / ' mówi Piotr święty
z Alkantary, „chciał swojej oblubienicy, oddalając sie na długi czas od niej, aż pokiby
jej do siebie nie w e z w a ł , przyjemne i pożyteczne towarzystwo zostawić, aby tymczasem samotną nie była; ustanowił przeto ten
Sakrament i zobowiązał się osobiście w nim
bawić." Jakież pożyteczniejsze, przyjemniejsze i lepsze społeczeństwo nad to, mógłźe
nam wynaleść?
O Panie i Zbawicielu mój! Jakież serce
nie wzruszy się twoją przyjaznią i twojem lakiem uniżeniem się"? Jestem tu, abym Cię dziś
nawiedził . . Lecz z daleko większą miłością
oddajesz mi twoje nawzajem odwiedziny, gdy
za pomocą Komunii S. do mojego wchodzisz
serca. Wtedy nietylko znajdujesz się u mnie
osobiście, ale nawet stajesz się moim pokarmem; jedno stajesz się ze mną i całego
mi siebie oddajesz; tak, ze wtedy w rzeczy
saniej powiedzieć mogę: Moj Jezus! Odtąd
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stajesz się zupełnie moją własnością. Jakże
ja zresztą znając to, mog>- najpierwszego i
najszlachetniejszego obowiązku zapomnieć, bez
stania się \ innym najhaniebnie|szej zbrodni
niewdzięczności, abym się twoiej dobroci bezwarunkowo powierz\ć me miał"? Ja, który jestem lichy i^lko robak, Ty zaś, Najwyższy
Kroi, Fan i Bog Nieba i ziemi!
O Boże Miłości! o Oblubieńcze mojej' duszy ! Kiedyż ten pożądany przyjdzie moment,
w którym juz nie w czczych słowach, lecz
rzeczywiście, żein zupełnie twoją własnością,
cieszyć się b ę d ę ? Niki. prócz Ciebie samego,
nie może tego sprawić. Powiększaj we mnie
tę nadzieję, i uinocniej tę moją ku Tobie ufność
przez zasługi (wojej drogiej krwi, niech niewątpliwie tej łaski dostąpię, żebym przed
moim jeszcze zgonem solne samemu umarłszy, twoją całkowicie ujrzał się własnością.
O Panie nieograniczonej dobroci! Ty wszystkich wysłuchiwasz prośby; racz też dziś
wysłuchać wzdychań duszy, która Cię szczerze kochać pragnie. Chcę. Cię kochać o Nieskończone Dobro! wszyslkiemi mojemi siłami.
Chcę Ci być we wszystkiem, co mi rozkazu
jesz posłusznym bez zysku, bez nadziei
jakiej pociechy Jub nagrody. Pragnę ci tylko
służyć z najczystszej synowskiej miłości, jedynie, aby twoje Boskie pomnożyć upodobanie i zadowolenie twojego tyle mię miłującego

80

serca powiększyć. Wieczna ku Tobie miłość
niech mi będzie jedyną (za moje usługi nagrodą, o którą twojego miłosierdzia proszę.
O Jezu! Najukochańszy Synu Przedwiecz
nego Ojca! Bądź Panem mojej wolności, mojego serca, i nieograniczonym władzcą tego
wszystkiego, czem jestem i co .mam. Gdyż
Ciebie kocham, Ciebie szukam, do Ciebie wzdycham, Ciebie pragnie me s e r c e ; Ciebie tylko
samego, a nic innego chce moja dusza posiadać.
O mój Jezu! uczyń mnie zupełnie twoim.
Tu następuje duchowno Komunia. Jak wyżćj. kart 35.

Pozdrowienie

Xajś.

Panny.

Modlitwa Ś. Bernarda.

O Tobie to Wspaniała Królowo! o Tobie
jest mowa, którą w Piśmie Ś. czytamy: „Któż
to jest t a , która wschodzi jak jutrzenka, piękna jak księżyc, świetna jak słońceV" Ponieważ przyście na świat naksztalt jasnej jutrzenki, która blaskiem twojej świętości, blizkie
przyjście słońca sprawiedliwości poprzedziłaś.
Dzień, któregoś Ty na świat przyszła, słusznie dniem zbawienia, dniem łaski nazwać
się może. Jesteś piękną jak księżyc o Najświęlsza z Cór Dawida! A jako żadna z planet nie jest podobniejsza słońcu niż księżyc;
tak też żadne z stworzeń nie zbliża się tyle
co Ty podobieńst-wem do Bóstwa. Księży c
oświeca noc u/vczonem sobie od słońca świa-
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tłem; ty oświecasz ciemności naszych dusz,
światłem twoich wysokich cnót. Ale ty jeszcze nad księżyc piękniejszą jpsteś; ponieważ w tobie wszystko jest światłem, i najczystsza jasność; żadne Cię plamy nie każą,
żadna Cię cień nie zaciemnia. Ty jaśniejesz
jak słońce, lo jest, jak owo wieczne Slońcc,
które to ziemskie stworzyło, i które ty w twojem dziewiczym żywocie -.osić stałaś się godną.
Święta Jlarjo, Matko Dożal przyczyń się
za mną nędznym grzesznikiem do Jezusa.
Modlitwa jak wyżt;. k. 57.

Osme

Nawiedzenie.

Wstań, spiesz się moja przyjaciółko, gołębico moja
pięknaI i przyjdź. Z Pieśni Salom, w i, 10.

Zbawiciel nasz Jezus Chrystus odzywa się
do każdej duszy, która go w Najświętszym
nawiedza Sakramencie, jak ów świętą miłością przejęły Oblubieniec, najczulszemi słowy
w Pieniach Salomonowych. Duszo moja, mówi o n , która mnie nawiedzasz, powstań, wy
dobądz się z lego nędznego sianu; powstań;
dla tego tu jestem obecny, abym cię mojemi
łaskami, jakich ty niemasz, zbogacił. Spiesz
się, zbliż się do mnie; niech cię mój Majestat nie przeraża, ani trwoży; ponieważ lyin
końcem w tym Sakramencie zupelniem sńj
u k r y ł , — uniżył— zniszczył, abym ci wszelką odjął bujażń, i twoja ku mnie zyskał z»uł
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fanie. M ija prfcyj iciółko! |uz nio jestem nioią
nieprzyjaciółmi). lecz mo|ą ulubioną j e s t e ś ;
ponieważ lv mnie kochasz, i |a ciel-ie tnlcże
kocham. Moj i luba i Piękność twojej duszy,
która moje porywa serce, jest dziełem mojej
łaski. — Nigdy tego nie zapominaj. —- Ori.<
bowiem twoją przeszłą szpetność, w tę tak
piękną i nadobną zamieniła postać. Zbliż się
więc, czekam znaku- twojej d/.iecmnej przyjaźni
miłości, żądaj ora/, z żywą ufnością,
ezego tylko odentnie pragniesz.
Ś. Teresa l • ykla była mawiać, że ten
król Chwały, dla tego M.ijestat i blask swojego Liośtwa w pospolitej postaci chleba ukryw a . BlĄ nas ośmielił z tem większem przywiązaniem i ufnością do jego boskiego zbli
zyć się serca. Ldajmyz się tedy z zupełnem
z-iufanicni do Jezusa, złączmy się z nim, i
z otwarłem sercem prosiny go o potrzebno
dla nas ł.5-.ki.
O wi^-zne Boskie Slowol Które się dla
mnie stało ciałem, htoz zdoła radosc tę dostatecznie pojąć, jaką moja dusza ma być
przejęta, gdy wspomnę, kto ja jestem, a ktoś
i y . — Gdy '.wa/am, że ja jestem ua^niewdzięcznie|«zyin z ludzi. Ty za> Bogiem Strasznego
Majestatu, nie pojętej dobroci, klory nietylko
rni pozw 'asz stać w twojej obecności, lecz
leszcze z twojej nieskoiiczonej ku mnie miło
kci, najdelikatniejszym sposobem sarn mnie
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wzywasz i zachęcasz, abym do Ciebie przy
stępował, ile mi się razy podoba.
O d u s z e , które miłujecie boga, gdziekolwiek jesteście, czy w niebie, czy na ziemi
nie przestawajcie go kochać; lecz kochajcie
go też i za mnie. O Marya, Matko moja!
s p r a w , żebym boga mojego szczerze kochał.
1 ty, wszelkiej miłości najgodniejszy Panie 1
bądź jedyny m przedmiotem całej mojej miłości;
bądź Panem całej mojej woli. Posiadaj mnie
całego, i wszystko, co tylko mam. Ofiaruję Ci
wszystek mój umysł; abym zawsze wspomnieniem na twoją dobroć był zajętym, daruję Ci
cale moje serce, żebym nic innego prócz Ciebie nie kochał. Oddaję Ci moją duszę, żeby
się zupełnie twoją stała własnością. Poświęcam na twoje usługi wszystkie siły mojego
ciała; niech mi twoje upodobanie we wszyslkiem pomnażać doponiogą.
Gdy już nic więcej nie mam, cobym Ci
mógł dać, tedy nad to wszystko pragnę, żeby wszyscy ludzie ciebie Oblubieńcze mojej
duszy i pieszczoną twoją miłość, jaką Ty ich
kochasz, poznawali; żeby wszyscy dla lego
tylko żyli, aby twoje święte upodobanie lak
pełnić, jak Ty pragniesz i jak godzien jesteś.
Ach, gdybym ja przynajmniej teraz był zamiłowaniem twojej, nad ludzkie pojęcie piękności przejęty! Odtąd zawsze starać się bę.
dę wszistKo ku twojemu czynić zadowoleniu

S4

Szczerze postanawiam, nic z tego wszystkiego
nie opuścić, co poznam Tobie być przyjemnem, chociażby mi się lo trudne wydawało.
— Chociażbym nawet życiem iniał przypłacić.
O, jakbym się iniał za szczęśliwego wszystko
utracić, a ciebie zyskać: Ciebie, mojego Boga, moje bogactwo, moją miłość, moje wszystko. —
Jezu, moja miłości! weź mnie całego sobie,
posiadaj mnie całego, i wszystko, co mam.
Tu następuje duchowna komunia jak wyżej kar. 51,

Pozdrowienie

Najświętszej

Panny.

Modlitwa Ś. Bernarda.

O słodka, o można, o nieustannej miłości
godna Panno 1 Jestże kto taki, coby Twoje
Imię z uszanowaniem wyrzekł, żebyś Ty jego
serca Twoją miłością natychmiast nie zajęła?
Ktoż jest, który Cię miłuje, o Tobie myśli i na
samo tylko o 'lobie wspomnienie nową i powiększoną ku Tobie miłością przejęty się być
nie uznajel O najświętsza z dziewic! użycz
nam mocy w naszej słabości. Ktoz jest zdolniejszy 111 nad Ciebie Boga-Bodzico, do Jezuya
za nuni się wstawić, która tak blisko przy
Nim ciągie się znajdujesz! Mów więc za nami
lnów o można Pani! gdyż Syn Iw oj, zawsze
jesl skłonny Ciebie wysłuchać, i Ty wszystko
otrzymasz; o jco go prosić będziesz.
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O Marjo, zjednaj mi tę łaskę, abym w każdym czasie, do Ciebie się udawał.
Modlitwa. )ak wyżej, karta 57.

Dziewiąte

N a w i e u z en i e.

tt<fzłScm podobnego Synowi człowieczemu, którego
piersi złotym pasem opasane były Objaw, 1 13.

Ew-angielisla i kochanj uczeń JKZLS\. Jan
S. widział w swojem Objawieniu postać Syna
Człowieczego, ktorego piersi złofym pasem
były opasane. Tak przedstawia się JkZUS
oku w lerzącego w Najświętszy w Sakramen
eie. Jego piersi nieocenionych łask są pełne,
którenr On nas z niewymownem pragnieniem chce obdarzyć. Jak owa malka z wielką miłością swemu niemowlęciu piersi nadstawia, żeby z nich mleko nn swoj posiłek ssało i z niej ciężar pokarmu ode brało,
tak leż oczekuje nas J e z u s z niewypowaedzianein pragnieniem, abyśmy się do Jego
spieszyli piersi, i tam Jego nakarmili się łaską. Szczęście to. już w starym Testamencie
Prorok Izajasz w duchu w i ł z ą c , i w swoich
(66. Rozdz. 12, i 13) proroczych pieśniach przepowiada synom Kościoła Chrystusowego, móv iąc ., przy piersiach was poniosę, które ssać
będziecie; na kolanach będę się z wami pieścił. Jako gdy kogo matka pieści, tak was
cieszyć będę."
Tu można przylociyć, co O Alwpre* mó-

w i . że Chrystus w Najświę Sakramencie mo
jąc pełne ręce samych najszczególniejszyoh
łask, z największem upragnieniem \viernvch
dusz szuka i oczekuje, żeby się do Niego
zbliżyły, i one z Niego zd-ęły. Ś. Katar/' na
Seneaska , gdy się do tej fto«kiej miłości
uczty zbliżyła, zwykła była każd-j rażą z tak
gorącem pragnieniem przystępów a ć . jak owe
ssące niemowie rzuca się do piersi karmiącej
matki.
O Jednorodzony ! Najukochańszy Synu
Przedwiecznego Ojca 1 Zmm to, że Ty je-.leś
Najgodniejszy i N,ijszczególnie|szy przedmiot
naszej miio.soi. Pragnę w mojej ku Tobie
miłości tak wysoko postąpić, jak ly odeinnie
i od wszystkich stworzeń tego godzien jesteś,
albo przynajmniej tyle, ile kiedy jika dusza
postąpić zdołała. Wiem zaiste, że jako niegdyś zdra|ca i buntownik przeciw Twojej miłości na łaskę kochania Cię nie zasługuję;
wiem. ze nie jestem godzien stać I U W T » Y O I H |
obecno,ci. Słyszę jed-.nk z Twoich własnych
u s t , jak dalece pragniesz, żebyin Cię kochał,
słyszę, jak mię sam wzywasz: ..Symi mml
daj mi Twoje serce, i nie odm iwu.j mi go."
znowu „Będziesz miłował Pani Bogi twojego z całego serca." Tak więc Mibie życzysz
posiadać moje serce, chociaż w przóri nie było
Ci wiernem. Ponieważ tak łaskawie sol>>o
tyczysz być Panem i Właścicielem mojej ir.i
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łości, przeto luboć na wieejsną bmierć za r łu
żyłem, zatrzymałeś mnie jeszcze dotąd przy
życiu" dałeś nu czas, żebym się z całego serca do Ciebie nav\rócd, i wszystkie moje pragnienia do Ciebie zwracając, na wiil i Cię miłował. Gdy f\ raczysz me pogardzać moją
miłością i chcesz abym Cię kochał; spojrzyj
tedy na mnie Najwyższe Dobro! od dnia d^i
siejszego powracam do Ciebie; oddaję Ci się
całkowicie, nic nie zatrzymując dla siebie, kocham Cie pełen dobroci Boże mój! n.ecgraniezoną miłością. Obieram Cię szczerze za mojego jedynego króla i bamowładzcę mojego
nędznego serca, które ja, ponieważ Ty chcesz
je mieć, z najgłębszem uszanowaniem u nóg
Twoich święty cli składani. Prawda i w r n s j ę
to, ze serce które Ci dać mogę, jest sercem
zimnem i pelnem obrzydliwości, lecz gdy je
Ty przyjmiesz, tedy będziesz umiał w dobre
odmienić. Odinien mię o Panie! Ach odmieu
m i ę : ponieważ lak żyć dłu/ej nie mogę, jak
dotąd iyłein. lak niewdzięcznym i z tak małą
nuloscią ku Twojej nieskouczoncj dobrocj,
która ninie lak bardzu kocha, i nawzajem nie-;
ustają' ej miłości jest godna. O Bo'fl mojego
serca 1 niechże cd tej chwili w;nagrodzę
wszystkie le miłości, ktorycaem Cię dotąd
pozbawił i sposobem swiętekradzl.im L'i inmm zwracał stworzeniom.
Boże moj 1 o Loże. moje najwyższe Dobro!
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*hcę Cię Kochać, kochać Ciebie, inejom jest
postanowieniem i mojćm nieziomnem przedsięwzięciem.
Tu następnie duchowna Komunia.

Pozdrowienie

Jak w\żr>j. kar 51

Najświętsze)

Fanny

Z modlitwy Ś. Jana IJjnmsocna w ósmym wieku Clirześcianstwa.

Bądź pozdrowiona wszelkiej czci Najgodniejsza Panil Racz przyjąć prozbę grzesznika, Ty
najpewniejsza nadziejo ChrzescianI który, luboć jest grzesznikiem, równie Cię ;ednak
£ całego serca czci i miłuje; i po Bogu całą
swoją nadzieję i pociechę w Tobie pokłada.
Od Ciebie otrzymuję mój żywot; przez Ciebie
spodziewam się przystępu do Twojego Syna;
i przez Twoją nademuą litość najpewniejszy
zadatek mojego uzyskać zbawienia. Zdejm
ze mnie nieznośny ciężar mych grzechów,
rozprosz ciemności zaciemniające moją duszę;
potargaj sieci moich nieprzyjaciół,
bądź rr,
przewodniczką w mojćm życiu, abym za Twoją
pomocą mógł wiecznego dostąpić błogosławieństwa.
<- moja Matko! spraw żebym Cię nigdy
mej myśli nie spuszczał.
JModlilwa jd^i \v>

karta 57.

Dziesiąte

N av\ i e d ze n i e

69

Gdzież idziecie nędzni! Dobro któreao szukacie, w s e dnem U iko jest Jezusie. Ś. Aug.

O bezro/.urniii synowie świata! wola Augustyn Ś., wy nędzni i ślepi, przylgnięci do
marności świata tego ludzie! gdzież się udajecie do zaspokojenia żądzy serc waszych?
Zbliżcie się do Jezusa; gdyż on sam tylko,
nikt oprócz Niego, nie jest w s t a n i e waszemu
sercu ten pokoj i to wewnętrzne ukontentowanie p r z y w r ó c i ć , ktorego s z u k a c i e . — Du
szo moja' nie dajże się i tv szaleństwu świata
zwodzić. „Samego tylko Boga szukaj; ponieważ tv nim samym wszystkie zawierają się
dobra. 1 ' Szukaj tego jedynego dobra, które
wszystkie inne dobra w sobie zamyka," mówi tenże Augustyn. „Chceżli go zaraz znaleźć?
spojrzyj, oto już jest przy Tobie. Rozmawiaj
z nim otwarcie, powiadai czego żądasz, gdyz
dla tego tylko jest on obecnym w tym Najświętszym Sakramencie, ażeby twoje przedstawienia przyjmował, twoich prożb słuchał,
tobie żądanej pociechy w twuich ud/ielał
uciskach.
Nie każdemu z milionów poddanych jakiego p a ń s t w a , wolno jest z swoim rozmawiać
królem; niektórzy się spodziewać mogą jedynie, ze im nakoniec przez pośrednia osobę,
pozwolono będzie s w e przedstawienia przed-
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łożyć monarsze; ale z Tobą, o Królu Wiecznej Chwały! ab) mużna mówić
żadnej
trzecie- osoby nie trzeba. Ty każdego czasu
jesteś gotow w Najświętszym Sakramencie
wszystkim, Uórzy chcą przyjść do Cieb:e,
dawać posłuchanie. Kiżdv, kto t\łko chce,
tam Cię znajduje każdej chwili, nikt mu nie
przeszkadza poufale z Tobą pomówić, tak
długo i tak często, jak mu się podoba. —
Krolowie i Książęta tego świata w niektóre
tylko dni pozwalają do siebie Iprzystępu; fy
zaś Jezul Krołu Aniołów, czekasz dzień i noc
na najuboższego i mjhższego z pomiędzy nas,
któryby ty lko zsczył przyjąć od Ciebie. O niepojęta i na)świ'tsza Taje nnico Miłości! C/y
się udzielasz naai w Komunii S., czy tylko
się w nas/ych zamykasz ołtarzach, tedy umiesz
mocą niezwyciężoną twojej świętej miłości
serca tak pociągać I.u sobie, że całe Tobą
zajęte, nad twoją niepojętą dobrocią w nadzwyczajne zadziwienie wpadłszy seraficznemi miłości płomieniami zapalone gorej-i
i
w tym szczęśliwym stanie, swe my^l i pragnienia w fobie zupełnie utopiwszy, spoczywają. Ach! pociągmej tez moje nędzne serce do siebie, ktorc szczerze pragnie Cię ko> !iać, i zvć w tej woni zachwycającej twojej
miłości. O 1 dnia dzisiejszego sklail.un n i ~
zawsze w ręce twojei niepojętni dobroci wszystkie chęci, ciało i duszę, m wszysikićm co
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main. Racz Pnme strasznego Majestatu!
to bezwarunkowe oddanie się Tobie, do kiorego mnie miłość zniewala, łaskaw ie przyjąć,
i postąp ze mną, jak Ci się podoba. Od dziś
post.inawiam na twoje święte i sprawiedliwe
w i idedem innie rozrządzenia. o Najulubienszy
mojej duszy ! nigdy się więcej nie uskarżać.
Wiem, że one wszystkie z Twojego pełnego
miłości serca pochodzą; dla tego będą mi zawsze przyjemne, i z niemałym dla mnie pożytkiem. Dosyć, że tak Ci się podoba, toz
się też i mnie podoba, teraz i na wieki. Czyn
ze mną jak chcesz; zgadzam się z twoją wolą; ona jest świętą, łaskawą, doskonałą i najgodniejszą kochania wolą. — O Najszacowniejsza Wola mo,ego Boga, jakże mi przyjemną Jesteś! Chcę żyć i umierać złączony
z Tobą. — Twoje ukontentowanie ina być
niojern , i żadnemu pragnieniu nie dozwolę
rod/ić się w me:n sercu, kloreby z najeżystszem pragnieniem twojego Uostiego serca
zgodnem nio było. — Boże mój! wszelkiej
czci najgodniejszy Boże! daj mi tę ł.>kę. i
spraw, żeb-m dla niczego innego na przyszłość nie ż\'l, tylko abym tego jedynie chciał,
czego 'ły chcesz, i dla lwoje| to Najswjplszej
Woli kochał. — Niech zginie z czystej ku
TwIWB miłości, to moje nikczemne i skłonne
do grzochu ciało, gdy Ty z miłości ku mnie,
3iel"0 cni za pokarm dać i umierać chciałeś
tylko
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Niech zginie dzień len, niech wieczne ciemności i cienie śmierci pokryją owe chwile,
w których moją skażoną wolę na twoją obrazę obracałem. Rocharn cię, o święta Wola
Boska! gdyż ty jesteś samym Bogiem, którego ja calcm mojem sercem kocham, i któremu
się zupełnie oddaję.
O święta Wolo Boga mojego! Ty jesteś
jedynym przedmiotem mo|ej miłości.
Tu następuje Duchowna komunia Jak wyżej, k 51

Pozdrowienie

i-nj.

Panny.

Modlitwa s. \fidrzeja Jerozolimskiego, Arcybiskupa
Iiandw, z szostego \Uck'i.

Pozdraw iam Cię pełna łaski! Tyś jest spraw
czyną naszej prawdziwej pociechy: przez
Ciebie wyrok naszego potępienia jest cofnięty, a na łoskawy i litościwy zamieniony. Pozdrawiam Cię najdostojniejsza i prawdziwie
błogosławiona Panno! któraś za wspaniały
Kościół i poświęcony Przybytek Majestatu
Boskiego i Niebieskiego Króla wybraną została. Twoje dziewicze wnętrzności są krołewskiem łożem, w klórem człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, z Bóstwem tak się szczęśliwie zjednoczyło. W Tobie Bog się z człowiekiem p o e d n a ł . Ty jesteś klejnotem wiecznego żywota; Niebem, w ktorem słońce
światłości na widnokręgu lego życia świecić
zaczęło, fsiebieskiem sprzymierzeniem wcielonego Słowu.

03

Pozdrawiam Cię Matko i rodzicielko twojej własnej radości. Ty jesteś w rzeczy snmćj
jedyną błogosławioną, ponieważ Ty między
wszYslkiemi niewiastami stałaś się sama godną być twojego Stwórcy matką. Wszystkie
pokolenia zowią Cię szczęśliwą; Książęta ci
hołd składają; Najznakomitsi z ludu przedslawjają ci swoje pokorne proźby; święte dziewice mają sobie za szczęście iść twoim śladem. — O Maryo! gdy moją ufność w Tobie
pokładam, już tem samćm mam się za szczęśliwego. Gdy pod twoją ży ję protekcyą, nie
mam się czego lękać; ponieważ Cię Bóg na
skład broni Zbawienia przeznaczył, której on
zwykł udzielać tym, których chce zbawić.
Pod twoją Obronę uciekamy się Święta
Boża Bodzicielko!
Modlitwa jak wyżej K. 57.

Jedenaste

Nawiedzenie.

Starajmy się zawsze, mówi Teresa S. blizko zostawać przy Jezusie, naszym Najukochańszym Pasterzu; nie oddalać się od niego i nigdy go z oka nie spuszczać. Gdyż zwykle Pasterz swej owieczce, która przy nim stoi, więcej okazuie miłości, i jest hojniejszym ku niej,
i częstokroć z swojego własnego pokarmu jej
udziela. Zdarza się czasem, że Pasterz usypia ; owieczka jednak nie oddala się od niego ;
jeno albo sama przy nim spoczywa, albo ge
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Ludzi, gdy trzoda w niebezpieczeństwie od drapieżnych zwierząt znajduje się, i nowe od niego za to orlbieiM pieszczoty O dobry Zbawicielu' oto ja stoię nader blizko przy Tobie,
tu w Sakramencie utajony Pasterzu mej duszy ; niczego bardziej od Ciebie uieządam,
jak \\:elkiej ku Twej chwale gorhwosci i wytrwania w kochaniu Ciebie.
Tobie o Wiaro Święta! winicnem największą wdzięczność; ponieważ ty innie uczysz,
i przez ciebie jestem pewny, że w tym świętym Ołtarza Sakramencie , w tym chlebie niebieskim , nie masz ziemskiego chleba, tylko
sam Zbawiciel, Odkupiciel, Chrystus Jezus istotnie , z miłości ku mnie znajduje się. Chociaż Cię nasze cielesne oczy widzieć nie mogą,
jednak za pomocą światła Wiary Ś. w tej poświęconej Ilostyi uznaję Najświętszego Pana
Nieba i ziemi, i Odk>.piciela S-Mata. A jako
ty o dobi-yJczu' moją nadzieją, moim Zbaw cą
i moją pociecha jestes, tak też i ja pragnę z całej duszy, ż e b y m ó g ł być jedynym wszystkich
moich myśli, życzeń, alłeLlow i proźb przedmiotem. Cieszę się i weselę nieskończenie więcej z twojego szczęścia, którego ty prawdziwie zażywasz, i m wieki zażywać będziesz,
niż 7. wszelkiego dobra, jakie mógłbym kiedyr,
tak w lem życiu, jak i w wieczności otrzymać. Mam sobie za największe w e s e k
gdy
ty najdoskonalej zadowolonym jestes. Opani^
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wj >c o Panie i Rrólu chwały | o p a n u j całą
moją duszę, klóią Ci zupełnie oddaję, i posiadaj ją nazawsze jako twoją istolną i WAwną własność. Moja wola, moje zmysły, skłonności, wszystkie moje siły, mech odtąd staną
<ię niewolnikami twojej miiosc:, i na tym już
swieue, mech ty iko twojemu upodobaniu i twojej Chwale służą.
Na lem całe twoje 7\cie trawiłaś u Marjo!
Ty pierw s / a i najdoskonalsza miłośnico Jezusa I T^m to sposobem Iw oją urządziłaś miłość ,
Ty Rodzicielko mojego Odkupiciela! Spraw
pełna litości Panno! żebym i ja napotem tak
zyi, jakeś Ty cala w twoim Bogu utopiona, na
tym świecie żyła.
Niech się ja cały twoją stanę własnością,
a Ty moja.
Tu następuje duchowna komunia, jak w \ ż ó j k.51.

Pozcirowienie

Najświętszej

Tan.iy.

Z modlitwy Ś. Andrzeja, arcybiskupa Ktindyi

LLój twoją modlitwą, o matko miłosierdzia'
sprawiedliwy twojego Syna gniew i uczyń go
litościwym na oęołnc utrapienia i tfiuiy. jakich i Ty niegdyś uczestniczką byiaś: żyjąc
na ziemi, mały tylko okręg zajmowałaś: teraz zas, gdy Ty na|wyżej w Niebie Lrolujesz
caiy świat na Cię, jako na powszechną pojednawczy nę oczy swoje zwraca-. — Ponieważ tak
peiną dobroci jesteś że nie odrzucasz naszćj
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czci ku Tobie, użycz nam tedy w nagrodę
naszych lichy''li usiłowali, pomocy twojej za
n.is modlitwy, Ltórą my nad wszystkie skarby i. wiata przekładamy; Twojej modlitwy,
która nas z Bogiem jedna i obtitość łask
abyśmy na drodze cnoty postępowali, sprow a d z a ; I w o j t i modlitwy, przez którą, zdrady
naszych dusznych nieprzyjaciół, któr/y z na
mi zawsze w o j u j ą , bezsiluemi się staną, ich
zamysły zniszczone będą, a srogie uzbrojenia
na nich się samych zwalą.
O Jlarjo! w Tobie całą ufność pokładam;
ly po Bogu jedyną moją jesteś nadzieją.
Alodlitw a juk wyzćj. k 57

Dwunaste

Nawiedzenie.

Bóg jest miłością, a kto mieszka w miiości, ten mieszka w Bogu, i Bog w nim. 1. Jan
4, 16
Kto Jezusa kocha, ten mieszka w Jezusie Jezus w nim. „Kto mnie kocha, mówi Jezus, ten będzie, i Ojca mojego kochał
do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego
uczy niemy." Jan i i , 23. Gdy już zbliżył się
był ostatni moment, w którym błogosławiona
dusza św. tilipa ISeriusza , skończywszy ośmdziesiąt lat, na trudach i pracach, w których
z miłości Jezusa ku chwale kościoła, i na pożyfek dusz . ' ' d r o ę ą krwią jego odkupionych
z wszelką zajęta usilnością, wreszcie na wieczne gody z swoim ukochanym Obiubiencem
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miała być w e z w a n ą ; i gdy już Sakramentalną Hostyą zoczył, mocą której duch jego na
podróż ostatnią miał się posilić, zawołał pełnem uniesienia sercem: Oio moja miłośćI
Oto najszczęśliwszy cel 1 koniec wszystkich
moich pragnieu.
O, gdyby każdy z n a s , gdybyś przynajmniej ty, duszo moja! w obecności tegoż samego Jezusa w Najś. Sakramencie tym przyjemnym miłości tonem zawołać mogła: Oto
przedmiot całej mojej miłości! Olo Punkt, w którym wszystkie pragnienia mejego serca w ż\ciu
zgonie w czasie i wieczności się schodzą!
Ponieważ tedy Boże moj i Panic! pizyrzekłeś w bwangehi że kto Ciebie kocha, i od
Ciebie też nawzajem kochanym będzie; że Ty,
i Ojciec twój do niego przyjść 1 w nim mieszkać macie, i nigdy od mego oddalać się nie
zechcecie; jakże ja Ciebie nie mam więcej nieskończenie kochać, niż wszystko co do twojej me należy Istoty ? Kochaj ze mnie tedy
o dobry Jezu! gdyż b \ ć od Ciebie kochanym
więcej sobie ważę, niż gdybyś mi dar wszystkie Królestwa lego świata. Przyjdą tedy
o Jezu! radości niewymowna Anioło w ; przyjdź
/gotuj sobie mieszkanie w ubogićj chacie me|
duszy! wez ją w twoją posiadłość. 1 tak ją
mocno utwierdź, żebyś się z niej nigdy więcej nie oddalał; albo przynajmniej, żebym przez
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moją nową niewierność, powodu Ci do lego
nie fljłK Wciff Hoże mo|! wiem, że masz sobie za ro/kosz mieszkać zsyni-ni hid/kiemi:
nigdy się od nu H nie oddalasz. ch\b.i /e<'ie ,,mi
p r z e / niewlzię.-ziiość wypchną
Ja s n u na
nieszczęście m >je trgo n.i sobie dozri.iłem. i tera/, jcs7ive zawsze się lękam, żebsm Cie m
nowo od siebie me odMręezW. At-li' niedopuizcz.nj, żeby się kiedy l ik obmierzły występek i tak haniebna niewdzięczność zdarzał i
na ti | ziemi, którą niet:d\ś Twoja droga Krew
już. w ogrodzie G : iwnym, a jeszcze obficiej
krzy/a na Golgacie, by ia poświęciła. Nie
dozwalaj, żebym Cię z mojej dnszy \iy|sć
z n u s ^ a ł , gdyś ją uiepojętemi skarbami twej
łaski lik hojnie zbogacił — kecz zawsze się
boję'. — drży na wspomnienie moja dusza,
gd\z to mi się jeszcze tr.itić może' Nieszczęście to może mnie jeszcze spotkać!— Dla lego
Zbawicielu moj' wolę umrzeć, jeśli Ci się
p o d o b a , aby mnie śmierć z Tobą złączyła, i
b u i i 7 Tobą żyć inogł lia wieki. Tak moj
!< u! to jest mojeni życzeniem, to jest moją
ri(L:ie|ą. Obe|inuję nogi Twoje przyciskam
C
do mojego serea. I) ij im to, żebym Cię
nieustannie kochał; daj, żebym nawzajem
od Ciebie był kochanun. — iNajukochańszy
Odkup^ielu! z zupełną ufnością w twojej
łasce mówię to: zawsze <'ię będę kochał;
Ty zaś iwojei w. •'«"
miłości nie uchylisz
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mi nigdy. Mam nadzieję Bo/e mo|ę| duszy !
ve mv razem z sobą żyć będziem na wieki, A.
O Jezu 1 niczego wiecó| nie pragnę, jak
Ciebie kochać i od Ciebie być kochanym.
TLI następuje duchowna komunia jak W>ZLJ k 51

Pozdrowienie

hajswiefszei

Panny.

Modlitwa S Ildefons:! \rc> biskupa 'oielanskiego,
w smdniym wieku chr/.esci Uistwa.

Moja najdroższa P.mi, nialko mojego Najwyższego Pana! Ty jesteś Isajbłogosławienszą
między niewiastami [Najczystszą miedzy dziewicami. jedyni} Panią w.srod służebnic, królową między two|enn r-.iw lennicann. Olo Cię
wszystkie uwielbiają pokolenia. Spraw tedy,
żebym twoję ogłaszał wielkość, pt-k' tylko będę w stanie ją ogłaszać; żebym Cię kochał,
poki w lem życiu będę mógł kochać; żebym
twoje wielbił Imię, ile mi sił sianie; żebym
Ci służył dopokad mi Bog przedłuży życia.
Proszę i zaklinam Cię, Malko miłosierdzia,
żeby£ nil za twojeni pośrednictwem ducha
Iwojego Syna, mojego Odkupiciela wyjednała;
żebym co jest p r a w d ą , i co twojej godności
przystało, o Tobie myślał, mówi!,
żebym,
nie zamilczał, coby mi.do być powiedziane.
Uczyń mnie, Najświętsza Panno! godnym
ogłaszania Twej chwały.
Modlitwa jak wyżej 1.57

ino

Trzynaste

Nawiedzenie.

Poświęciłem dom ten mniemu Irfiiemowi. i będa tana
oczy moje i serce moje |<o wszystkie dni 3. księga
królewska, 9, *3.

Tę ta!, wspaniali) Pisma S?° obietnicę, Pan
Jezus zostając dzien i noc w ISajswię. Oliarza-Sakramencie zupełnie uiści! Dobry Jezu!
nie jcslże to zbytek łaski; edybyś przez dni
tylko na naszych trwał Ołtarzach? mógłbyś
pod ów czas dosy ć znalesć czcicielow twojej
:>więl«'| obecności, którzy by się z twojego
słodkiego cieszyli towarzystwa. Pocoż i nocne tam zoslawania, w cza«ie, w Llmym mv
nasze zamykamy kościoły, od Ciebie się oddalamy, wracamy do naszych domów, Ciebie
samotnego zostawując i ua zwyczajny udajemy się spoczynek! Ach, rozumiem Cię koehrtny Panie! dochodzę przyczyny, miiosć to
jest, i tylko ona sama, która Cię naszym
więźniem czyni.
Ten niezwyciężony popęd
twojej mrłości tak Gi/J związał, że Ci ani na
chwilę nie pozwala z tąd się oddalić. O najmilszy Zbawicielu' Ten jedyny i lak wzruszający rys twojej miłości, powinienby już być
dostatecznym ludzi zobowiązać i zniewolić,
żeby przy Tobie tak długo bawili, az pokiby
przemocą od twojei oddalić się zmuszeni nie
byli obecności. Gdvby tedy konieczność |aka
zmuszała ich oddalić się od Ciebie, powin
niby przynajmniej swoje serca, i swoje pra
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gnienia u stóp twojego zostawić Ołtarza,
gdyż dla tego tylko cbcesz lam zostawać, abyś
naszym rozmaitego rodzaju potrzebom, najprędszej udzielał pomocy, i zawsze z nową
uprzejmością te dusze mógł przyjmować, któreby Cię w najkrótszym czasie nanowo odwiedzić chciały.
O Jezu Oblubieńcze duszy mojej! Wszystkie moje usiłowania niech odtąd jedynie do
tego zmierzają, aby twoim najżyczłiwszym mi
zamiarom zupełnie odpowiadały. Moją wolę,
skłonności mojego serca, przyjemności mej duszy, wszystkie moje pragnienia; słowem wszystko co jest we mnie , i Tobie podobać się może,
odtąd cbcę jako dobrowolną ofiarę miłości Tobie złoży;; i ile razy osobiście zmuszony
będę od twoicb stóp się oddalić, niechże ta
dopiero uczy niona ci ofiara, u Ciebie nie oddzielnie zostanie. O gdybym mógł dzień i noc
Ciebie zmyśli nigdy nie spuścić! O straszny
Majestacie Boga mojego! 0 jakże już za szczęśliwych miećbyśmy się powinni, gdybyś len
Sakrament bvł ustanowił dla tego jedynie,
abyś zawsze blisko nas zostawał; ale twój zamiar dalej bez porównania sięga; twoje lo
blisko nas bawienie, nie na samem tylko przestaje pragnieniu , lecz ma być najdzielniejszym
sposobem, abyś się, przez godne przyjęcie
tego Sakramentu, z tym który Cię kocha, zupełnie złączył. Ten jest twój istotny cel zo-

stawania między ludzkiemi synami. Lv cz gdy
wszystko głęboko rozważam. O Boże v\ielki!
jak niezgodne i przeciwne sobie uczucia powstają w mem sercu? — Bojażń i miłość —
stracli
pragnienie na p rzeiniany przenikają
głębią mojej duszy! iiojiźn i przestrach mott ię z jednej strony; bo ktozby się odwa/ył
pokazać u twojego stołu, gdzie najczystszego
tylko sumienia wierni zasiadać m a j i , i twoje
Boskie Ciało pożywać za pokarm, którego nawet najdoskonalszym niedozwolonoSerafinom?
Jednak z drugiej strony, zajmuje mnie niezwyciężony popęd miłości, z której nienasycone powstaje pragnienie co raz to bliżej Ciebie
znajdywać się, i za pomocą wewnętrznego
zjednoczenia się z Tobą, moj dobry Panie!
stać się jedno. Ukrywasz twój Majestat w poświęconej Hostyi, abyś tym do nas wszedł
sposobem, nie chcąc przerażać naszych .śmiertelnych oczu blaskiem twojej wielkości, i abyś
nasze mógł opanować serce. Ty gorejesz pragnieniem, iż tak rzekę, abyśmy Cię pożywali,
i żebyś z nami zjednoczonym został. Przyjdź
tedy moj Jezu! pragnę Cię przyjąć bądz mojego serca i mojej woli Bogiem. U stóp twojego Świętego Ołtarza, o Najdroższy Zbawicielu I składam twojej miłości Cało palną Ofiarę
z ws? łstkiego co jest we mnie. z moich uciech,
z moich zabaw, z moich wygód, i z mej własnej woli. O Miłości! o niepojęty Boże miło-

aci! Panuj nademną jako samowładny Król;
tryumfuj z zdol.sczy moiego .01 ca, jako nigdy
niezw yciężony bohater 1 zwycięzca! Zepsuj
i bnt^ęiM we mnie wszystko, co jest mojego,
i ostry miecz mocy twojej miłości, r.icch żadnego nie szczędzi we mnie nflektu, żadnego
pragnienia, kloreby twojego nie było godne
Majestatu.
Viedoz\\«iIaj, a b \ m , gdy Ciebie
w Najświętszej Komunii przyjmuję, 1 dusza
moja jest pełną wielkości twojego b ó s t w a ,
miał jeszcze do jakiego su,orzenia być przywiązanym. Kocham Cię Boże moj I zawsze Cię
kochani, i Ciebie tylko samego kochać chcę
Pociągniej mnie do siebie dobry Zbaw
cicłu! za pomocą twojej miłości.
Tu następuje duchówna Komunia, jak wyżej,s 51

Pozdrowienie

Matki

Boskiej.

Modlitwa S Ildefonsa ircy-biskupa Toletanskiegli

Do Ciebie się udaję \ajwyzsza Pani 1 Kro
Iowo! ty najpokoi mejsza służebnico twojego
Syna! z głębokiem uszanowaniem upadam
przed Tobą, nie porownana Malko swoieao
Boga! proszę Cię abyś' mi wyjednała odpu
szczenie moich grzpeliów, i ? u p e ł n ą czystość
inojej duszy. Daj mojemu sercu liową gorliwość o cześć twojego dziewictwa; oświeć mój
rozum, przez nieocenioną uubroć twojego S\
na; użycz mi mocy i męztwa iść za p r a w d ą ;
wesprzyj mnie twoją łaską, abym nieodmiennie
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stał przy Bocu i Tobie; twojemu synowi i Tobie był w służeniu wiernym; jemu, jako mojemu Stwórcy, Tobie, jako czcigodnej jego Malce; j e m u , jako Wszechmocnemu, Tobie, jako Matce Wszechmocnego; Jemu,-jako Odkupicielowi, Tobie, jako przyczynie mojego Odkupienia: ponieważ, gdy On mój dlu» za mnie płaci,
tedy płaci go tern ciałem, które wziął od Ciebie.
O Matko moja 1 daj mi wszelką ufność ku
Tobie, i s p r a w , żfbym się zawsze do Ciebie
w każdym razie udawał.
M o d l i t w a , jak wyżćj s. 57.

Czternaste

Nawiedzenie.

Tu odpocznienie moje na wieki wieków:
tu mieszkać b ę d ę bom jo obrał. Psalm 13ł. U.
Słyszę Ciebie mój Najukochańszy Jezu l
tak z lego tu Przybytku mówiącego. Gdyś
więc Ołtarz ten za swoje mieszkanie obrał,
i w Najświętszym Sakramencie obecnie przytomnym jesteś: gdy miłość twoja ku nam zniewala Cię, że l u , twój znajdujesz spoczynek,
jakżeby tedy nasze serca z wszelkiemi pragnieniami, Tobie towarzyszyć powinny, przy
Tobie zawsze bawić, spoczynek pieszczoty
znajdować, tam gdzie źródło wszelkich przyjemności swoje siedlisko założyć raczy ło? O jak
szczęśliwe jesteście dusze kochające: które na
tym świecie żadnćj przyjemniejszej dla siebie
nie znajdujecie zabawy, jak być w obliczu Je-

lob

susa vf Najświętszym Ołtarza-Sakramencie.
Jakbym i ja był szczęśliwym, mój najłaskawszy
Zbawicielu! gdybym zacząwszy od dziś, nigdzie mojego nie znajdował Hi.-inlentowania,
jak w bliskiem z Tobą obcowaniu, albo w ustawicznem zaprzątniemumoich m\sh Twoją przytomnością, w lem nieocenionem D O E R C , gdzie
Ty mojem wiecznem szczęściem, dzień i coc
jedynt-j zajętym jesteś.
O Najgodniejszy kochania Jezu! Jakże wiele lat mojego życia oddalonych od Twojej mi
łosci zginęło dla mnie! AchI gdybym mógł
te lata mojego nieszczęścia z pasma życia mojego wygładzić! — Ciebie zaś, o niepojęta
dobroci i cierpliwości mojego Boga! uwielbiam,
Tobie składam me dzięki, żeś mnie na twoją
miłość tak nieczułe i niewdzięczne stworzenie, przez tak długi czas znosił: dla tego
li Iko jedynie, żebym nakoniec twojem miłosierdziem i miłością zwyciężony i pokonany,
zupełnie twoją stał się własnością. Panie!
b r z o z ę się ju* odtąd n oim dotychczasowym
oporem. Niech na przyszłość żadna niewdzięczność nad mojem nie przemaga sercem. Resztę dni mojego ż\cia, krotkicli, lub długie będzie, nsjpożyleczniej na Twoją poświęcę usługę; którą ini oczyszczony z przesądów i światłem wiary S. objaśniony rozum wskazuje.—
Oio, już od tego momentu, mój Zbawicielu!
zaczynam >o moje postanowienie uiszczać. Od
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("iebie oczekuję do tego pomocy: wiem, że
mi jej nie odmówisz, i dla lego Cię błagam. Tyś
z Twojemi pieszczotami i z okazywaniem swej
laski cierpliwie za mną gonił, gdym ja od Ciebie uciekał: i przesądami świata uwikłany,
ofiarą twojej gardziłem miłości; jakże daleko
więcej mogę się teraz spodziewać, gdy za twoim głosem iilę, sam Ciebie szukam; i kochać
Cię pragnę. Użycz mi łaski, abym Cię kochał
0 godzien nieskończonej miłości Hoże! kocham
Cię z całego serca, i kocham Cię nadewszystko. Kocham Cię bardziej, niż siebie samego,
więcej niż moje własne życie.— Żałuję, żem
Cię obraził. — O nieskończone D O B R O ! Daruj
mi moją niewdzięczność, a razem spraw, żebym Cię jak godzien jesteś, teraz i w wieczności kochał. Okaż Wszechmogący Ojcze!
pokaż cud Twojej wszechmocności; niech świat
cały pozna, że jedna ku Tobie tak niewdzięczna dusza, jaką moja jest, mocą twojćj łaski na taką zamienioną została, która odtąd
w Twojej miłości nikomu nie ustąpi. Proszę
Cię oto, przez zasługi Twojego Syna Jezusa;
tego jedynie pragnę w calem mojem ż^ciu,
1 oto tylko przez resztę dni moich starać się
postanowiłem. Zapalasz we mnie lo pragnienie,
udzielże mi mocy, abym go skutecznie wypełnił.
ISiech Ci będą nieskończone dzięki, o Jezu!
żeś mię tak długo cierpliwie znosił.
Tu następuje duchowna Komunia, jak wyżej k. 51.
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Pozdrowienie

2V aj.s ir i f.

Panpy

Modlitwa wyjęta z św Anzelma Biskupa Kantuaryjskiego w \ni;lii, z ledcnastcgo wiek'<

O Pani! która po człowieczeństwie leżu
sa Twojego Syna, wsz>slkie rozumne stworzenia w świętości bez porownama przewyższasz, przypominamy < i ową wielką łaskę,
przez którą Bóg Cię lak wysoko wyniósł^ i
zlał na Cię władzę, abyś wszyslko co do twojej mocy należy działała. Sjiraw, aby pełność
łask, na jakieś zasłużyła i nas tak/e twojej wspaniałomyślności uczestnikami uczyniła.
Chciej
o wielkomyolna królowo i Pani pełna litości!
dla nas także owe Dobro uzyskać, dla klorego
niepojęty Bog i Stwórca Nieba i ziemi racz; ł
w Twoich najczystszy cli dziewiczych wnętrznościach stać się człowiekiem. Nie odwracaj Twoich macierzyńskich Uszu od naszej proźby, i nie odrzucaj błagania naszego. Pros
jeno Twojego Syna, a On Cię pewnie wysłucha. Wiesz dobrze, że wsz\stkie twoje prośby
me były bez skutku. — t a k jest zapewne,
niczego więcej nie trzeba, jak żebyś Ty ;\lko
chciała byśmy nie zginęli, a rginąć nie mo/emy. Szczęśliwy, kto politowanie twojego serca
dla siebie zyskał! Gdyby nie hlość nad nami
twoja; która jest matką miłosierdzia, cóżby
się z nami po zejściu z tego świata działo
gdy przed twoim Synem na Sąd staniemy

lOfc

O Maryo! spojrzyj na niebezpieczeństwo,
w jakiem znajdujemy się, - mu- litość nau
nami.
Modlitwa jak wyzćj , kurta 57

Piętnaste

Nawiedzenie.

Prz\szcdlein puścić Ogień-miłości na ziemię,
i niczego bardziej nie prsignę, jak żeby się zajał.

Łut. Iż.
Błogosławiony Ojciec Franciszek Olympiusz
Teatyiiczyk, sprawiedliwie mow. że nie masz
żadnej rzeczy na świecie, któraby ludzkie serca
bardziej do miłości Boskiej zapalała, jak Przenajś. Sakrament. Z tych pow>dow dnia jednego
ukazai się Pan Jezus Katarzynie Senenskiej w
Najś. Sakramencie nakształt rozpalonego pieca, z którego potoki ognistych płomieni miło^
ści Boskiej z lak gwałtowną mocą, ze Wazeeh
s t r o n v tryskiwały, że całą ziemską zajmowały
kulę. Święta na len widok w nadzwyczajne
w padłszy zadumienie, zawołała dziwiącsię „Ach
jakże to podobna, żeby sie znajdował jaki
człowiek na świecie, któryby me kochał Ciebie, o Boże wielki! i cały miłością nie gorzał,
rozważając Twoją niepojętą ku nam miłość."
O Jezu' spraw, żebym cały twoją miłością
był przejęty, żebym nic innego nie myślał,
ni-' szukał, nie pragnął, jak Ciebie; nie wzdyrchał do czego innego, jak tylko do Ciebie samego. Jakbym ia był szczęśliwym, gdyby te
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święte płomienie całego mnie ogarnęły, i
w miarę zmniejszania dni życia mojego, razem też i wszystkie ziemskie skłonności mojego serca, swą siłą zupełnie we mnie zniszczy łyl
O Jezu! o Ty niestworzone słowo Boskie!
widzę Cię z miłości ku mnie wyniszczony III,
skruszonym i zabitym na tym ołtarzu! Cóż
mnie może wstrzvmvwać, żeb\m jako dobrowolna ofiara miłości, wzajemną ci się miłości
nie wypłacił otiarą? •— Tak jest mój Boże
i Najwyższy Krolul t u , u twoich stóp składam
moją duszę, moją wolę, mnie samego i moje
życie. Ojcze Przedwieczny 1 któremu ja tu
obecnemu w Synie pokłon oddaję; spojrzyj,
oto łączę tę moją ubogą ofiarę z t ą , którą
Zbawiciel mój Jezus, twój Najukochańszy Syn,
Tobie na krzyzu uczy nił, i jeszcze codziennie
na naszych cz\ni ołtarzach. Mech Cię nieskończone zasługi Jezusa wzruszą, żebyś ją
łaskawie przyjął; niecłiaj rany jego rąk i nóg,
niechaj kolcami ciernia ukoronowana głowa,
niechaj rana boku jego, twoje czułe ojcowskie skioni serce; a mnie tej udzieli łaski,
abym teraz uczynioną ofiarę, przez wszystkie dni, póki żyję, odnawiał; i nakoniec
w* najzupelniejszem ofiarowaniu siebie samego, za Ciebie umierał. O, gdybyś mi
to dał, żebym ożywiony duchem twojej łaski, idąc przykładem tak wielu milionów
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Męczenników, i ja też moją krew z miłości
ku lobie mógł przelać! z niewypowiedzianą
radością toczy lbym ją do ostatniej kropli. Lecz
gdy tak wysokiej łaski godzien nie jestem,
to przy najmniej ly le mi użycz o Boże mojego
serca! żebym wolę moją i moje całe życie,
twoim najmędrszym poddał rozrządzeniom, i
gotowem sercem taką śmierć przyjął, jaką mi
twoje niezbadane wy roki przeznaczą. Wszech
mocny Panie życia i śmierci! stwierdzam lo
dziś w obliczu twojem, że jedynein mojem
jest życzeniem, moją najszczerszą wolą, z twoją i podług twej woli umierać. — Umierać,
byle tylko śmierć moja, z twoją była chwałą.
— Umierać, byle tylko twoje upodobanie
przez moją śmierćspełńić. Od dziś w ręce twoje
oddaję życie i śmierć moją, zupełnie spokojny,
w jakim sposobie i czasie przyjśćby ona mogła.
Mój Jezu! pragnę umrzeć, abym cię wiecznie kochał! pragnę umrzeć, abym Cię więcej nie obrażał.
Tu następuje Duchowna komunia. Jak wyićj, k. 51.

Pozdrowienie

Xajś.

Panny.

Z Ś. Anzelma.

Pospiesz ku naszej pomocy, o Pani, pełna miłosierdzia! nie chciej pamiętać na mnóstwo naszych nieprawości.
Wspomniej, że
nasz Bóg i Stwórca stał się Człowiekiem, n.e
żeby grzeszników na wieczną kaźń wskazy
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wał, lecz aby i cli zbawił. Gdyby Cię Bóg dla
twego własnego tylko szczęścia za Matkę był
wybrał, tedy możnaby było powiedzieć, że
Ci mało na tein zależy, czy by siny zbawieni,
lub potępieni na wieki mieli zostawać; lecz
Bog w twoich najczystszych wnętrznościach
przyjmuje na siebie człowieczeństwo, aby tak
ciebie, jak i resztę ludzi zbawił. Cóżby nam
pomogło, że ty tak możną i wyniesioną jesteś,'
jeśli nie sprawisz, żebyśmy także w t wojem
szczęściu udział mieli ? — Chciej nas ratować
Malko naszego Boga! i zachowaj nas w twojej opiece. — Wiesz jak dalece twojej potrzebujemy pomocy.— Tobie się polecamy; twojemu się staraniu oddajemy; abyśmy na wieki nie zginęli! — Twoją to będzie rzeczą, i
niezawodny m skutkiem twojego za nami wstawienia się — jeśli, jak lego szczerze pragniemy — Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi służyć, i wiecznie kochać Go zdołamy.
O Maryo! twoją jest rzeczą, abyśmy byli
zbawieni.
Modlitwa jak Wyżej. k. 57.

Szesnaste

Nawiedzenie.

Dalby to Bóg, żeby Chrześcianie we wszystkich swoich potrzebach i niedostatkach duchownych o ratunek do lego Najś. Sakramentu się udawali, i tam prawdziwej szukali pomocy; nie byliby zapewne lak biednymi i lak
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nędznymi,jak są niestety! w rzeczy sfimćj. Gorzkierni łzami opłakiwał niegdyś Jeremiusz Prorok -Icpotę żydów, przepowiadając im niewolę,
w którą przez Chaldejczyków mieli byćzapro
wadzeai: ..Czyli/już nie masz żadnego w Galaad balsamu, mówił, albo czy liż tam żadnego juz nie masz lekarstwa"? Zacoż więc rany
Córek mojego ludu nie są uleczone ?' Jerem,
8, 22. Goia Galaad obfita w balsam i w inne
leczące zioła, leży w Arabii. Beda uważa w t e m
figurę, która nam w pewnym v,zsilędzie Chrystusa wskazuje, który w Najś. Sakramencie
najpewniejsze i najskuteczniejsze lekarstwo,
na wszelkie dolegliwości jakieby się nam przytrafić mogły, gotowe zachowuje. — Dlaczegóż
tedy, woła na nas JEZCS — Dla czegóż się
uskarżacie synowie Adama! ze jesteście ubodzy, nędzni, słabi, ranami okr\ci, i wycieńczeni niedolężnościami, gdy w tym Sakramencie
najdoskonalszego macie obecnego lekarza, a razem na wszystkie wasze ułomności najdzielniejsze lekarstw o? Przyjdźcie więc i przyjdźcie
wszyscy do mnie, klóizy cierpicie, którzy
jesteście rozmaitemi zgryzotami, utrapieniami,
chorobami duszy i ciała obciążeni - ja was
orzeźwię, ja brzemię waszych ucisków z was
zrzucę, kłopoty z waszych serc zdejmę, ja
znoje i łzy z waszych oczu olrę, a na miejsce smutku, pociechę w wasze serca uleję.
O Najsłodszy Zbawicielu! Pozwól, żebym z za-
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?muconemi siostrami Łazarza (Jo ciebie przemówił- „ P a t r z , oto len, ktorego kochasz, leży
złożony chorobą.' 4
Panie! ja to jeslem ów nędzarz, któregoś Ty
ukochał. Patrz! dusza moja leżv przed Tobą chora, okryła .miertehiemi raiit.in: grzechów
moiih. boski l e k a r z u ! do ł.ogoż się mam
z większą ufnością uddć, jeśli nie do Ciebie?
Ty lylko możesz i potrafisz mr.ie uleczyć. Llecz
Panie! moją duszę; gdy z przeciw Tobie z^rze
szyłem.
Pociągniej ranie zupełnie do siebie, moj
Jezu! wdzięczną siłą twojćj miłości' Przenoszę Twoją miłość nad wszystkie Peństwa,
całego świata posiadłości.
Isiezego więcej
nie pragnę jak Ciebie jedynie kochać — Praw d a , że bardzo mało mam, cobym Ci dać
mógł; lecz oświadczam się w twojej tu obecności, że wszystkie Korony i dostatki ziemskie. jgdyJta w mo;ej były mocy. tobie bym
z małości ku Tobie, tu u podnóżka łw ego złożył. abym z nich nieprzerwaną ofiarę mojego
czynił zrzeczenia s:ę. Ofiaruję Ci tedy to tro
chę co jeszcze mam; i dla miłości Twojej,
zrzekam się wszystkich moich piw ir.owatych,
wszelkich wygód i przyjemności, a nawet duchownych mojej duszy pociech, gdyby one nie
podług twojej miały być woli; zrzekam się
nakoniec moje; wolności, i mojej wiasnej woli
l)aru)ę Ci na zawsze wszvslkie prz\lemnosci
«
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mojego serca. Odtąd Ciebie tylko, o nieskończona Dobroci! samego kocham, i mani nadzieje. że Cię przez całą wieczność kochać będę.
Mój Jezu! cały ci się oddaję, przyjmiej mnie
według twojego wielkiego miłosierdzia.
Tu następuje duchów na Komunia, jak wyżej k 51.

Pozdrowienie

Xajś.

Panny.

Modlitwa Ś. Piotra Damiana, Kardynała i Biskupa
Orty i, w jedenastym wieku.

0 Najświętsza Panno! przybądź na ratunek
proszących Cię o pomoc. Zwróć się do nas,
iakże? czyż dla tego, że Cię Bog tak wysoko
wyniósł, miałabyś o ludziach zapomnieć"? —
Ach! lo nie jest podobne do Ciebie; wiesz,
w jakich niebezpieczeństwach po twojem W niebo zięciu nas zostawiłaś. Znasz teraźniejszy
i biedny stan sług twoich. Nie, nie jest to
rzeczą lak wspaniałomyślnej Matki miłosierdzia, jaką Ty jesteś, zapomnieć o nędzy swoich dzieci. Użyj przeto Twojej mocy na nasz
ratunek; ponieważ Ci Wszechmocny zupełnej
władzy na niebie i na ziemi użyczył. Ty
wszystko możesz otrzymać; gdyż ly jedna
zdołasz rozpaczających podnieść do nadziei
zbawienia. SłuSzna tedy jest, żebyś lem li
lościwszą ku nam się stawiła, im więcej Pan
udzielił Ci mocy.
O Mary o! możesz mi zbawienie wyjednać,
i spodziewam się, że to sprawisz.
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S i e d ni n a s l e iNaw u d z c i i u ' .
Przyjaciele, których związek szczere) przy
jaziu łączy, nigdzie nie ?najdii|ą większego
ukontentowania, pk w spoleczenstw ic ty cli
o^ob. ku którym miłość idi serca skłania.
Jeśli my tedy Jezusa, jako naszego najszczerszego i n.ij/ycziiwszego nam przyjaciela prawdziwie kocham;
luć i5aiw,i^ksz.ćm naszcm
ukontentowaniem byćb powinno, kiedy z nim
zabawić się możemy. Jezus w Najs. Sakramencie obecny, nas widzi, n«s studia, czeka,
żebyśmy don mowie zaczęli. Szukajnijż pociechy przy nim, i w jego obecności; starajmy się czuć radość w jego ku nam hojności
— ukontentowanie w miłości, jaką tyle dusz
ku temu Sakramentowi goreje. — Usiłujmyż
wzbudzić w sobie pragnienie, żeby wszyscy
ludzie Jezusa w Najś. Sakramencie serdecznie
kochali, i jemu swo(e oddali s e r c a ; a przy
najmniej u zyumy mu otiarę z uas/y. h uczuć
• skłonności, żeby on tylko sam jeden niogt
być celem naszego kochania i wszystkich naszych życzeń. 0[ciee Salezy Jezuita, z samej tylko mowy o tern N,i|swięlszeni Dobru,
niewypowiedzianą uczuwał w sobie radość,
. nigdy się nie mógł nasycić odwiedzaniem
onego. Czy to do kogo był zaproszony, czy
do swojej powracał celi; gdy z klasztoru wychodził, lub wchodził, nigdy nie zapomniał
przy lej okazvi swojego nawiedzieć Zba' 1 (8*
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cielą. Lw.iżano, ze leiWie i M I była godzina
w t ń g u dnia, w klorejljy lego N,.jsw ir-lszego
Dobra n : e odwiedził. Przez lo nakoniee zasluryl sobie na la^kę męczeństwa, kl('re cd
kaceryy poniósł. wtedy wiaśn:e. gdy piawdy
lego Sakramentu broni!.
O g d \ b \ innie to spotkało szczęście, żebym w dowód lej prawdy, jako r/eczywi cie
moj Nadobroll:ws/y Jezus znajduje sic w lej
sakramentalnej p'o'sU)Ci, nloje p o l o ń ł życ:e! i
kiwią zapieczętował moją! ponieważ przez
ten Sakrament, i w nim okazałct- całą wjelkość twoje; najczulszej kunom miłości. Wtwujem
Wcieleniu się widzimy w prawdzie z zadumieniem nieograniczoną litość, i zmiłowanie
twojego serca nad nędznym stanem dusz na
szych, w jaki nas i.ieszczęsny pierwszy grztch
na wirki by! wtrącił; i w prochu nasz<j niegodności pokłon Ci oddajemy, w uniżeniu i
upokorzeniu .ako Synowi Lfozemu, który «-traszn swoj Majestat postacią sługi okryć raczyłeś. VI trudarh i ubóstwie. w pracach 1
uciskach przez lat 33, w Iwoiih cierpieniach
i okrutnej śmierci, uznajemy twoje bezprzykładne posluszeiistwo i dobrowolne poddanie
się wo!i Przedwiecznego Ojca, z nic-konczoIra wrl/ięc/.nością uwielbiamy t>. nieocenioną
po|ednania naszego ofiarę, którąś Ty na sobie
samym, obrażoną przez nas sprawiedliwość
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twojego Ojca zaspokoił, i dla nas łaskę i
wieczne przebaczenie uzyskać raczył. Lecz
w leni ustanowieniu Xajś. Sakramentu nietylko widzimy zbytek twojej ku nam miłości,
ale też twoje niezmierne pragnienie, aby nasze pozyskać serca, i od nas nad wszystkie
rzeczy stworzone, jedynie i na wieki być kochanym. Za jednym rzutem oka, widzimy
w lym Sakramencie, jak w zwierciedle, przedniejsze Tajemnice twojego życia; twoje poniżenie — w przyjmowaniu lej lichej postaci
chleba, jak w Iwojem wcieleniu się, Iwoje
wzgardy i szyderstwa, — w zniewadze lego
niebieskiego pokarmu przez niegodne onego
pożywanie, i przez bezbożne postępowanie
grzeszników w twoich kościołach, w twojej
obecności, — twoje ukrzyżowanie w codziennem odnawianiu twojej oliary przed Majestatem twojego Ojca, na wypłacenie'naszych dług ó w , i na otrzymanie nowych dla nas łaski
Nakoniec twoje złożenie w grobie, w godnem
twojego Najś. Ciała i krwi pożywaniu. Wszystko, co w tym S-ikramencie sprawujesz, jest
cudem Wszechiijocności, cudcm Miłosierdzia,
cudem MiłościI O dobry Jezu! między tak
wielu cudami, które w tej Tajemnicy m i ł o ś c i ,
działasz, niechże i ten jedyny cud twojej łaski miejsce znajdzie, ż e b t ś mnie całego do
siebie pociągnął. Sam lego pragniesz, i tego
jesteś godzien. Daj mi kochające serce, abym
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Cię szczćrze kochał. Jeśli Ci się podoba, d.ij
komukolwiek dobra doczesne, bo j a . zupełnie się zrzekam, niczego więcej nie pragnę,
i na przyszłość pragnąć nie chcę, jak twoją
posiadać miłość. Kocham Cię, o J e z u ' spraw,
żebym Cię zawsze kochał; to jest jedynem
niojem życzeniem. — O Jezu! Zbawicielu moj!
Kiedyż Cię szczerze kochać b ę d ę '
Tu następuje duchowna Komunia

Pozdrowienie

Jak w j ż e j . kar 51.

\ajswiętx%ej

Panny

7, Ś Piotra Damiana.

O Malko mojego Boga! Po synówsku pozdrawiając Cię, proszę oraz i błagam, nie
odwracai od nas twojego miiego i miłosierne
go oblicza. Jestem bowiem przekonany, o
moja najdostojniejsza Pani i Królowo, że pełną dobroci jesteś, i nas ludzi nieprzezwyciężoną kochasz miłością, która wszelką docze
sną miłość przechodzi. O, ileż to razy gniew
Boga Sędziego w jednym uśmierzyłaś momencie, który już miał nazawsze nas od siebie
odrzucić! Wszystkie skarby Boskiego miłosierdzia w twoim złożone są ręku. Nie przestaw a j być naszą przed Bogiem Patronką; Ty,
która tak chętnie, szukasz tylko sposobności
uszczęśliwienia wszystkich do Ciebie się udających, i twojego miłosierdzia uczynić ich
uczestnikami. Wspaniałość twoja w pewnym
względzie się zwiększy, gdy pokutujący za
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twojem pośrednictwem odpuszczenie win olrzymija i z Bogiem pojednani, dostąpią wiecznej'
chwaiy. Zwróć przeto miłosierne oczy twe
na na«. żeb\Miiy kiedyś w królestwie niebieskiom oglądania Ciebie stali się godnymi; gdyz
po Bogu. Ciebie widzieć, Ciebie milow ić i
pcd twoją zostawać opieką, nasze jeszcze
powiększy szczęście. Śvii twój przez to Cifrlire uczcić, że żadnej twojej proz.bie rne od
mawia, pros go więc o tę jedyną dla nas
łaskę.
Modlitwa jak wyżćj Ka 61
O ś ui n a s l e N a w i e d z e n i e .
Na Jozafata dolinie pokaże się Jezus jakG
S.-ilzia; teraz za:- pokazuje się On w lSajSikrameneie na tronie miłości. Gdyby jaki
ziemski kroi na dowód ->wojej przychylności
ku jakiemu lichemu pasterzowi, raczył z nim
w jego ubogiej z.amitfs/kać chacie, j ikazeby to
była niesłychana niewdzięczność, gdyby nędzii\ ten owczarz, częściej trik łaskawego na
siebie króla, odwiedzać nie starał się, klory
jedynie dla tego s« oj pyszny pałac opuścił,
tak bardzo się uniżył, i tę biedna, lepiankę
na swoje przebywanie obrał, aby w jego
zostawał spoleezeiislvwe, i częście| go mógł
Widzieć' 9 Ach mój Jezu' z twojej to ku mnie
miłości ze Tv, klory jesteś Królem wiecznej
c h w a h ! zstąpiwszy z nieba, mieszkasz tu
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w NajsAiętszim Sakramencie, wsrod chat
syriow ludzkich. Ach! gdybym mógł dni i
nocy w twojej lu przy tomności trawić! g l y
niewrlomie aniołowie nieustannie Cię w ty:n
otaczają Sakramencie, zdmniew,i|ąc się nid
wielkością twoje| ku nam miłości; coż może
być p r z y z w o i t e g o , coż sprawiedliwszego,
jak żebym usilow.ił, częściej lu przed TOD»}
sław.:-;, częściej Cię tu odwitdzać, podiiwi.ić twoją dobroć i uwielbiać twoją miło»ć,
gdy Ty jedynie t\lko dla mnie w tymi przilutku zostajesz"? Dla tego z Psalmisti. twoją
chwałę wraz z aniołami opiewam „Dędęć PAME wyznawał ze wsz\-.(kiego serca mego:
żeś w słuchał słow ust moich. Przed obliczno•fią Aniolow bedęć śpiewał: Psaliu. 137. i: i 2.
O Ty pod pr»\ miniami eulcba utajony boże! O drogi Anielski chlebie, o Coska potra
w o ! Pokłon ci moj oddaję i miluię Cię z całego serca! Leez przytćm wszy-iLiem, miłość
la nie może czcic Ciebie, ani mnie zaspokoić.
Ponieważ chociaż Cię już kocham, jednak moja ku tobie miłość jeszcze jest bardzo ograniczoną. — słaba. Ty sam ino/esz tylko to sprawi&j żebym Ciebie, nieporown.iną piękność i
nu ograniczone dobro, które koch.im, doskon.ilci ir:ogł poznać. S p r c w , żebym z wszy
stldch ziemskich alleklow serce moje oczyścił
twoją miłością ku (obie zapalił
w ciebie
sainego całkowicie przeszedł; o czemze innem
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mógłbym myśleć, jak lylko bym Cię coraz
bardziej kochał, Tobie winny pokłon oddawał
radość i upodobanie twojego Boskiego powiększał serca? Będzie/Ii twoją wol,|, miłość tę
odpłacić?— wiem, że twoja dobroć nicodplaconem nic nic z osia wuj e. — Oto przyczyń więcej mojemu sercu miłości, więcej płomieni mojej duszy, i więcej ognia moim pragnieniom,
żebym Cię więcej kochał i Tobie przyjemniej
mógł służy iv.
O Jezu! moja miłości! udziel mi większej
miłości!
Tu następuje duchowna Komunia. Jak wyżćj, karta 54.

Pozdrowienie

Najświętszej

Panny.

Z Homilii ś. Atanazego Putrj.irchy \le\andr\jskiego,
w czwartym wieku Chrzes.

O Królowa Nieba i ziemi! Niemasz żadnćj
łaski, którejby Ci Pan zastępów odmówił. Od
Tronu Najwyższego Majestatu zesłany do ciebie posłaniec zowie Cię łaski pełną; ponieważ
Cię Duch !S. w owem błogosław ionein ocienieniu
oblicie zbogacił. Bacz nasze wysłuchać modły,
0 najdostojniejsza Dawida i Abrahama Coro!
Skłoń się łaskawie na nasze pokorne proźby,
1 nie chciej zapomnieć twojego Judu. Powinnością jest naszą uznawać Cię i pozdrawiać
jako naszą Matkę, Panią i Królową; ponieważ
z Ciebie się narodził ten, któremu mv jako
naszemu Bogu i Najwyższemu Panu pokłon
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oddajemy.— l ciekamy się do Ciebie, żebyś
pamiętała on.is O \ i | ś w i ę l s z a przed, i po
narodzeniu najczystsza Dziewico I — Ponieważ
Ty pełną jesteś łaski, udzielże i n-un przez
wzglid na nasze, acz szczupłe wsehwilania
Ciebie, które ku czci twojej c z \ n i m \ , jakowej cząstki z obfitego sk irbu jaki posiadasz.—
Archanioł powitał cię pozdrowieniem z Nieba,
jakiego jeszcze n;kt nie słyszał. ,,Bąd/. pozdro
wioną, pełna łaski' P.;n z t o b ą ; " 1 wszystkie
chory błogosławią, i zowią Cię błogosławioną,
powtarzając jedno'i:\--lnie z Gabryelem - Błogosław lonaś ty miedzy niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego.
Od ty cli Niebieskich Pułków i my miesz
kańce ziemi nauczy h-my się Ciebie chwalić,
uwielbiać. Duchy te Święte kładą nam te sio
w a do ust: bądz na wieki błogoslawion |. o Pan
no pełna niskł? Pan jest z tobą. Bądz nasząPilronką. która jesteś — Panią Królową i Ma
litą godną naszego Boga: a lem bardziej, ponieważ między nami się urodziłaś, i len klory
w twoich najczysts/ r eh wnętrznościach słabą
naszą naturę przywdział, naszyin jest prawdziwym Bogiem, któremu niech będzie cześć
J chwała. Ainen
O Maryol zwróć na nas swoje oczy, i po
ciągniej nas do Boga.
Modlitwa jak wyżćj K. 57.

Dziewiętnaste

Nawiedzenie.
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Gdzież znajduje przeciwnościami, zgryzotą
i prześladowaniem rozjątrzone i zasmucone
serce słodszą pociechę silniejszą odwagę, i
pewniejszą u l g ę , jak tam, gdzie przed szczerym przyjacielem zupełnie się wynurzyć może"? 1 nam, nie miałożby być pociechą i ulgą,
którzy tu na tćj dolinie płaczu, w tyrn kraju
wygnania mieszkamy, udawać się do najlepszego, najszczerszego i najwierniejszego nam
przyjaciela, który nam wszelkiego dobra użyczyć może; przyjaciela, który nas serdecznie
i tak szczerze kocha, że wśród nas zawsze
chce zostawać? Oto, możemy z Jezusem w najświę. Sakramencie podług upodobania rozmawiać; możemy przed nim całe nasze otworzyć
serce; możemy nasze s p r a w y , jakiekolwiek one
s ą , przedstawiać; z naszemi potrzebami mu
się zwierzać i jego wzywać pomocy; słowem
możemy z tym Najwyższym Królem Nieba i
ziemi tu w tej Tajemnicy z wszelką poufałością po przyjacielsku zabawiać się. Jak szczęśliwym był niegdyś Józef, jeden z dwunastu
Synów Patryarchy Jakóba, gdy Uóg, jak Pismo S. świadczy, z swoją ku niemu łaską
w suchą studnią, do której go zazdrość braci,
a później do więzienia, gdzie go złość żony
jego Pana wtrąciła, zstąpił, żeby go tain nie
zostawił bez pociechy: „Ona to (Laska Przed-
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wiecznej Mądrości) sprawiedliwego nie opuściła, gdy byl zaprzedany, ais go od grzechu
uratow^ia; ona to z nim do jamy wstąpiła,
i w okowach go nie opu-.ciła, i dała mu władzę i moc nad tymi, którzy go by ii prześladowali. księ. M.;dro><:i 10, 13 i 14. O ileż jesteśmy szczę-liw^i, gdy naszego wcielonego Eoga,
na tej dolinie płac/u zawsze u siebie posiad a m , który osobiście z niepojętą miłością i
serdccznem nad nami politowaniem, nas wspierał Jakaż pociecha dla serca nieszczęśliwego
w ięziiid, co szczerego znalizł dla siebie przyjaciela, klory go codzieu w więzieniu odwiedza i cieszy; wzbudza w nim nadzieję, potrzeby jego swomi własnym n a k h d e m zaspokaja, i my li go z ł e j przykre) wydobyć doli,
albo przynajmniej "nę złagodzić? Oto o w t g o
szczerego przyjaciela mamy w Ma|ukoclianszy m
naszym Zbawicielu, który w ty MI Sakramencie
do nas przychodzi, aby nas pocieszył, abynas
na nowo do siebie pociągnął, gdy mówi: „Oto
jestem zwarm po wszystkie dni." Mat. 28. Dla
was lyiko samych zstąpiłem z Nieba w to wasze
więzienie, abym was w niem cieszył wspomagał. i z wa-.ze| nędzy was -.M ratował. Przyjmijcież mnie Dusze, które krwią moją okupiłem,
bądźcież rui przyjaznemi; rzućcie się w moje ob
jęcie, ciśnijcie się i tłoczcie około mnie, a w
więziemu, i w naszej nędzy, i na lem wegnaniu
ni e ulegniecie, w tedy zaprowadzę was do mc-
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jego Królestwa, gdzie na wieki będziecie tfpływać w szczęściu.
O Boże d o b i j ! o niepojęta miłości! Ty tak
słodko z nami postępujesz, ty t ik bardzo się
zniżasz, że z nieba na nasze schodzisz Ołtarze, a Iły z nami poufale zabawić i zawsze
osobiście przy nas mieszkać. Tedy i ja odtąd
chcę twoim świętym odpowiadać zamiarom.
Chcę napotem częściej Cię odwiedzać, chcę,
ile sil mi stanie, starać się tw ojej zażj w ać obecności, tej tak przyjemnej i zachwycającej obecności, która pełność szczęścia dla wybranych
w Niebie stanowi. Dałby Bóg, żebym wszystkie chwile mojego życia na czci twojej strawił! Lecz ponieważ niedostatek sił moich lego mi nie dozwala, żebym Ci nie u stając cześć
winną oddawał, i usty potwierdzał moją ku
Tobie miłość; przeto Ty sam o Boże mojego
serca! chciej obudzić duszę moją, ile razy
tylko przez gnuśność, luli przez światowe zatrudnienie Ciebie by nawiedzić zaniedbała. Spraw
żebym w dokladnćin pełnieniu obowiązków
mojego stanu. Urzędu i powołania twojemu Majestatowi ciągły pokłon oddawał; nawet przy
zwyczajnych ludziom zatrudnieniach, tobie
z upodobaniem służąc. Zapal we mnie pragnienie, żeby m się znajdow .ił blizko Ciebie w Najś.
Sakramencie; i skieruj moją pamięć, żebv się
nawet wtedy twoją zajmowała przytomnością,
kiedy umysł i członki ciała powołania lub
stanu interesami, zatrudnione będą.
Ach
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pelcn miłości JFZU! gdybym Cię był za•
w s i e kodiał! gdybym naw et w moich pracach
twojego upodobania tylko był szukałl Ileż bym
dotąd n.ogł był zyskać; ile dla ciała, ile dla
duszy, ile dla czasu, ile dla wieczności 1 Tern
się tyll.o cieszę, że mi z łaski twojej uzyczysz
tyle e/a^u, żel^m jeszcze moją wynadgrodz.ił
gnuMiCM. Chcę wszystko naprawić, chcę Cię
jeszcze kochać; Ciebie niO|e najwyższe D o n n o ,
moie nu ocenione bogactwo, moje ws/yslLo!
E o z c m ó j l w s p o m o ż m n i e ż e b y m Cię k o c h a ł .
Tu następuje duchowna komunia jak w \ ż e j kar. 51.

Po%drowtenie

Kajśu-ięlszfj

Panny.

Z Pisma Rajmunda ('pata w Celt w dziesiątjm wieku
(.hrześeiaiistwa.

Pociagniejmnie za sobą o Najbłogosław leńsza
Panno Mary a zapachem twojej wonności. Ciagniej mn : e, ponieważ ciężar n oich grzechów,
• złość moich dusznych nieprzyjaciół, zatrzymają ni:ę swoi<{ przewagą. — k jako nikt do
twojego Syna nie przychodzi, któreeoby Ojciec Prze dwiec/ny nie pociągnął, tak odważam się powiedzieć, że nikt do twojego się
nie zbłizy Syna, jeśli twoje za nim wstawienie się drogi mu don nie utoruje i przystępu
nie otworzy. Ty jesteś, która nas prawdziwej
uczysz mądrości. Ty jesteś, która łaski dla grzeszników upraszasz, ponieważ jestes ich prze
wodmczką Ty przyrzekasz wszystkim, którzy
się do Ciebie ud.iją, koroną zwycięztwa; gdyż
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Ty jesteś drogim skarbem Najwyższego króla,
i szafarką łask Boskich.
Szczęśliwi, którzy Cię u z \ w a j ą ł racz się
przyczynić i za mną.
Mcidlitwa jak \>.\/oj k. 57

Dwudzieste Nawiedzenie
Oncgo dnia dom Dawida, i wszyscy, co
w Jeiuzalem micszkaja, będą mieli otwarli'
źrodlo na obmycie swych grzechów, /acha
ryasz. 13. 1.
Tem źródłem przepowiadanym od Proroka,
klore kazden.u stoi otw orem, jest .11 Zl.S Chrystus w fsojswię. Sakramencie; w niem wszy
scy, ile razy tylko chcemy, nasze dusze ocl
grzechów \-™h brudów, które codziennie zaci
garny, obmyć możemy. Wpadł kio w jaką niedoskonałość, w jakie w czem uehybierie, jakiż
dogodniejszy dla siebie może znalesć sposób
oczyszczenia sumienia, jak natychmiast skru
szonem sercem udać się do Najświę. Sakramentu"? Tak zaiste moj J e z u ! mecno to u siebie stanowię; mech odtąd nigdzie więcej, jak
do Ciebie samego udawać się, i tego zbawiennego uzy wać sposobu, jaki mi sam wskazujesz,
le razy moja ułomność, lub nieuwaga doprzeniewicrzema się Tobie w myślach lub słiwach
przez zaniedbanie mojego powołania i obowiązków stanu, lub lekceważenia natchnień twojego
Duc ha, przez opuszczenie dobrego jakiego
u c z j n k u , i p i / e s l ą p e n i e twojego przykazania
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doprowadzićby nmiemiala: osobliwie, gdyprzez
wiarę w twoje objaw iOne S. Słov, a przekonany
jesieni, że wody, klóre z lej Cndowni-j krynicy
płyną, nie lylko moją nieczystość /upehneobm \ ją
Jęcz tez uinaina 1 miłości udzielają ; al-y liść bez
obfąkinia się drogą twoich przykazań; mocy
i sit dodają między tak rozniaileirn skalami 1
przepaściami poku-> tego życia, żeby nigdy nie
zboc,-\ć, 1 przeciwności wesołem znosić sercem. skuteczny podają środek płomienie nierząd nvcli iiasić tli UCI , «i serce nnlością k;i Tobie zapalić. Wiem, ze dla lego lylko mnie lu
oczekujesz; i Nawiedzenia, jnkieCi fvroi wierni
przyjaciele oddają z nnjwiększem przyjmujesz
ukontentowaniem, i wielk.eun wynadgradzasz
łaskanu.
Obmyj tedy mój J e z u ! i oczyść dasze moją
z wszystkich niedoskonałości, Ltorein dzi&popelnil; żaiuję za nie dla tego tylko, że one
twojej woli 1 upodobaniu są sprzeczne ; udziel
mi mocy, żebym więcejmeupadał, uzycz mojemu seicu tyle siły, żebym Cię szczerze kochał.
O jak szczęśliwy m jest len, klóry zawsze blizko Ciebie mieszkać może! Takiego szczęścia
zażywała w;erna służebnica boża Mary a Diaz,
w jednym czasie z S. Teresą .njąca. Otrzy
mała ona od Biskupa pozwolenie mieszkać
zacliórcm jednego kt-scioła, gdzie, lilak rzekę,
nieustannie przed Najś. bawiia Sakramentem,
^ t e d y jedynie opuszczała to miejsce gdy Ś.S.
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Sakramentu przyjmować chciała. Cfiryslus:t
w przenajświę. Sakramencie, swoim Najukochańszym nazywała sąsiadem. Wielebny Franciszek karmelita bosy
nie mógł się wstrzymać, żeby nie nawiedził Najświętszego Sakramentu. ile razy przechodził mimo Kościoła,
w którym był chowany: zwykł był mawiać,
że bardzo byłoby niegrzecznie, przechodząc
około mieszkania najpoufalszego przyjaciela,
do niego nie wstąpić, a przynajmniej go nie
pozdrowić. Nie przestawał on jednak na samem tylko pozdrowieniu, ale trwał i bawił
się swoim Jezusem t:• k długo, j?k mu tylko czas, bez naruszenia obowiązków urzędu
i posłuszeństwa dozwalał.
O Ty, moje jedyne i nieskończone DobroI
uznaję, żeś ten Sakrament dla tego ustanowił,
i dla tego na Ołtarzu jesteś obecnym, żebyś
był kochanym i czczonym od łudzi; dałeś mi
także serce, które Cię bardzo kochać może.
Dla czegóż Cię nie kochani? albo dla czegóż
Cię lak mało kocha n? Nie, nie jesl to rzecz
słuszna, żeby tak godne kochania Dobro, ja
kiem Ty jesteś, tak mało kochane było. Przynajmniej miłość, jaką Ty mnie kochasz, w\
maga wzajemnej mojej ku Tobie miłości. Ty
jesteś Bogiem nieskończonej Wielko ci i Majestatu, ja zaś nędznym robakiem. — Cóż
mogę czynić, abyin Ci twoją odpłacił miłość?
i choćbym nawet z miłości twojej umarł, cóż-
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Wy to było wielkiego? gdyś Ty v\przód swoje za \nnie dal życie, i dla mnie w h - n \"ajświętszym Snkramencie zostawać chciałeś, a b \ ś
się cod/u:ime na Ołtarzu, jako bezkiwawa
oiiara, za mnie twojemu Niebieskiemu Ojcu
przedstawiał. Ty jesteś nieskończonej godzien
miłości. Uzycz tni łaski kochania Cielne, i
żebym lo wszystko v.i pełnił, co się Tobie
po loba i czego wymagasz odemnie.
Moj u k o c h a n y j e s t we i n n i e , a ja w nim t
Tu następuje duchowna komunia, jak wyże_ k. 57.

Pozdrowienie

Panny.

Modlitwa z tegoż samego Rajmunda .(ordana Opata z Cell-

Zmlazła.- faskę Najś. Panno! ponieważ będąe wolną od pl.uny pierworodnego grzechu,
i pełń-} Ducha świętego, Syna Bożego powiłaś.
— ie dla Ciebie samej tylko, Najpokorniejs z i P inno Mary a! przywilejów tych Bog Ci
udzielił, ale też i dla nos; abyś w n«szych
potrzebach nas ratowała. Czujemy juz twoie
niebieskie ni nas skutki, Ty bowiem cnotliwego prowadzisz drogą łaski, grzesznika Boskiein uprzedzasz miłosierdziem. Ty ratujesz
konającego, zasłaniając go od sideł szatauskich,
i po śmierci przjymujesz jego d u s z ę , abyś ją
do Niebinskiego zaprowadziła Królestwa.
O Miry.i! szczęśliwy, który Ci wiernie
służy, i w tobie nadzieję po Bogu pokłada.
Modlitwa jak \i>żćj, karta 37.
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Dwudzieste

pierwsze Nawiedzenie.

Gdziekolwiek będzie Ciało, tam się zbiorą i Orlv.
Luc. 17, 37.

Wszyscy Ojcowie Święci zgadzają się, że
pod imieniem lego ciała, o którem Zbawiciel
w Ewangelii mówi, jego Najświętsze Ciało
ma się rozumieć; pod nazwiskiem zaś Orlow,
wierne dusze, które wolne i oddalone od
wszelkich rzeczy ziemskich, lekkim i szybkim
polotem nad ziemię i wszystkie onej powaby
szybują ku Niebu; dokąd w swych myślach
i pragnieniach ustawicznie wzdychając, serce
ciągle tam podnoszą. Orły te na ziemi w każdym razie czują tam niewymowną wonność
Ra|U, gdzie się Chrystus w Najświętszym Sakramencie znajduje; tak dalece, że zdaje się,
jakby się nigdy nie mogły swojeni tam przebywaniem nasycić. Gdy Orły odor jakiego
trupa poczują, zlatują się z daleka, mowi Hieronim Ś.: Jakżeśmy daleko bardziej obowiązani do naszego Chrystusa w Najświętszym
pośpieszać Sakramencie, jako do najdroższego
najskuteczniejszego dusz naszych posiłku.
S ial i jego przyjaciele, nie pojmując rzeczy
duchownych i Boskich, dziwią się nad niepoiętóm pragnieniem ludzi świętych, chcących
jak najszybciej, naksztalt pragnących jeleni,
do lego się zródla niebieskiego dostać; Ile
razy szanowny Baltazar Alwarez Jezuita. w j a 9*
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kich przykrych położeniach, w jakiej potrzeb i e , lub w jakich innych przy trudnych znajdywał się okolicznościach, zwykł był zawsze
swoje serce i oczy w tę stronę obracać, gdzie
wiedział, że jest chowany Najświętszy Sakrament. — Nie przestawał wielokrotnie go- na
dzień odwiedzać; lecz większa część jeszcze
nocy na tein zbawiennem trawił ćwiczeniu.
Wzruszony aż do łez. jęczał i opłakiwał blepolę ludzką, widząc, że pałace królów i dolny możnych tego świata, zawsze byfy pełne
dworaków, aby okazać swoje uszanowanie
człowiekowi, tal ktorego niczego więcej, jak
nikczemnej grzeczno -ci spodzie .vać się nie
mogli; przeciwnie zaś pałac Króla królów, domy
prawdziwego i żywego Boga. gdzie Najwyższy Pan Nieba i ziemi przebywa, jako na
tronie miłości, w niezmierne bogaty cli stalki,
których każdemu, co go odwiedza, obficie
gotów jest udzielać, zupełnie próżne, opuszczone i puste zostają'. Za najszczęśliwszych
miał on tych, którzy w jakiem zgromadzeniu
duchów nem przy Domu Bożym mieszkają, ponieważ najpożądańszą mają sposobnosć w
dzień i w nocy, w własnym kościele, Jezusa
odwiedzać, a l e j sposobności osobom na świecie żyjącym, rozmaite zatrudnienia tak łatwo
nie dozwalają.
Boże Wielki
widzisz, jak jest skąpe
niewdzięczne moje ku twojej rnilosci serce

•133

i równie w y v a s z mnie z tak niesłychana tł«>brocią i zapraszasz do siebie. Nie powinnożb mnie ośmielić Iwoje 'ak łagodne, i więcej
I ik ojcowskie po-lępov -.nic, abyin jak ow
marnotrawny s y n , złożywszy wszelką obawę
• lekliwusć. jaką mi sumienie nędznego stanu
mej duszy zarzuca, na tak niezasłużone politowanie twojego Coskiego serca się nie w zrus z y ł ? Tak jest. ojcze me|! znowu wracam do
C i e b i e , znowu się rzucam w twoje Ojcowskie
objęcia; ale racz umie zupełnie odnowić;
Wszechmocncsć twojej łaski zdoła pierwińst
kową piękność mej duszy przy wrócić: i .szkaradny , zepsuły stan mojego wewnętrznego
odmienić bytu. Niech we mnie wyschną wszystkie /.rodła nierżędny cli rnilosci, ktoreby do
Ciebie nie zmierzały: wykorzen we mnie zaród wszelkich alfeklow i chuci, które twojej
doskonałości za cel nic mają; zniszcz w moj«, dusz\ wszelką cheć m\->lenia o czem takióm, cohy ( i się nie podobało! gd\ż ja żąd a m , pragnę i życzę sobie jak iiaj«7f7ijrzcj żyć
tobie tylko i dla samego Ciebie. Ty sarn tylko god7ien je-leś być mojej miłości pr/edniio
l p iii; Ciebie samego chcę z całego serca ko.
" h i ć . S p r a w Boże moj i moje wszystko! żeby żadne stworzenie we mnie',' i ja
żadnem
stw orzemu rfa potem j lkiego bać nie miał udziału Złącz mnie z sobą tak ściśle, żebyin wię-
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cej nio był w stanie od Ciebie się odłączyć,
ani w lem, ani w przyszłern życiu.
O dobry Jezu! nie dozwalaj, żebym się
kiedy od Ciebie oddzielił.
Tu następuje Duchowna komunia. Jak wyżej k. SI.

Pozdrowienie

Rajs.

Panny.

Modlitwa Ś. Wilhelma Biskupa Paryzkiego, z 13. w i e ku Chrześciaństwa.

Do Ciebie się uciekam, o najdroższa Matko
mojego boga! Czyż Cię napróżno nazywa cały powszechny Kościół. Patronką i Ucieczką
grzeszników i Matką Miłosierdzia? Nie zaiste,
tego bowiem o Tobie, któraś źródło wszego
miłosierdzia dla całego świata powiła, powiedzieć nigdy nie można, żebyś kogo bez ratunku opuściła. Odmówiszże grzesznikom, twojego za niemi wstawienia się, gdy twoje pełne politowania pośrednictwo zawsze Bogu jest
przyjemne, i nigdy odrzuconem nie b y w a ? —
Dałaś poznać przez niezmierną liczbę przy
kładów, wielkie skutki twojej dobroci ku naj
większym całego świata grzesznikom; aż nadtoś nas przekonała, że z pewnością na twoją możemy rachować litość, twojej dobroci
ufać; i we wszystkich naszych potrzebach
twojej protekcyi szukać możemy i powinniśmy.
Z tych powodów i ja mara tę przyjemną
dla siebie otuchę, te i sa mną silniej i sku-
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tecznićj się wstawisz, niż sam jestem w sta
nie: i że większą dla mnie łaskę .wyjednasz,
niżlnm się odważył prosić.
0 Matko miłosierdzia! Jeszeześ nikogo, kto się do Ciebie
szczerze udaje, z udziału twojej dobroci nie
wyłączyła; mogęzli sobie jako rzecz możliwą
wystawić, żebym ja jeden miał b j ć tym nieszczęśliwym, abym twojej pomocy, której tak
gorąco w niebezpieczeństwie wzywam, gdzie
o wieczną moją idzie zgubę, nie wy błagał i
nie uzyskał?
O Maryo! jestem twoim sługą, spraw przez
twoje pośrednictwo, abym był zbawion.
JIod'itwa jak wyżej, Karta 57.

Dwudzieste

drugie Nawiedzenie.

Oblubienica w Pieśniach Salomonowych
ustawicznie szukała swojego Ulubionego. Gdy
go tedy znalesć nie mogła, wszystkich stwo
rzeń zapytywała.
„Pwewidziehżeście tego,
którego dusza moja k o c h a ? " Pieśń Salom. 3.
Vvtedy Jezus był się iiienarodził jeszcze. — kiedy więc teraz dusza kochająca, Jezusa szuka,
zawsze go znajduje w Najświętszym Sakramencie. Sławny Aw:l.i zw kł Inl mawiać,
że miedzy wszyslkiemi Swiętościami, r:ie znał
ani większej, ani droższej, ani milszej, jak
dom Boży, gdzie to Najwyższe Dobro jest
chowane.
O nieskończona Miłości Boga mojego! ja-

•136

kićjfe Ty nawzajem nieograniczonej od nas
godzien jesteś miłości. O Jezu, Ty niestworzone Słowo przedwiecznego Ojca! Jakżeś
mógł tak dalece się zniżvć, i tak błtMzo się
upośledzić, żeś przyjął na siebie tak szczupłą
postać chleba, abyś z m.nii zostawał i z nami mógł się połączyć! O wcielony Synu ł!oży! Twoje to zniżenie się i pokora nie ma
granic, równie jak twoja ku nrnie miłość nie
ma końca Jak/e Cię n<e mam ze wszystkich
sił moich kochać, gdy " l e m . coś uczynił, abyś
moją zniewolił miłość. Kocham Cię Boże mój!
z całej mojej mocy: i przekładam (woje upodobanie nad wszelkie moje korzyści i życzenia. Całe moje ukontentowanie na lem zależy; abym twojemu Świętemu sercu o mój Najukochańszy Jezu! pociechę sprawił. Zapal we
mnie serdeczne pragnienie i gorące życzenie,
mieć Cię zawsze obecnym. i często Cię w Najświętszej przyjmować Komunii.
Wyznaję wprawdzie o Boże mój! że twoja Wysokość, n moja nikczemność nie mafo
mnie przerażają: ale twoja dobroć, która
mnie tak miłościwie zaprasza do twojego stołu, albo przynajmnićj tu blisko twojego towarzystwa być uczestnikiem. ośmiela znowu
moją lękliwą duszę. Bv!bvm bardzo niewdzięcznym, gdybym na lak słodkie i pełne miłości zaproszenie, został nieczułym. — Zgładź
we mnie o Pnnie! wszystek aflekl do siwo-
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rżenia. Chcesz i wymagasz odemnie, żeby
moje pragnienia i żądze nie miały inszego nad
Ciebie celu. moj najdro/sz*. Stworcol niechże
odtąd tak będzie, o moje najuluhieiiszc Dobro! Niczego u 1.icbic nie szul.am, jak Ciebie
••imego: n:e pragnę mojej żadnej dl.t siebie
ponr, slnoś<;, s/ukain Milko twojego upodobania i tw"|ej naj-więtszej pocięciu; a gdy Ci
tę sprawi' 1 , (ein samem juz mo|e zaspokojenie
osiągnę. ft.icz j)rzyjać o J e z u ' tę dobrą wole od nędznego " r / e s / m k a , który postinowil
Cię kochać. Zas l mnie twoją łaską, i spraw,
ażeby in. klor< dotąd b\ lem nieszczęsny ttt piek l i niewolnikiem, od dnia dzisiejszego w twa
jei świętćj i przyjemnej służbie mógł żyć i
umierać.
Ciebie mój Jezu! moje najwyższe Dobro 1
nadewszy^lko kocham.
Tu następuje duchu w na Komunia j.ik wyżej k. 51

Pozdrowienie

Y«r/.v. Panny.

Z i Wilhelma Bbkupa Pai\/kiego.

O wielka w twojej godności i wspaniała
Nog.i ltodzico! Dobroć twoja nie może prośby
żadnego skru-zonego, chociaż i nijbezbozniejs/ego grzesznika odrzneić. Czyiiż się myli
kopciu! kl.<5rv Mn twój tal. wielkim nakładem zbudował, i pieczęcią oznaczył nieom\lnośei. gdy Ciebie szafarlią i ucieczką utrapionych zowie? Nie jest to podobne tobie,
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żeby ciężar grzechów, chcącego powrócić do
Ciebie grzesznika, był mocen Cię wstrzymać
od doskonałego wypełnienia w, =okiego urzędu powszechnej Maiki, jirzez co l'y pośredniczką poko|u, jedyną Nadzielą, i nijpewme|szą obroną stałaś się nędzi" ch. L Cii bie żywe źródło miłosierdzia na świat cały wylrysnęło; jakżeby więc być mogło, żeby grzesznik, klory lego źródła najbardziej potrzcb u | e , do Ciebie żadnego nie miał przystępu 1 ?
Tobie dano jest, żebyś między Bogiem i człowiekiem pośredniczyła. Niechże tedy Iwoja
wielka litość mnie wspiera, "torą bez porownania jest większą, mż wszystkie moje nieprawości.
Moja najmilsza Malko! s p r a w , żebym po
Bogu, tobie moje zbawienie był winien.
Modlitwa jak wyżej K 57.

Dwudzieste trzecie Nawiedzenie.
Wielu Chrześcian przedsiębiorą nadzwyczajne ulrudzenia, kosztowne podrożę w najodleglejsze k/aje, wystawiają się na wielkie
niebezpieczeństwa na morzu i lądzie, aby
w ziemi świętej poświęcone miejsca, przez
narodzenie, mękę, śmierć i grób naszego Zbawiciela, odwiedzieć i uczcić. My, me potrzchujemy, tak przykrych podróżowali pi zedsiebrać,
ani na tak wielkie narażacsię niebezpieczeństwo.
Tenże sam Pan. tenże Zbawiciel i Król Chwa-
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ły, luz jest blisko nas; kroków kilka od naszego pomieszkania, stoi jego Dom, jego Kogdzie on na Tronie swojej znajduje się
miłości. Gdy pielgrzymi za wielkie to sobie
mają szczęście, mowi S. Paulin, gdy trochę
prochu z jasełek, lub z grobu, w którym nasz
Zbawiciel był zlozony, z sobą z Palestyny do
domu przyniosą.; jakześmy się powinni ubiegać do Nawiedzenia Najświętszego Sakrament u , gdzie Jezus Chrystus osobiscie znajduje
się? rny zaś ani na przykrą podróż, ani na
jakiekolwiek niebezpieczeństwo wystawiać się
nie mamy potrzeby.
Pewna zakonna osoba, szczególną od Doga obdarzona do Najs. Sakramen'u miłością,
w jednym z swych listów następujące, godne
swego serca wyraża uczucia.
„Postrzegam, że wszelkie dobro, jakie
moja dusza posiada, z Najświętszego Sakramentu wypływa. Ofiarowałam się Chrystusowi w tej pełnej Tajemnic postaci, zupełnie i
bez żadnego wyjątku. Widzę, jak wielkie ma
pragnienie pan Jezus, swoich lułask udzielać;
ale muszą się one przy nun zostawać, ponieważ ludzie nie starają się ĘO W MII nawiedzać Sakramencie. O najgodniejsza wszelkiej
czci Tajemnico! o Boska Oliarol Znajdujez się
co równego, przez co by Bog swoją Wszcchniocność bardziej dawał poznać, jak przez
ten chleb niebieski, który wszystko w sobie;
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zamyka' co P>óg kiethl.cilv.ick dla nas był
uezMiil? — Nic bynajmniej: nie zazdrośćmy
Swięlvm Pańskim: sdvż m\ lu na ziemi mamy lego samego Boga u nas, który larn w przybytkach wieczinch, przedmiol ich ciągłej szczęśliwości sloncwi; i my tu na hm padole płaczu, używamy jego obecności w lakim sposobie, który. aż nadlo widoczną pamiątką cudów jego miłości wsz\sikim następnym będzie pokoleniom. Chciej s p r a w o Panie! ażeby
ci, do k t e n c h głos twoj dojdzie, temu Iwo
jemu Sakramentowi swe serca całkowicie odciął: i ofiarowali. Ja zas inaczej mówić nie
mogę, ponieważ tajemnica ta, godna jest być
nadewszyslko kochaną i uwielbianą. W z n n lę, ze
ja sani nie wiem, co z miłości dla
utajonego, w l\m Sakramencie Jezusa, mojego
Zbawiciela mam czynić."
Niezliczone pułki niebieskich duchów, niewi.lomie otaczają lu tron na niilosierniejszego
Króla Chwały! Legiony Serafinów goreją tu.
miłości płomieniem dla czci |ego. i w ciągłem w n u r z e n i u sw • eh najczy stszy cli uczuć,
jeco Majestatów i głęboki oddają pokłon. —
A jednak, któżby temu v ierzyl? Jednak Kroi
ten Phwałyr. n e dla nich. ale dla nWf w tym
Sakramencie chce ł i ć na widok publiczny
wystawionym. O, gdybym ja mó^ł choć maleńką j.iką kropelko ich gorejącej miłość,i w moje wpoić serce! albo raczej, żebym mógł na

tjciinnast mocą ich płomieni, j.iko pizyjemna
iruło .ci Boskiej całop.:'na oiinra hvc strawionym
O J e z u ' Daj iii i po/nać wielkość Mfojej
miłości, z jaką Ty ku ludziom jesteś. al)\ni
z tcm poznaniem coraz to więcej u te|żc
miłości wzrastał, i twoje ku mnie upodobanie powiększać ytarał się. Tak jest. kochani
Cię, najgodniejszy kochania Uoze! chcę Cię
zaw-ze kochać,
tobie ty iko samemu podobać się.
Moj J e z u ' wierzę w Ciebie; w tobie mam
nadziej?: miłuję ( ię nadewszystko, zupełnie
Ci się oddaję.
Tu następuje duchowna komunia jak w \ ż c j kar. 51.
Pozdrowienie
Xa/.śirię/xztj
Pa.uuj.
Z $. Augustyna Biskupa Hjpoiiu w '.fryce i Nauczyciela Kościoła w czv.art\in wieku Chrzescianstwa

Wspoinniej. o najiitościwsza Panno! żts
niesłychaną jest w świście, żeby ten, klory
się do Ciebie ucieka, był od Ciebie opuszczonym. T\ się za w-.z; stkieini wstawiasz o błogosławiona Rodzu ie"lko mojego Boga! p i ? j e;z,yjY się też i za mną, gdyz ja daleko większym jestem irzesznikiem niż drudzy, prze
to bardziej twojego wstawienia się potrzebuję,
Pod twoją Obronę uciekam się S. Boza
Bodzicielko!
Modlitwa Kik \\V7l'( L- 57.

•142

Dwudzieste czwarte Nawiedzenie.
Zaprawdę, Tv jesteś Bogiem utajonym: Tyś o Bożo
Izraela Zbawiciel tsaj. 45, 15.

W żadnem dziele Boskiej miłości, słowa te
Proroka bardziej się nie sprawdzają, jak
w tej niepojętej Tajemnicy Najświętszego Sakramentu. gdzie nasz Wielki Bóg zupełnie
utajonym jest. Słowo Przedwieczne przyjmując na siebie nasze ciało, ukryło swoje Bós t w o , i pokazało się jako człowiek na ziemi;
teraz zaś. gdy w Najś. Sakramencie Ołtarza
u nas zostaje i mieszka, ukrywa nawet swoje człowieczeństwo, i nic nam nie okazuje,
jak Sciną postać Chleba, a b y , jak mówi S.
Bernaid, „ d a ł narn poznać delikatność swojej
miłości/' — kkryte tu jest Człowieczeństwo,
ukryte Bóstwo, sama tylko głębia miłości się
objaw ja." 5. Bernard.
Gdy ten zbytek miłości rozważam, jaką Ty
Najimbzy OdLupiciełu! masz ku ludziom, niszczeje mój rozuin, i me wiem, co mam powiedzieć. Z miłości bowiem ku nam tak dalece w t* ni Sakramencie zachodzisz, że twój
Mijestat zasłaniasz, blask twojej Wielkości
składasz; i gdy na naszych zostajesz Ołtarzach, zdajesz się mi być ezem innem zajęły
jak ".„ochaniem nas ludzi, i objawianiem miłości, jaką masz ku nam. — Ale my. — Ach,
Wielki Synu Boży! Jakże Ci tę odpłacamy mi-
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łobć? — — O Jezu! który, (dozwól mi to
wynówić) który z miłości ku człowiekowi
tak daiece mu nad sobą przcmagać dozwal-isz;
gd\z w i d / ę , ze dobro jego nad własną przekładasz chwalę. — Alboz me wiedziało- na
jaf.ie wzgardy i ni^uszanowanu, twoja taka
miłość mała Cię wystawić? Wiem, żeś to
juz wpizod przewidział
że większa część
ludzi Ciebie w tym Sakramencie nie uzna za
to, czein w rzeczy s j m e | jestes. i pokłonu
Ci oddawać nie będzia. \Viem, że właśnie
ciz ludzie. klorych ty miłujesz, nie raz z bezbożnej przewrotności, poświęconą usly Kapłana i w twoje Boskie Ciało zamienioną IIostyą, najszkaradniejszym zhanbih sposobem;
gdy ją w z u c a l i w ogieit lub w o d ę , nawet
miotając na ziemię, nogami deptali. Widzę,
ach Boże! ze wielka część tychże, którzy
w Ciebie i w twoje objawiane prawdy wierzą,
którzy obecność twojej istoty w tym Sakra
mencie uznają, zamiast zeby podobne zniewagi w najgłębszein upokorzeniu się i gorącości ducha w twojej świętej służbie, i przez
serdeczną modlitwę usiłowali wpewnymwzględzie wynagrodzić; to oni twoją przytomność
na tym Tronie miłości odwiedzeniem uczcić
zaniedbują, a nawet się o należną dzień i noc
świecącą lampę nie postarają! albo też dla
tego do twojej Świątyni przychodzą, aby Cię
swem niegodueui zachowaniem, rozpustą, zu-

c-h\\<ilst\\em i nierządem bardzie; tylko znieważy !i
Ach gd\bym mógł tnmemi łzami o IS.ij«!r<
brolliwszy Zbawicielu! albo leż moją kiwią
le skalane obmyć miejsca, lidzie K\oje pełne
miłości serce v\ hm Sakramencie lak nielilo»uwic bywa naigrawano. Ponieważ zas rui
lak wielka łaska nie jest daną, to przynajmniej pragnę, i mocno u siebie stanowię, lat
Cię często jak będę tnógl odwiedzać, i v. duchu pokory skruszonem sercem błagać Cię,
jak d/is blanani. «.» ynadgrad/ając v\szelk;e
obelgi i wzuardy, jaktch Ty od niewdzięcznych
ludzi w lej Buskiej Tajemnicy doznałeś. Itaez
przyjąć 0|cze Przedwieczny! tę szczupłą cześć,
którą Ci j a , najnędzniejszy dziś oddaję, jako
Jiche wynagrodzenie za wszystkie nieusznnowania, jakich w najświętszej osobie twojego
ukochanego Syn.., w jego Sakramencie dopuszczono się kiedy. Przyjrn ją na miejsce wydartej chwały, którą Ci Jezus Chrystus na
krzyżu oddał, i jaką Ci codziennie w "Najświętszym oddaje Sakramencie. Ach moj Jezu! gdybym ja to mógł sprawić, żeby Cię
świat cały w tym Sakramencie kochał, w którym Ty tak godr.\:n kochania jestes!
O Najsłodszy Jezu 1 daj lo, żeby Cię wszyscy ludzie poznali, i żeby Cię kochali wszyscy.
Tu następuje duchowna komunia -lak w\£n kar. Bi

Pozdrowienie

Najświętszej

Panny.
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Przystąpimy tedy óo Stolicy ł.;iski ( ab\Smv otrzymali
miłosierdzie, i laskę nalezli czasu potrzebnego.
Iletir. 4. 16.

Tronem tej łaski, mówi Augustyn Ś. Ty
jesteś Rodzicielko mojego Odkupiciela! przez
Ciebie i za Twoją przyczyną udziela Pan
wszelkich łask ludziom. A ponieważ chcesz
Najmilsza Krolowo! grzeszników ratować; tedy spojrzej, o można pomocniczko we wszystkich potrzebach! i tu na tego, który do nóg
twoich u p a d a , największego grzesznika, wzywającego twojej pomocy. Ratuj mnie o wspaniała Pani Clirześcian! ale prędko pośpiesz
na mój ratunek! Do twojego to miłosierdzia
należy ratować duszę, która już na tysiąc
piekieł zasłużyła. Spraw to z miłości, jaką
masz ku Jezusowi. O Marya! Ty jesteś moją jedyną niezawodną pośredniczką; ku tobie
mam największą ufność; 3y jesteś jedyną
przyczyną całej mojej nadziei.
O Marya 1 racz na mnie wejrzeć i zlituj
się nademną.
Modlitwa jak wyżej k. 57.

Dwudzieste piąte Nawiedzenie
Gdy Paw eł S. posłuszeństwo J. Chrystusa
ku swojemu Niebieskiemu Ojcu wychwala, lak
mowi: „Stal się posłusznym aż do .śmierci a
ierci krzyżowej - — przez to chce Apostoł
10

Hu

powiedzieć, że posłuszeństwo Chrysiusa rozkazom Przedwiecznego Ojca, trwało na ziemi
aż do ostatniego tchu jego śrucrlelnego życia,
które na krzvżu zakończy ł, i aż do najcię/sze|
ofiary jego okrutnych boleści i śmierci — Ależ
JEZUS w tym Sakramencie dalej jeszcze postępuje. Tu bowiem nie tylko swojemu Niebieskiemu Ojcu , ale nawet ludziom posłusznym się być pokaźnie; gdzie jego posłuszeńs t w o , nie tylkoi^aż do śmierci, lecz aż do końca świata się rozciągać będzie; tak, ze isto! nic mo^na powiedzieć: „Factus obediens us•jue ad consummationem saeuli: stal się posłusznym az do skończenia świata." Będąc Królem r>,iehios zstępuje z Nieba, aby na głos
ludzki posłusznym stał się; zostaje on na Ołtarzu nie z innych, podług wszcikiego podobieństwa, powodów, jak żeby ludziom był
posłusznym. „Nieopiorałcm się." Isaj. 20. Dozwala się on iudzkiemi rękoma przenosić z jednego miejsca na drugie; vaz w Tabernacu
lum albo w kielichu być zamkniętym; to znowu
•v Monstrancyi publicznie być wystawionymlub po ulicach, rynkach, polach i do chat najuboższych mieszkańców, równie ials do pałaców krolow i Książąt, podług życzenia ludzkiego, byc niesionym. Udziela się w Najświęt.
Kon unii każdemu, tak grzesznikowi jak i spra
wiediiwemu. Gdy jeszcze żył na ziemi, jak
i-zytamy w Ewangelii S. Łukasza, był on po

•147

Słusznym Marji i Józefowi; lecz w tym Sakramencie widzimy go posłusznym tylu osobom.,
jlu się Księży na ziemi znajduje I
ONaisłodsze Serce J e z u s a ' z. Ciebie wszystkie święte w spłynęły is.ikramenla , szczególniej zaś. Tajemnica ta Miłości: dozwól mi dziś
otworzyć Ci moje serce. Chcę i pragnę tak
Ciebie czcić, chwalić i wielbić, jak fy w tym
Sakramencie twojego Przedwiecznego Ojca
czcisz, chwalisz i —wielbisz. Wiem, ze tu na
tym Ołtarzu równie lak serdeczną ku mnie
miiością jesteś przejęty, jak i na Krzyzu; gdy
wśród okrutnych cierpieli twoje nieocenione
. Boskie zakończyłeś życie. Oświeć o Boskie
Serce! wszystkich tych. którzy Cię jeszcze
liii. znają, zeby Cię dobrze poznali. Ach!
przez twoje nieskoncz.one zasługi, racz wybawić te cierpiące dusze z mąk czyscowych,
które są rzeczywiście twojemi rrnłemi Obiu
bienicann. albo przynajmniej złagodz ich cierpienia. Oddaję Ci mój pokłon, dziękf Ci składam : kocham Cię z temi wszystkiemi duszami, kfóre w tej chwili w Niebie i na ziemi
sze/erze Cię kochają. O Najczystsze mojego
'e7:*sa serce! oczyś'; moje serce od wszelkich przylgnieri do slworzenia, i napełnij je
twoją Świętą miłością. Chciej o Najsłodsze
serce! posiadać moje cale na wieki serce, lak,
żeby od dnia dzisiejszego dla Ciebie tylko samego ryło, > w każdym czasie rnocło szcze10* •
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rze z Apostołem powiedzieć: ,.Klóz mnie od
miłości Chrystusa odłączy"?"' fizym. 8.35. O Najświętsze serce! wyryi na mcjem sercu wszystkie niezliczone cierpienia, jakie Ty dla mnie
przez !-. le lat na ziemi ponosiłeś^. żeb\m je
zawsze rozważając, odtąd pragnął także fis
tym świecie cierpieć; albo przynajmniej bym
z miłości ku tobie, cierpienie i zdarzające się
przeciwności z zupełną uległością znosił. —
0 pokorne serce Jezusa! daj mi cząstkę twojego uniżenia się i pokory ; spraw, żtby moje
pyszne i zarozumiale serce całkiem się do
Ciebie nawrocilo, i na przyszłość nic nie chciało,
nic nie pragnęło, jak tylko tego jedynie czego
fy sam odemnie chcesz i pragniesz. — O serce Jezusa! pełne słodyczy i łagodności; użycz
mi z lej Boskiej słodyczy; zniszcz wT mojem
sercu tę tak nadzwyczajną porywczość i żyw o ś ć , która mnie samemu jest szkodliwą,
mojemu bliźniemu nieznośną, twojemu zaś
słodkiemu sercu, mnie nienawistnym czyni.
Urządz. moje serce zupełnie podług twojego;
aby z niem złączone niczego nie prasnęło.
jak tylko do twojego stosować się upodobania. Spraw nakoniec, abym dla tego jedynie
żył, abym Ci był posłusznym, Ciebie miłował
1 twoją pomnażał chwalę. — O, jak wiele jestem Li dłużnym; lleżem Ci winien wdzięczności? wiem, żeby to było za mało, gdybym
na twojćj usłudze całkiem się strawił.

O Serce Jezusa!
mojego serca.
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Samo ty jesteś Panem

Tu następuje duchowna Komunia, modlitw a jak wyżćj k. .Ii

Pozdrowienie
Najświętszej
Fanny,
O Krolowo Nieba! Pani moja i SamowładCŹ no' Ty jesteś drogim skarbem mojego Boga, Ty jesteś składem i Szafarką wielkich łask
miłosierdzia, których on nam chce udzielić
Nadto, sama to o sobie powiadasz. — ,.U mnie
jest obfitość i wspaniałość, znakomite dostatki i .sprawiedliwości! — Abym tych. co mnie
miłują, ubogaciła i skarby ich napełniła." Przvp
8. 18. & Ty przeto wszystkich, kLorzy Cię
kochają, skarbami łask Boskich ubogacasz
O moja Matko! Patrz, oto ja nędzny jestem
grzesznik, który w ostatniem żyję ducha mo
jego ubóstwie, i największy niedostatek wszelkich potrzeb duszy czuję. Jednak pomniej i
uważ, że Cię z całego mego serca kocham;
tak jest zapewne; po Bogu, nic tak bardziej
nie kocham, jak Ciebie samą; ponieważ Ty
po nim najgodniejszą jesteś kochania. Zhtuj
się t.edv nadeinną, nieopuszczaj mnie; przy
fcądź mi na pomoc za życia i w godzinę śmierci,
aby ni się u stop twoich znalazł kiedyś szczęśliwym w Niebie
O Marya! Nadziejo mojego zbawienia, od
twojej ja zależę pomocy.
Modlitwa jak wyżćj k. St.
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Dwudzieste szóste

Nawiedzenie

Chwalcie i wysławiajcie Boga mieszkańcy Syonu, p o nieważ Święty Izraela |est wielki wpośrod was
lsai lż. 16.

Boże Wielki! Jakiegoz ukontentowania i
jakiejże radości czuć nie powinniśmy; jakież
nadzieje i jakież pragnienia niemiałyby napełniać serca gdy się zastanów iemy, że w naszej
Ojczyznie, w naszych kościołach, blizko siebie
w Sakramencie Ołtarza, król wszystkich Świętych, żywy i prawdziwy Bog Nieba i ziemi,
zamieszkiwać raczy! Ten, ktorego obecność
dla wybranych jego w Niebie, całą ich szczęśliwość stanowi i Ten, ktorego istota jest Mi
łoscią ! jak S. Bernard twierdzi mówiąc. „Sakrament ten, nie tylko jest Tajemnicą miłości
ale raczę) miłością samą; Bóg sam, dla niepojętej miłości jaką ma ku swojemu stworze
niu." Deus caritas est: Bog jest nnloscią. 1
Job. c. i. — Tu zaś o najdobrolhwszy Jezu!
słyszę, jak się w tym Sakramencie uskarzasz
i nam wyrzucasz na oczy lo co kiedy ś na osta
tnim sądzie wymawiać będziesz. „Przybyłem
jako przychodzien do was, byłem jak gość na
ziemi alescie mnie nie przyjęli." Ach, to az
nadto p r a w d a , Boże i Panie mól' zes dla naszego dobra na świat przyszedł, abyś jak
gość z nami ua ziemi mieszkał, a my tak b y liśmy niewdzięczni, żeśmy Cię nie przyjęli.
Wyznaję z nie małym wstydem, że i ja jestem
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z liczby tych niewdzięcznych, którym Cię am
lednem nie uczcił nawiedzeniem. O co za
wslytl dl<i mnie; ukarz mnie za lo Boże mój
i wszystko moje! spuść na mnie rózgę, jakci
Ci się podoba, tylko innie me wskazuj na karę, |ukiej wart byłcin la jest, być pozbawionym oglądania Cię na wieki. Mam szczerą
wolę za pomocą Iw ej łaski zupełnie Się poprawić. Odtąd nietvlko częściej chcę Cię na^ :odzać, ale też lak długo, jak mi obowiązki mojego stanu dozwolą, miłując Cię i pokłon Ci oddając, z Tobą się zabawiać. O najdobrotliwszy Zbawicielu! S p r a w , żebym był
wierny mojemu przedsięwzięciu, i moim przysiadem drueich zachęcał, aby Tobie w Twoim
Sakramencie towarzyszyć przybywali.
Słyszę, (jak niegdyś lud przy Jordanie,
i uczniowie na górze Tabor) głos Przedwiecznego 0|ca z obłokow wychodzący: „ T e n
jest by o moj ulubiony, w k t ó n m moje mam
upodobanie! " Mate. 17. O Jezu! Ojciec wi3cznej i nieograniczonej chwały znajduje w tobie główny punkt i spływ sv ago nieskończonego w esela materją nieustającego <— zaw r z e nowego — nindy nie przestarzałego
upodobania; a ja nędzny robak, nie mamze
żadnego w twojej obecności, w Twojein poiilałem z Tobą bawieniu się, tu na tej dolinie płaczu znajdować? Ach Ty przyjemny, wszystko trawiący ogien Boskie) Miłości! zniszcz
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we mnie wszystkie skłonności tło rzeczy ziemskich, gdyż ono jedynie mogą mnie do niewierności ku tobie doprowadzić i mnie na wieki odłączyć od Ciebie. Ty mnie możesz odmienić
o Jezu, Ty kochany Oblubieńcze mojej duszy! Ty,
który wołanie, i prośby trędowatego raczyłeś
wysłuchać: oto i ja moje z jeao woł.iniem łączę i
prosząc Cię wołam: Panie i Boże. Odkuiionego
przez Ciebie! chciej tylko, a już jestem oczyszczony. Tak wicie dla mnie jdż uczyniłeś, uczyńże
jeszcze i to, zgładź w mojem sercu wszelką
obcą miłość, która się do Ciebie nie ściąga.
Oddaję Ci się zupełnie nic niewyłączając.
Poświęcam dziś resztę mojego życia miłości
Najświę. Sakramentu. Ty utajony tam Jezu!
bądź moją siłą, moją miłością "v życiu i w godzinę śmierci mojej, osobliwie w ten czas,
pdy przybędziesz, abym Cię jako zasiłek na
drogę wieczności przyjął. Wtedy udziel mi
się i bądź moim przewodnikiem do niebieskiego Królestwa. Amen! Amen! Tego się
spodziewam i niech się lak stanie.
O Jezu! Kiedyż Twoje oblicze oglądaćbędę?
Tu następuje duchowna komunia jak wyżej k. 57.

Pozdrowienie

Xajś.

Panny.

O Marya! Odważam się słowy twojego
Oblubieńca Bernarda Ś. do Ciebie przemówić: Tyjesteś Królową Miłosierdzia, i klórzyż
to są twoi poddani, twoi hołdownicy, jeśli

f»s

me wszyscy nędzni? Tak jest, Ty jesteś Kró
Iową Miłosierdzia a ja najnędzniejszy grzesznik, twój własny poddany. Dlatego opanuj
ronie najhtościws/a królowo! Spojrzyj na mnie
twojem pelnem politowania sen-ern, gd^żem
ja na|nedzniejsz.y z pomiędzy twoich nędznych
poddanych. Nale/y Ci przeto więcej się nademną, m / n a d wszyskiemi mncmi litować. 0 Królowo, 0 moj'i jedyna Pośredniczko w lobie
cała moja jest nadzieja, zmiłuj się nademną.
O Mary.* moja ucieczko, módl sie zamną
do Jezusa.
Modlitwa jak wjżej.

D w u d z i e s t e s i ó d m e N a v i e d z e n i e.
Pełen z.id/iwicnia wyśpiewuje Kościół S.
w pacierzach kapłańskich o \aj--wiet. brkraniencie, pov\tarzając owe słowa w\jęte i ksiąg
Mojzes/a. ,,I\icmasz l u d u , któryby miał tak
bliskich sobie Uogów, jak nasz Bog jest u nas
•oberny" księga (i. Mojżesza i. 7. Gdy poganie
pcznnli, co Bog z miłości ku ludziom uczynił,
przejęci zadziwieniem Rcłali: o jak pełen dobroci jest Bóg Chrzescian! I w rzeczy samej,
bo chociaż poganie swi m Bogom rozmaite przymioty przypisywali, me znajdujemy jedn tk
inięd/y tak witki bajecznemi jiowieściami, żeby choć'jednemu poecie p r ł y s / ł o było na mysi,
jirzyznawać któremu z tysn Bogow przymiot
tak wielkićj ku ludziom miłości, jaką pała nasz
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żvwv i prawdziwy Bog: klóry, aby wielkość
swojego :.ochania czczącym go udowodnił, i
swojerni łaskami, jak ubogacił, tak wielki cud
miłości zrządził,ażeby, iż lak rzekę, naszym sial
się współtowarzyszem, dzień i noc na Ołtarzu zostawał, w postaci clilebj chciał się zawierać, aby t\lko ciągle fcył z nami, i na chwilę
me oddalał się od nas. Pełen dobroci i miłosierdzia Pan zostawił nam, mówi Psalmista
pamiątkę swoich dziejów. Psalm 110., o.
Ty tedy o Jezu, chciałeątnajwiększy cud
zdziałać, abyś Two|e nadzv iczajne pragnienie zawsze z numi i blizko nas bawić, zaspokoił. Dla czegóż więc ludziejstronią od twojej obecności? Jak też oni mogą żyć tak dłu
go w oddaleniu od Ciebie? Dla czegóż Cię
tak rzadko nawiedzają? 1 gdy niekiedy jaki kwadrans cz<\su u stop twoich zabawią, tedy tych kilka chwd w twojej obecności rokiem się dla nich staje; ponieważ wstręt ku
Tobie czują. O nieporównany w Two|ej cierpliwości Jezu! Jakże wielka twoja cierpliwość
i łagodność! Tak jest, ponieważ Twoja ku
ludziom miłość me jest też mniejszą; i la tylko sama jest w stanie między lak wielu niewdzięcznikami twoj pobyt przedłużyć.
Boże sprawiedliwy' klóry w Twoich dos-onalościach nieskonczonym jesteś, dla tego
tez i w nnłosei nie masz gianic, nie dopuszczaj, żebym tez i ja do liczby tych nie-
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wdzięcznych należał, jakim dotąd niestety!
byłem; o zrządź we innie miłość ku Tobie,
klóraby twojej godności, Twoim zasługom i
moim odpowiadała obowiązkom. Wyzniję zza
lem i wstydem, że i ja znajdywałem niegdyś
wstręt i odrazę w przebywaniu w Twojej obecności ; ponieważ albom wcale nie kochał,
albo jakem Cię kochał, to miłość ta me była
serdeczna; gdy tedy wsparty łaską twoją postąpię, wtedy, bawienie się przed Twoim Sakramentem nie będzie mi więcej ciężarem.
Ojcze przedwieczny! ofiaruję Ci Twojego
Jednorodzonego Syna. przedstawiam go l o bie, przyjmgo, a przez wzgląd na jego zasługi,
wlo| w moje serce, gorącą i czułą miłość ku
temu Sakramentowi, żebym zawsze o nim
myślał, zawsze go sobie zyczył, t z upragnieniem chwili oczekiwał, gdy mi czas pozwoli
Ciebie w Twojej odwiedzieć Świątyni.
Użycz mi o Łfoze mój' dla miłości Jezusa,
wielkiej miłości ku Najswięt. Sakramentu
Tu następuje komunia duchowna, jak wyżej karta 57.
Pozdrowienie

Najświęt.

Panny.

Moja najłaskawsza Pani! Ty do jednej z służebnic twoich rzekłaś: „gdyby człowiek i
najwięcej w swojCm przeszłein życiu popełnił
grzechów, |ak jednak w szczerć| intencyi poprawy do mnie się u d a , tedy, gotowa jestem
go przyjąć; nie patrzę bowiem na liczbę, ani
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na wielkość grzechów, lylko na jego wolę,
w jakiej do mnie pm chodzi. Nie wzdrygam
Sie |ego rany opalrz\ć i uleczyć, ponieważ i
7 mnen.a w istocie |eslem Malką miłosierdzia."
0 Mary o! Wiec Ty żadnego i największego
nie odrzucasz grzesznika, gdy się do Ciebie
7 szczerą nawrócenia wolą udaje ? t T możesz i chcesz jego śmiertelne zagoić rany?
Spojrzyj ledv, oto i ja do Ciebie się uciekam,
jako do Królowej, w której r ę k u , wszystkie
duchowne złożone są lekarstwa. Racz przeto
o Lekarko duszną niemocą złozonych! zastarzałe rany mej duszy uleczyć. Przyczyn się
za mną do Twojego Syna, nic on me może
Twojej odmowie proźbie, żeby mi moje odpuścił grzechy, i swoją świętą dał miłość.
O Maryo, Nadziejo moja! od Ciebie się
spodziewam wszystkiego, co mnie na wieki
szezęślnwm uczynić może.
Modlitwa jak wyżej, ka. 37.

Dwudzieste

osmo

Nawiedzenie.

Gdy nam Bog samego Jednorodzonego dał
Syna, jaKze. mamy powątpiewać, żeby nam
czego do zbawienia odmówił? Ojciec len przedwieczny, swojego własnego S\na nie oszczędził, ale za wszystkich m śmierć wydał; jakoż niedarowałże nam, z nim wszystkiego?
Rzym. 8 32. Nie tajno nain, że Chrystus
ws?,y slko, co tylko sam miał, nam lakze od-
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dal Wszystko oddal nm Ojciec w ręce Jan
13. 3. A tak, nie przestawa|iny dobroć, mi
łosierdzie i ho|nosć naszego Boja zawsze wychwalać i uvielbiać; ponieważ On nas wszelkienn swemi laskami tein samem ju/ ubogacić
chciał, gdy nam swego Syna J e z u s a w N.
Sakramencie-Ołtarza zostawił. Dla lego zachęca oaS z wielka gorliwością Apostoł, aby
sin nasze szczęście ocenić umieli, n.owiąc
„żeście przez N'ego we wszystko bogatymi
się stali 1. Korynt. 1, 5—9.
O Zbawicielu świata, o wcielone SłowoI
mogę już tedy z pewnością powiedzieć, że
Ty moim jesteś, i prawie cały mojl k.edy ja
tyli-o chcę; lecz czy a tez z tą pewnością o tobie powiedzieć mogę, że i ja równie jestem
twoim, lak jak Ty mnie chcesz miec"? Ach!
Zbawicielu moj! uchowaj mnie od lego, i nie
dopuszczaj tak strasznej niewdzięczności, gdy
ty moją zupełną stajesz się wlasnoscią, i gdy
ja tylko Ciebie samego chcę posiadać, abym
się kiedy wzbraniał należeć do Ciebie, zwłaszcza gdy mnie posiadać pragniesz!
Ach! niechaj nigdy, nigdy nie podobnego
Widzianem nie będzie, i jeśli k u d y podobny
zdarzył się przypadak, niechże go na przszłosć wipcej nie będzie. Z zupełnem i nieod zow nem przedsięwzięciem oddaję się, powierzam i ofiaruję Ci się i dzis i na zawsze
w czasie i na wieki; oildaję Ci moje życie,
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moją wolę, moje myśli, moje uczynki i moje
cierpienia: a t a k sieję się Twoją zupełnie własnością. A jako ofiara cało-palna która Tobie
samemu, nieograniczony Boże! poświęconąjesl,
wyzuwam się z wszystkich stw orzeń z uroczystein oświadczeniem, że na polem, żadnego
w nich nie chcę mieć udziału. Slraw mnie
ogniem twojej Boskiej miłości. Niech nigdy żadne stworzenie nie ma w mojem sercu miejsca. Dowody miłości, któremi właśnie świadczyłeś wtedy, gdy ja moją miłość tak niesprawiedliwie od Ciebie odwróciłem; ożywiają
we mnie nadzieję, że mnie teraz, gdy Ci tak
haniebnie wydartą zdobycz powracam, i Ciebie kochać zaczynam, miłościwie przyjmiesz.
Ojcze Przedwieczny I ofiaruję Ci dzis wszystkie wzdychanie, wszystkie pragnienia Najś.
serca J e z u s a , twojego najmilszego Syna. Bacz
je łaskawie przyjąć jako zupełne-w y nagrodzenie za moje, których ja z mej strony żadny ch
w sobie nie znajduję. Przyjm je przez wżgląd
na nieskończone zasługi Twojego kochanego
Syna. Mam prawo ofiarę Ci z nich uczynić,
ponieważ one wszystkie, luboć są nieskończone, stają się moją własnoscią. Sam mi jo
jako moją własność darował.— Użycz mi tylko, pełen dobroci Ojcze! tych łask, których
sam J e z u s od Ciebie dla mnie żąda. Te jego zasługi składam Ci, jako dzięk-czynną
ofiarę, za Twoje tylokrotnie mi okazane miłosierdzie: te zasługi składam Ci jako ofiarę
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zadość-uczynienia /a le dJu^i, jakicmi przed
Twoją sprawiedliwością, przez moje grzechy
obciążony jesieni. Zasługi te składam Ci jako
prozby, i mam nadzieję, że przez me, uzyskam wszelkie od Cłebie ła.-»ki, odpuszczenie
moich grzechów i zasłuzonej za nie kary;
w-trwanie w dobrem, wieczny w l o b i e żywot; a n idewszy-,lko, le najw\ższą łaskę twojej czyste-; miłości. Wieui zai-Ue, że tylko ze
mnie samego jest wina, jeśli oliara ta nieskończonych zisłuu; mojego Pośrednika, pożą
danycli skutków od twojego nie uzyska Majestatu. Ale temu nieszczęściu Ty Boże dobry
możesz zapobiedz łaską Twoją, o którą Cię
przez miłość .1. Chrystusa p r o s z ę k t ó r y przy
rzekł, „ ż e , o co będziecie prosić Ojca w łmie
moje, da wam.'4 Jan. 'li. Nie możesz tedy mi
zabronić proźby, Panie 1 niczego więcej z re
sztą nie pragnę, jak łaski, żebym Cię kochał
— łaski żebym Ci się zupełnie oddał — ła
skJ, żebym Ci więcej nie stał się tak niewdzię
cznym, jak dotąd żyłem. O Boże miłosierdzia!
Spojrzyj na mnie i wysłuchaj moje prośby.
Spraw, zeby dzień dzisiejszy, klóry w ciągu
mojego życia był lylekroć tak czczym w two
jei miłości, stał się najszrzęshwszym dla mnie,
gdy olo nieodzowne postanowienie mojego
szczerego nawrócenia się do Cielne czynię,
• Ciebie więcej nie przestając, serdecznie kochać zaczynani Kocham Cię Boże mójł ko-

aco
cham Cię nieskończone D o b r o l Kocham Cię
moja jedyna miłości! moj Raju! — moja dobioci — moje życie i moje wszystko'
Jezu moj Eoze i moje wszystko' Ty mnie
pragniesz, i ja tez niczego v l ięcej sobie nie
zyczę, jak Ciebie.
Tu następuje duchowna komunia jak wyżćj s 54.

Pozdrowienie

Najświętszej

Panny.

O MaryoI jak jest przyjemno, jak nnle mojemu sercu to lak piękne miano, jakiem Cię
twoi kochankowie z o wuj: Mater amabiUs. Matko kochania godną! Tak jest, Pani moja i samów ładczy 110, Ty jestes jedy ną najgodniejszą
kochania między córkami Dawida! Cudowne
powaby piękności twe| duszy, i dobroć, ujęły
i usidliły serce ku Tobie, króla krolow, a razem i twojego Stwórcę. Concupirit Hc.r, specicm Tiarn. Sam on rnowi z zadziwieniem
o Twojej urodzie. Jak piękną jesteś przyjaciółkę
moja! cała jesteś piękną, i żadnej na sobie
nie masz plamy. Jesii tedy od Boga samego
tak ukochana jesteś, cóż ja nędzny grzesznik
uczynię" 1 któregoś lak wiciu obsypała dobrodziejstw y '?
Ach! pozostaje mi tylko konieczność nawzaiem kochania Ciebie. Zaiste koebain Lię n;i|milościw>za Królowo! i pr ;gni_* być z liczby
twoich największych miło.niikow. Pragnienie
to moje, o Pan; wiata! niech,ij Ci będzie miłe
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i przyjemne, wyjednaj nr. u Boga tę miłość,
o którą Cię proszę; niezawodną bowiem jest
rzeczą, że Bog szczególne ma upodobanie,
gdy Ciebie kto kocha.
O moja najmilsza Matko! spraw, żebym
Cię kochał.
Modlitwa jak wyżej k. 57

Dwudzieste

dziewiąte

Oto stoję u drzwi i kołatam

Nawiedzenie
Objaw Jana. 3. 2(

Boski Pasterzu, pełen niebieskiej miłości!
mało Ci było na lem, za twoją trzodę jako
Ofiara na Ołtarzu Krzyża być zabitym, chcia
łeś Jezu w iym Boskim Sakramencie na Ołtarzach naszych Kościołów zostawać utajonym
abyś zawsze blisko nas mieszkając, do d r z w
serc naszych kołatał, wejście sobie do nic i
mógł ułatwić. Ach! za cóż tyle nie posii Jam
mądrości jak twoja r ochana Oblubieaica w pie
niacli Salomonowych, abym z twojej bliskiej
obecności jak ona, korzystał"? Opojona rado
ściflj ma się za najszczęśliwszą; i opowiada
z uczuciem szczęście, jakie będąc przy tobie
znalazła. „Usiadłam mówi, pod cieniem tego,
któregom tak bardzo pragnęła; i owoc jego
słodki jest w ustach moich. „Pieśń 2, 3 O gdybym Cię szczćrze kochał, jak C:ę winien jesiem
kochać o najgodniejszy miłości Sakramencie!
pragnąłbym zapewne od stóp twojego OHa
rza dzień i n i c się nie oddalać. Tan? w poił
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bliżu twojego ,T3oskiego Majestatu , który się
postaci;) chleba o k r y w a , bawiłbym; tambym
kosztował owych niebieskich pociech, owego
Anielskiego pokoju, zkąd duszo w tobie utopione tak silnie ku Tobie pociągane bywają.
Pociągniej i mnie też wdziękiem twójej Niebieskiej przyjemności, twojej niewypowiedzianej
piękności, i słodkim twojej miłości powabem,
j ik i Tv w tym Sakramencie d a j e s z poznać.
,,1'ocią (ii 'i mnie z i s >bą, nobieżeiny do wonności olejków twoiili." I'i es a 1, 3. Tak j e s t ,
Zbawicielu mój! W tym momencie wszystkie
Stworzenia, wszystkie ziemskie uciechy opuszczę, spiesząc do Ciebie w tym Sakramencio
utajony Królu ! „Jako młode oliwne gałązki na
okół twojego s t o ł u , opiewa Psalmistą (Psalm.
127, 3.'; najprzyjemniejsze oliwki w obfitości
rodzą, tak są te szczęśliwe dusze w owoco
najwyższych cnot bogate, cudowną o n j c h wielość z siebie wydają, które stół ten Pański
Seraficznyni miłości płomieniem zapalone oblegają. Ach, Ach! Wstyd mię o J e z u ! przed
tobą tak zimnym, — tak nędznym, — tak nagim, — tak z wszelkich cnot ogołoconym się
pokazać! Przykazałeś, żeby się nikt do twojego
nie zbliżał Ołtarza bez ofiary lub daru. Cóż tedy pocznę? Niemamże się nigdy przed twojem pokazać Obliczem? — toby Ci się pewno
nie podobało. —
Odważę się tedy.
Stanę przed tobą tak
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jak jestem. Ubogi i nagi, bez żadnej Ofiary
i daru; sam ty Panie! raczysz mnie wprzód
•opatrzyć w to. co Ci mam ofiarować. Poniew il w i e m , że Ty, v. ty:n Sakramencie nie
<!I:i tcso jesteś obecnym, żebyś samych tylko
twoich czciciclów i miłośników wynagradzał;
lecz też żebyś i ubogim, jakim ja j e s t e m , z twoich udzielał dostatków,
Zrób przeto dziś o.Jemnie początek. Proszę Cię o t o Królu i Panie mojego serca! pra
•wdziwy miłośniku ludzi! czuiny stróżu "swych
Owieczek I Dziś się zbliżam do Tronu twojej
miłości; że zaś nie mam, cobym Ci na ofiarę
jako dar przyniósł, oddaję Ci moje serce całe
poświęcając twojej nułosci i twojemu upodobaniu. Serce to zdolne jest kochać Ciebie. —
Tem tedy sercem mogę Cię kochać tyle, ile
niani sil i zdolności. Pociągniej mnie do siebie
;
zwiąż z twoją świętą wolą, abym jak niegdyś twój Apostoł z radością mógł się odezwać„Jestem więźniem Jezusa Chrystusa." Panie!
zjednocz mme zupełnie z sobą, i niech mi
7-niknie z pamięci to wszystko, czćm Ty nie jesteś — nawet ja sam, abym kiedyś do "tego doszedł stopnia, żebym wszy stkiem co jest ziemskie pogardził, Ciebie tylko samego i twoją
miłość za wszystko znalazł. Kocham Cię moj
J-^za! Z tobą się łączę. Daj mi łaskę znaleść Ciebi?; — Daj mi silę Ciebie kochać, daj mi po-
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moc, więcej Cię nie utracić!. O Jezu! dosyć mi
jest na lobie jednym.
Tu następuje duchowna komunia jak wyż^j k. !>'•

Pozdrowienie

\ajś

Panny

O Królowo, pełna ku nam Miłosierdzia!
Słudzy Twoi zowią Cię Patronką wszyst 1 ich
grzeszników , którzy się do Ciebie uciekają.
Urząd Twój z r u w a L Cię bronić wszystkich
grzeszników, udających się do Ciebie. Otóż
s ja do Ciebie dziś uciekam się, godna Ma
tku mojego Boga I Wołam do Ciebie z |ednym
z sług twoich najwierniejszych. Nasza można
Posredniezkol dopełniej teraz tego, co na
Cię twój urząd wkłada. Broń naszej sprawy.
P r a w d a , że za nadto przeciw twojemu wykroczyłem synowi. Ale nieszczęście to. raz
się już stało. — Nikt mnie nie może ratować
prócz Ciebie jednej.
Powićdz tylko twemu
synowi, zcś mnie pod twoją wzięła obronę.
to samo spowoduje go do odpuszczenia tni
grzechów, i darowania s i e c z n e g o żywota.
O moja najmilsza Malko! ratuj mnie, i pomoż do mojego zbawienia.
Modlitwa juk wyżej. K 57.

Trzydzieste

Nawiedzenie.

Patry areka Job nie małą był zdjęty boja
źnią, gdy postrzegł, że Bóg^ zdawał fię
twarz swoją przed nun ukrywać. Nie tak się
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rzec/ ma z nan i, gdy widzimy, że J. Chrystus swó| Bo^ki Majestat w poświęconej postaci chleba przed naszerni zasłania oczyma.
Taki z nami postępek naszego Zbawiciela, tern
większą powinien w nas w , b u d z a ć ufność, i
pomnażać naszą ku nie mu milosć. gdyż dla tego
jedynie postać tę na siebie przyjął, aby nas
o Swojej ku nam miłości tern mocnićj i oczyw o J e j przekonał, i naszą ufność wzmocnił
Z łych powodów bardzo sprawiedliwie inowi
itowaryn- „Gdy na^z Pan i Bóg utaja w Psajswięt. ołtarza Sakramencie swoją widzialną
postać, wtedy odkrywa przez to, swoją niepojętą miłość." Jakoż, któ/by się kiedy odważył, poufale doń przystępując, serce mu
swoje bez boj.izni d t w t W y ć , gdyby Kroi ten
Au ba, w blasku swojej świetności na Ołtarzu się okazał 9
O Jezu! Co za pełen .niłości wynalazek,
ze w ustanowieniu tego S ciętego Sakramentu, w postaci chleba się ukrywasz, abyś od
ws/yslkich mógł być znalezionym i kochanym
na ziemi, którzy Cię szczerze pragną. Az nadto sprwiedhwy miał powód Izaiasz Prorok
napomnieć ludzi, aby lo całemu ogłaszali światu; żeby wszystkie Narody i pokolenia pozna
ły i w i d z i a ł y , jak daleko zbytek tej miłości
się rozciąga, jaką ten tak dobry Bóg ma ku
nam. „Opowiadajcie Jego Dzieła ludom, woła
na nas tenże Prorok: ponieważ On wielką

posrod nas rzecz uczynił; całemu to ogłaszajcie światu; "Izaj. 12.— 4.—o. 0 najukochańsze
Serce mojego Jezusa; Ty jesteś godne wszystkich
ludzi posiadać serca; O Boskie, serce, pełne i
zawsz.< pełne ognia najczystszej miłości! O tra
wiący ogmu, stiaw mnie całego, i daj mi nowo
życie miiosci i łaski. Złącz mnie z sobą i oczy 'ć
tok*żebym nigdy nie byl v\ stanie od Ciebie się
odłączyć. — C nąjmiłościw:-ze serce Jezusa mojego! \\łoezma Cię otworzyła, aby wiec/ne dusze w tobie ucieczkę i bezpieczeństwo znajdywały. Ach! nie wyłączaj mnie z lic/by tych dusz
szczęśliwych. O nieporuszone serce mojego Pośicdnika! Ach. widzę Cię zanurzonego w nioizu
boleści, wiszącego na Krzy/u! Grzechy świata
i lały je obficie na Ciebie najnic w mniejszego
z sy DOW ludzkich; udziel mi jaków ą cząstkę ty cli
boleści, i oblej moje Serce strumieniem lea
prawdziwego żalu i skruchy za popełnione
moje nicpiawości. Wiem, że w tym Sakramencie lęz samą zachow u|esz ku mnie miłość,
z jaką niegdyś uaKalwar^. umieraieś. Co, nie
inni miało cel, jak nieugaszone pragnienie,,
żebyś mnie widział z sobą złączonym. Jestże
podobna, żebym wzywaniu twojc-j miłości miał
się jeszcze dłużej opierać? Spojizyj na twoje
zasługi, o Najukochańszy Jezu i zlituj się nade
mną ! Zrań moje serce, jak niegdyś zraniłeś serce Twojej ukochanej oblubienicy Teresy S.
zwiąż je twojej miłości łańcuchem; przyjmiej
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w twoje Boskie objęcia, 1 zlncz umio i twojtm
Najsw lętszem Sercem. Cd d/.i.ś czynię najszczersze postanowienie, staiać się za pomocą twojej laski żyć U U. o dla £ i c b i e .
Moje światowe znaczenie, mój honor, moje
ftPckla, pr/eciwne>LI. u c i e c h - . n.oje osobi'!e
j 11/\jcn;iio>ci, wygody i wszysiLo, coby w niejakim względzie twojemu Boskiemu s e n u na
przeszkodzie l>yćmoc!o, składani w tym mo
n.cncie naksztall cało palnej Otiaiy p i z c d t w o )i m Boskie m sercem. Spraw , ; cli s p r a w 0 Boże
w i - l k i ! żeby na p r z \ w ł o ś ć wszystkie moje
n n s l i , s ł o w a i uczynki, nie miały innego dla
siebie p r a w i d ł a , j:;k upodobanie twojego JNajswiet. Serca. O niepojęta m;łosci mojego Bog a ! W \ z u, moje sei ce z wszelkie,' obcej mi
łości! O Marya, moja Nadziejo! Ti wszyMko
możesz, zjednaj nn tę la ke u Boga. abym
jako w i e m y sługa w miłości jego ?ż <!o końca dni . - c ł a mojego mógł wyli w a t . Amen.
Mani tego nadzieję, mech bię t«A stanie teraz
i na wieki.
Któż mnie odłączy od miłości J e z u s a ?
Tu następuje Duciiowna k t m u n i a

Pozdrowienie

Ji.k vijżćj Ł 51.

Xajśtrlę!si;.<j

Panny.

O wspaniała i pełna Ch\va ! y Pani! Malko
wszystkich S i e i o l ! Sieroty bowiem lego świa
t a , są to wszyscy nędzni gr/.es>zii:cy, którzy
33oga jako s w e ^ o Ojca utracili. Do Ciibic się
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uciekam o Malko miłosierdzia! utraciłem swo
jego Ojca, gdym przez grzech jego łaski pozbawiony został. W tern wieli, iem nieszczęściu, któż mi pomódz może, jeśli nie Ty edna! 1 twoją jest rzeczą, ratować mme. ponieważ stałaś się moją Mat! i Któż Cię kiedy wzywa! (pyla się jeden z wielkich slng
Bożych) któregohyś nie wysłuchała"? Któż Cię
kiedy prosił, któryby zaspokojony nie byl ?
Któż kiedy zginął, który się pod twoją udał
obronę? Ten tylko sam ginie, klory od Ciebie
stroni. O moja Matko! do Ciebie się uciekam,
Miej litość i miłosierdzie nadęmną' przybądź
mi na ratunek, i nie opuszczaj mnie.
Matko Boska! dozwól, żebym z ufnością
udawał się do Ciebie.
Modlitwa jak wyżej. K. 57. & &

Trzydzieste pierwsze Nawiedzenie.
O, co to za przyjemny musiał być widok patrzyć na naszego łagodnego i cichego Zbawiciela,
ow ego dnia w którym On znużony podróżą, spokojnie u studni spoczywając, oczekiwał przyjścia Samarytanki, aby ją do poprawy życia,
a przez to do zbawienia przywieść. W tym
jednym lak godr.vm naszego Zbawiciela czyme mamy oraz widoczny obraz tego, jak on
i teraz z nami postępuje, Równie jest gorącem zdjęty pragnieniem aby i nas zbawić,
których swojemi trudami, swoim potem, krwią

i śmiercią odkupili; dzień i noc bawi tu
w naszych Kościołach, na 01'arzach lak w zró
dla łask, oczekując 1 zapraszając nieustannie
dusz wiernych, żeby go odwiedzieć przyszły, — przynajmniej na jaki moment, aby zabawiając się z mm, do swojej prawdziwej m:
łości na zawsze je zapalił — Dusze, które
w szkole miłości Jezusa dobrze są wyćwiczo
ne, 1 mowy tego Boskiego sercd'nauczy ły się,
słyszą ja] ten kochany Oblubieniec z każdego
Ołtarza, gdzie się ten JSajś. Sakrament znajduje. do wszystkich przemawia. Synowie lu
dzcy! Dla czegóż tal od mojej stronicie obecności? czemuż się do innie nie zbliżacie?
czyż nie wiecie, że was z całego miłuję ser
ca; że z miłości ku wam, tu r z e c z y w i s t e zo
staję, i dla naszego dobra tak zniżony, upokorzony i od wielu nieuznany tu jestem? Cze
goż się lękacie? JNie jest to cel mojego tera
żniejszego przyjścia, żebym was sądził; bynajmniej , tajemnica ta mojej miłości ku wam,
zasłania renie tu dla waszego dobra, abym
każdego zbawił, który się do mnie ucieka —
„Bom nie przyszedł, żebym Świat sądził, ale
żebym Świat zbawił." Jan 42. 47.
Przekonajmyż się tedy na zawsze o tej nie
omylnej prawdzie, tak nas pocieszającej; że
chociaż Jezus nie przestaje w Niebie wstawiać
się za n n mi (Hebr. 7, W.) równie też i tu na
ziemr dzień i noc będąc przytomnym w tym
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Sakramencie, sprawuje ten święty urząd Mjr
szego pośrednika, cz\mąc z siebie ofiarę swojemu Niebieskiemu Ojcu, aby nam milosier
dzic
obfitości łask wyjednał, Z lego powc
d u , niowi llogoiinshiy Tomasz a kcnipis, ye
możemy ;nn,iio i bez boja/i;i do Je/u^a sie
zbliżyć, i p o u f i l e z nim. jako z najwierniejszym
pomówić j.r/> laeielf m
Sźrut solct lot/u i diIce/U3 ad dllertum, amicus ad amicum. Jako
1 oclwr.y z kochanym, przyjaciel z przyj.icielcm zwykł rozmawiać.
boże dobry! Jest to szczególną twojego
miłosierdzia Jaską, że raczysz l.k nędznemu
stworzeniu, i..kum jestem, dozwalać lak poufale rozmawiać z sobą Pozwolze lody o
iirolu wiecznej chwały! żebym w zaufaniu
synówsk;. m skrytości mojego serca Ci otworzył. Vviem, uznaję i wrcl/ę, moj Jezu r moj
Zbawicielu! j.d niegodnie ludzie z. tobą postępują. Kochasz uli tak serdecznie, lecz od
n u h kochanym me jestes.
Obsipnjesz ich
nieustannie dobrodziejstwy . a d o n . i j e s z od
nich j| to niewdzięczności i w/gardy. Ofiarujesz im twoją laskę, oni ją odpychają od
siebie. Z.idnei okazy i nie opuszczasz, chcąc
irn twój głos do zrozumienia podać; oni zaś
lian swoje zatykają uszy, i zalwardzają serca.
O Jezi. p r a w d a , żem i ja przez moje poślę
powanie niegdyś do liczby t y l i niewdzięcznych należał, i twoje kochające serce smicr-
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teinie zranił. Tak lesl, nie zapieram się (ego'
Tymczasem, szczerze postanowiłem teraz pracować na moją poprawę, i w ciągu reszty
dni mojego życia, których przedłużenia od
twojego spodziewam się miłosierdzia, obrazę
twoją przez to naprawić, i z wszelką usilnoscią wszystko to czynić, czego twoja święta wola odemnie wymaga, iriow więc o Panie! |!iz Cię słuchać b ę d ę ; rozkaż, czego żądasz odemnie; pragnę wszystko niezwłocznie
wykonać. Llaj mi poznać twoją s-więtą wolę,
drogę świętego posłuszeństwa, i rnain nadzieję
wszystko za pomocą twojej łaski wiernie
uskutecznić. Boże rnoj i Panie! dzis przedsiębiorę nic nie opuszczać, skfidby twoja większa chwała uróść mogła. Golo w jestem zupetni>' wszystkiego odstąpić, obym lemu przedsięwzięciu, klore teraz Czynię , pozostał w iernym. Znajomi, przyjaciele, rodzice, bracia,
siostry i powinov.dci, honor, majątek, osobisto wygody, zdrowie, samo nawet życie,
niech mam odtąd nazawsze za stracone, :eśhby mi najmniej miały być przeszkodą w peł-liemu twojej woli i twojego świętego upodobania. Niech wsx\slko zginie, byleby twoja
• h w a ł a między ludźmi na wieki pozostała.
O szczęśliwa strato! O zbawienne i pełne
błogosławieństwa zrzeczenie się! gdy '-.to
wszystko traci, z wszy*stk;ch rzeczy docze
snych się w y z u w a , wszystko na ofiarę niesie,
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aby ty Iko tw oje pełne miłości pozyskał serce.
— Ach Panie i Boże mojej duszy! Kocham
Ci.'*. O Najwyższe i nad wszystko najmilsze
Dobro! moje nędzne i słabe serce, które Cię
kochać pragnie, łączę, z gorejącemi sercami miłości,) twoją, wszystkich Serafinów' łączę z sercem Maryi, która między wszystkiemi stworzeniami najdostojniejsze ma pierwszeństwo,
i która Cię najdoskonalej na tym świecie kochała! łączę je nawet z twojem Boskiem sercem. Kocham Cię. z lem wszystkiem, ezem
jestem, i co posiadam. Ciebie samego chcę
teraz i na wieki i nadewszystko kochać.
Boże moj. Boże mójl Jestem twoim, i Ty
cały jesteś moim.
Tu następuje komunia duchowna, jak wyżej kartu 57.

Pozdrowienie
Najświęt.
Panny.
O Mary a ! Ty jesteś ową wieżą Dawida, o
której mewi Duch Ś., ze otoczona jest wielu
zamkami, i ze na okół nie* tysiące teraz wiszą
i rozmaita broń na obronę tych, którzy się
tam schronią. Ty, o Matko Boska! jesteś najmocniejszą bronią tych wszystkich, którzy się
na placu potyczki w boju znajdują. O z jakąż
zajadłością i siłą napady moich dusznych nieprzyjaciół przeciwko mnie powstają! aby mnie
łaski Boskiej i twojej obrony pozbawić?
Ale Ty jesteś moim zamkiem, moim wałem . mojćj nadziei tarczą. Broń mnie i walcz
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za mnie o Matko Miłosierdzia! abym pod l\vojćm przewodnictwem szczęśliwie mógł moich
pokonać nieprzyjaciół.
O Mary al twoje ś . i m i e , najpewniejszą jest
moją obroną.
Modlitwa jak wyżej k. 57.

A.

D.

G.

f

R O Z M A I T E

D O D A T K I

Z PISM TEGOŻ AUTORA
dla
UTRZYMANIA DUCIU. I ĆWICZENIA SIĘ W POBOŻNOŚCI.

Prawidła zachowania się
ULA

WSZYSTKICH

WIERNYCH,

mianowicie zaś, żeby każdy dzień po chrześciańsku
i z zasługą przepędzić.

Trwanie życia Judzkiego składa się z pewnćj od Opatrzności Boskiej, jej tylko samej
wiadomej, dla każdego człowieka przeznaczonej ilości czasu; ten nieznacznie na upływające, i jedne po drugich następujące chwil e , dnie, tygodnie, lata, a czasem i na stolecia zwykł się rozciągać. To są momenta, w których Chrześcianin, dopóki na tej
ziemi podróżuje, albo się od swojego Stwórcy na wieki oddalić, albo się doń zbliżyć
może; aby skończywszy bieg swojego życia,
z nim, jako sprawcą wszelkiego dobra i wiecznego szczęścia, aa zawsze i nierozdzielnie
złączonym się znalazł.
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Najwyższa naszego Boga godność, jego
świętość, jego sprawiedliwość, wymagaja od
Ciebie Chrześcianime! żeby wszystkie twojego życia chwile, które jego wszy sików idzące oko dokładnie ma porachowane, jemu samemu poświęcone były. Winieneś mu codziennie pierwszą składać ofiarę twojej modlitwy i twojego serca. Z jakąż tedy gnrącości'j duch i i nabożeństwem masz to w \ konić"? Na tern pierwszem zaczęciu dnia zależy pomyślny i zasługę skarbiący ciąg twoich czynności.
Wszystko, co jest stworzone, postępuje
p o d ł u s porządku pewnych u s t a w , jakio mądrość Stwórcy wszystkiemu przepisała. TJno
żenie się zwierząt, rośnieni? d r z e w , dojrzewanie owoców; wszystko dąży clo kresu swoj e g o przeznaczenia, podług tychże prawideł;
jestże to podobna, żeby człowiek, do wiecznego przeznaczony błogosławieństwa, które na doskonałem podobieństwie i zjednoczeniu się z Bogiem zależy, mógł je bez zachowanM pewnego porządku swego życia uzyskać ? By najmniej; porządkiem tym jest prawo łaski Jezusa Chrystusa, gdzie się Chrześeianin nauczy, w cnocie ugruntować, w miłości Pana Bogi postąpić, i tą drogą do wieczne 1 tralić szczęśliwości.
NauczycieluI Coż mam czynić, abym otrzymał żywot wieczny? pytał się niegdyś mlo

nr,

dzieniec Jezusa. Zachowuj przykazania, odpowiedział Zbawiciel. Powinniśmy się więc
Przykazań Boskich trzymać; leez żebyśmy je
dokładnićj i łatwiej mogli wypełnić, trzeba
do tego stósownych użyć środków. Tu podają się wiernym niektóre główne prawidła
chrzesciańsk;ego, świętego, i z zasługą połączonego żywota.
1. Jak tylko się rano przebudzisz, przeżegnaj się, z wdzięcznością sobie przypomi
nająć, że twój Zbawiciel za ciebie na krzyzu
umarł, i żeś przez to w Nim od śmierci grze
chowej wskrzeszony do życia łaski. Powstań,
jeśliś z d r ó w , prędko z twojego łoża. Wstawszy i ubrawszy się przyzwoicie, najpierw
szą sprawą niech będzie podniesienie twojego serca do Boga, i Akty: 1. Pokłonu czyli
\doracyi; 2. Miłości: 3. Dziękczynienia; 4.
Przedsięwzięcia i 5. Prośby. Sposób do tego
ćwiczenia będzie niżej, pod tytułem Modlitwy poranne.
U Postanów sobie codziennie przez pół
godziny Rozmyślanie, czyli Medytacyą odby
rać; albo przynajmniej przez kwadrans czas u , czytaniem życia jakiego świętego, lub
jakiej innej duchownej książki zabawić się.
— Słuchaj codzien, jeśli możesz Mszy S. na
wiedź Najś Sakrament i Matkę Boską, jak ei
ta książka wskazuje.
W wieczór nim się na spoczynek udasz
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uczyń rachunek sumienia, n jeśli być może,
to takre minut kilka lid to odióż i przed obiadem — Wzbudzaj w .-.obie codziennie Akty
Wiary, Nadziei, Miłości, żalu za grzechy i
przedsięwzięcia poprawy. Zmcv sobie podług czasu, Część Różańca i Litanii) do Matki Brskiej.
Ml.1 Odpraw Sakramentalną Spowiedź, i staraj się być godnym przyjąć Komunią s p i ę t ą
przynajmniej raz w tydzien; albo częściej,
jeślić okolicznosc" i K\oj spowiednik pozwolą.
IV. Obierz sobie jakiego dostatecznie liczonego i bogob(jnego Spowiednika, i zaciągaj od niego rady, tak w twcich nabożeństwach, jpk tćż i w innych sprawach, t\ czących się. twojego sumienia i dunzy; i nie la
two go opuszczaj bez walnych przyczyn.
V Nad wszystko strzeż się proinowania,
złych lub podejrzanych spćłeczeństw, nieprzystojnych rozmow; uaiszczepólmej zaś wszelkich okazyi do złego; mianowicie zaś i bardzo troskliwie tych, w Ltćrycliby slóscrmie
do stanu, czystość ciała i duszy łasgła być
narażoną.
\ I . Podczas pol.usy, zwłaszcza przeciw czystości, natychmiast przeżegnaj się krzyżem
Świętym, i nic usLiwaj Najsw. Imie Jezusa
Maryi wzywać sercem, a jeśli sam będziesz,
to i ustami, aż pokusa ramie.
\I1. Zezwoliłaś na jaki grzech powszedni?
ia
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żałuj zaa natychmiast, i
mocne postanowienie poprawy. Miałeś nieszczęście wpaść
w grzech śmiertelny? w/.biulż/e w sobie zaraz Akt skruchy, i jak najprędzej go się spowiadaj.
VII!. Słuchaj słowa Bożego na kazaniach,
lub naukach lal^ często, jak możesz z c/y.sta
mtency.' i gorącem pij-ii.leniem, żebyś i o raz
to wn-cej nabywał wiadomości potrzebny eh
ci do zbawienia. Staraj się wpisać w jakie
],obo/ne b r a c t w o ' abyś pilniej tym s-so^oliem
pracował w sprawie twojej duszy, i więcej
zasług na wieczność, stal się uczestnikiem.
IX, W soboty, w Wigilje Świąt Najświętszej Panny, mozesz za r j d ą tw (.jego spowiedn ka na cześć Matki Boskiej poście; albo
pi zynajain.ej ująć sobie jakiej potrawy i nap o j u ; albo też jakie Kine umartwicnie ciała
sobie zadać. Przed uroczy slemi Świętami
Bodego-Narodzenia i Ziełonych-Swiąt, czyli
zesldtiie Ducha ś . ; jako też przed siedmiu
większemi świętami Najświętszej Panny; jako
t o : Oczyszczenia, Zwiastowania, Nawiedzenia,
Wniebo-w zięcia, Narodzenia i f iepokalanegoPoczęcia Maryi; nie mniej też przed świętem
twojego patrona, nigdy nie zaniedbaj dziewięciodniowe uabożenstwo, czy]: Nowennę,
jako przygotowanie odprawić.
X. \V przeciwnościach, i w nieprzyjemnych wypadkach. ;.ik np. w chorobach, prze-
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śladowaniach, w pomorach i innych nieszczęśliwych zdarzeniach, staraj się przez zupełne.zdanie woli twojej na wolę Boską, pokoj
w swćni sercu zachować.
XI. Odpraw co rok jakie dni kilka, albo
w kościele, albo w jakim duchownym domu,
lub tez w twoim własnym; odnowienie twojego ducha, — to jest, święte Ćwiczenia,
zwane Reliollekcye; w tych tedy dniach, ile
ci obowiązki twojego stanu pozwalają, oddaj
-ię modlitwie, rozmyślaniu wiecznych prawd,
czytaniu duchownych ksiąg, milczeniu, więcej nii innemi czasy.
Xłl. Obok lego rocznego odnowienia ducha, postanów sobie w każdym miesiącu dzień
jeden na tę sprawę odłożyć.

MODLITWY

PORANNE.

w Imie Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Adoracya

i

Amen.

Akt Mi/ości.

O Najświętsza i Nierozdzielna Trójco! Jed j n y Panie i Boże w trzech Osobach! Wier z ę , że jesteś tu przytomnym; Oddaję Ci pokłon z najgłębszą uniżonością, i kocham Cię
z całego serca i nad wszystko.
łs*

1>Q

Bziękc z y nie n i e.
Składani Ci moje pokorne dzięki uaiszczcdrobliw >-,zy Boże i Panie! za wszystkie dobrodziejstwa, ktoremiś mnie dotąd obdarzył, a
najszi/.ególniej, r 'eś mnie tej nocy znowu ła
skawie przy zdrowiu utrzyma! i zachował.
Ofiarowanie i

dobra

intcncya.

Ofiamię Ci wszystkie moje sprawy i cierpienia dnia dzisiejszego, łącząc je z v\sz;
stkiemi sprawami, pracami i boleściami Je
zusa i Maryi, jego ISajś. Milki; w ir.tencyi.
zyskania wszystkich odpustów, jakie na mnie
w tym dniu przypaść mogą.
Przedsięwzięcie.
Z całego serca przedsiębiorę dnia dzisiej
szego wszelkich się grzechów chronić, osobliwie zaś tych. N. IS. (tu mocno postanow
sobie tego, lub owego błędu i niedoskonałości, w które częściej zwykłeś upadać, uni
kac) oddaję się na 110^.0 Iw ojej Boskiej woli;
i chcę wszystkie tego dnia przeciwności z zu
peinem zdaniem się na twoją świętą WWę
przyjąć i znosić.
P r o ś b a .
O moj Jezul bron mnie c.iia dzisiejszego,
i cale tnoje życie od wszelkiego złego twoją
wszechmocną prawicą! O Mary a, blogosła-
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wioną Rodzicielko mojego Boga! mie| innie
w twojej pieczy. Ty Przedwieczny Ojcze!
nie odmawiaj mi dziś twojej pomocv dh miłości Jezusa i Mary Mój spięty Aniele Stróżu, i wy,>.moi święci patronowie przybądźcie
mi dzis na pomoc.
0|cze nasz i t. d. Zdrowaś Mai ja i t. d.
Wierzę w Boga Ojca i l. d
Przydaj jeszcze trzy raz\ : Zdrowaś Marya!
dla pobożnego uczczenia jej dziewiczej czystości.
Zaczynając jaką robotę,
lub jaką twego
stanu uprawę; mów w twojem s e r c u - Boże
mój i Panie! ofiaruję Ci tę moją pracę — tę
spraw ę.
Idąc do obiadu; Mow w skupieniu ducha:
Boże mój! niech Ci to będzie na chwałę! pobłogosław mnie, abym przy tćm jedzeniu
Ciebie nie obraził.
Po obiedzie: Dziękuję Ci Panie! że jednemu z twcieh nieprzyjaciół, dobre, za złe oddałeś.
Kiedy zegar bije godzinę:
O moj Jezu!
Kocham Cię, nie dopuszczaj, żebym się kiedy
od Ciebie odłączył.
Trafi vi się jaka przeciwność: Panie i CjcZe Przedwieczny! Jak 'Ty tego chciałeś,
tak też i ja chcę.
Podczas pokusy. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu' Panie! przybądź mi na ratu
n e k ! — Jezus i Marya wspomóżcie mię.
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GduA jalcT błąd popełnił: Boże mój! żałuję,
żem Cię Dobro nieskończone obraził, vięcćj
juz tego nie uczynię.
Jei-li błąd len ciężkim był grzechem, tody
spowiadaj się, jak lo wyżej było powiedziane.
cą

-po

NABOŻEŃSTW O WIECZOBNE.
P r z e s t r o g a . Nie jest to dosyć, zacząć
dzień po chrzf --ciansku, ale go też trzeba i
po chrześciańsku zakońrz.yć. Ileż łask ciziodebrałeś od Boga? i na jak wiele niebezpieczeństw twoje ciało i dusza są wystawion e , od kłutych nocy tej. ma cię zachować*'
Jedno i drucie staje ci się mocną pobudką,
abyś nabożeństwo wieczorne jak uajpobożnicj odprawił.
Najlepszem nabożeństwem wieczornćm jest
ścisły rachunek sumienia. Nigdy przeto nie
opuszczaj tego pożytecznego i tak potrzebnego tw ojeniu zbaw leniu nabożeństw a, niech
by cię i najwięcej kosztowało.
Obute i v,idoczne błogosławieństwo, jakie Bog na pobożne dotnv zlew.i, gdzie co(Izic. wieczorny pacierz z całą domową czeladzią odpraw owany bywa, ma cię pobudzić,
ten święty zwyczaj i do twojego wprowadzić
domu, — „Gdzie będzie dwóch lub trzech
w Imio moje zgromadzonych, mówi Zbawiciel
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tam i ja1 jestem mięiłzv niemi. " To błogie
przyrzeczenie może u ciebie nie przemoże?
Czyż bvś wszystkich zatrudnień nic miał chętnie odbiedz, abyś' obfitej w łaski, przytomności Chrystusa stał się godnym?
WIECZORNY

PACIERZ

W Imie Ojca. i S\na, i Ducia .ś .imen.

O Wielki i Wszechmogący Hoże! Upadam
znowu z winnym pokłonem przy końcu dnia
tego do podnóżki Nog Twoich. Wierzę w Ciebie jako wieczną Prawdę. Mam nadzieję w Tobie jako w niepojętej dobroci. Miłuję Cię
z cateuo mojego serca, ponieważ nieskończonej miłości godzien jesteś. Dla Ciebie lóż kocham bliźniego niego jak siebie samego. Pełen dobroci Ojcze! o jak wiele dobrego oil
Ciebie już odebrałem! Przed wieki, nimem
się narodził, Ty myślałeś o mnie; stworzyłeś
mnie z niczego. Dałeś mi JEZUSA twojego Sy
na za Pośrednika, i Jego Boską Siatkę za Patronkę! Jego okrutną i bolesną śmiercią odkupiłeś mnie, i codziennie jeszcze obsypujesz mnie swojemi łaskami. O Panie! czernżo
Ci za le wszystkie dobrodziejstwa odpłacę?
Przyjdź Duchu S. Itoże, napełnij serca
wiernych, i zapal w nich ojicń t»vojej miłoś c i . — Ześlęj Panie! Twojego Ducha, n całą
postać ziemi odnowisz.
Bozel który serca wiernych oświeceniem
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Ducha S. nauczyłeś; daj nam przez tegoż
Ducha skuteczność prawdy swej poznać, a Twa
pociecha niechaj nas zawsze rozwesela; przez
Chrystusa Pana naszego Amen.
Duchu Święty 1 wieczne źródło wszelkiego
światła, rozprosz ciemności mojego umysłu,
abym złość moich grzechów dokładnie poznał, za nie z całego serca żałował, i bardziej
niż wszelkie zle. nadewszyslko nienawidził,
więcej się ich niż śmierci lękając.
Zdrowaś Mary o, łaskiś pełna, i t. d.
Tu zaczniej rachunek sumienia, i przypomnićj i przypominaj sobie w czemeś dnia tego Par.a Boga obraził i zgrzeszył:
P r z e c i w Bogu:
Przez opuszczenie, lub niedbale sprawowanie dobrych uczynków; przez dobrowolne
roztargnienie na modlitwie: przez nieskromne
zachowanie się w Kościele i przez niesłuchanie Mszy S. w Niedzielę lub Święto jakie uroczyste. Przypomniej sobie, czyś we wszy stkiem
coś dnia tego czynił, mówił, cierpiał, znosił i myślał, miał szczerą intencyą chwały
Boskiej?— Czyś się łasce i natchnieniom Boskim n i e o p i e r a ł ? — Czyż ci złorzeczenia, niecierpliwość. nieufność, oburzenie się. cło niewierności ku Bogu nie dały powodu?
Przeciw bliźniemu:
Przez złośliwe posądzenie, wzgardy, nienawiść, zazdrość, chęć zemsty,— gniew, kią-
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lwy — lżenia. — ujęeic sławy, — szyderstwa
uszczypliwe, — fałszywe oskarżenia — niesprawiedliwość — zły przykład, — mowy
gorszące, — nieposłuszeństwo starszymi niew lerność.
Przeciw samemu sobie:
Przez wyniosłość, czyli
ielki' 1 o sobie
rozumienie , pro/ną bojaźn i wzgląd ludzki —
k ł a m s t w o , — przez niisli, pragnienia, słowa
i uczy nki przeciw KO czystości — przez nie
wstrzemięźliwość i obżarstwo — przez pijańs t w o — niecierpliwość,^ gnuśność w sprawowaniu obowiązkcw stanu lub urzędu trawienie czasu na nikczemnych rozkoszach, i nieużytecznych zabawach. —
Szczególniej zaś zwracaj twoją baczność
w Uni rachunku sumienia na b ł f d y i uchy
hienia w które częściej wpadać zwykłeś i które przez ciągłe powtarzanie, zamieniły ci się
w haniebny nałóg; i uważaj pilnie, co do tak
częstych upadków, dotąd powód dawało. —
4-czyn mocne przedsięwzięcie, nazajutrz bardziej mieć się w tej mierze na ostrożności;
r
'adaj sobie do ilości i gatunku popełnionych
błędów stosowną i skuteczną pokutę; i proś
gorąco Boga o pomoc, Jego krzepiącej i ulrzymującej w dobrem łaski. Co skończywszy,
mów skruszonem sercem
Jakże się wstydzę na widok tylu moich
grzechów, uch\ bieii i niedoskonałości 1 Ach Pa
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nie! wyznaię i ?afuję za nie, przed Boskiśm
Obliczem Twojem.
Najmiłościw szy ZBAWICIELI! Tyś mnie ukochał! — ziniłości kumnie Krew swoją przelałeś
— Czemże Ci o d p ł a c i ł e m ? — Oziębłością. —
Złośliwą niew-dziększnoscią.—- Wiewy powiedziane™ krzywoprzysięstwem!— Panie! niezgłębiona jest złość moja. — Ale daleko większe,
i niewyczerpane morze Twojej dobroci. To
niiiie właśnie ośmiela, że z prochu mojej nędzy, o łaskę — o przebaczenie, wołam, żebyś mię na zawsze nie odrzucił od siebie.
Gkrvj mnie skr?ydłami twojej bez granic
'itości: — zanurz mnie w oczyszczającą kąpiel niewinnej Krwi twojego Syns aby ni
szcząca dzielność mojej złości, z obrazu twojego podobieństwa mogła być spłukaną, nim
surowe oko twojej czuwającej sprawiedliwości, wieczną na mnie zleje odpłatę.
Dobroć Twoja tylekrotnie mnie już oszczędziła ; użycz mi jeszcze i tą razą łaski, abym
zacząwszy odtąd, aż do zgonu za wszystkie moje grzechy szczerze żałował, i one odpokutował.
Mam mocne przedsięwzięcie więcej Cię już.
nicobrażać, i wszelkich 'grzechów i okazyj
do ni(h, teraz się i na wszystkie czasy uroczyście zrzekam.
Teraz się na spoczynek udaję, bym nadwątlone siły mojego poratował ciała, abym
Ci najukochańszy Ojcze I
wschodzącem słoń-
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cem lepiej mógł służyć; daj mi Twoje do
tego błogosławieństw o. —Któż w : i . może to
będzie ostatnia noc mojego życia? —>Zbawicielu
mó|! dozwól mi w ranie Twojego otwartego
Najśl serca dzisiejszy znalesć spoczynekI —
Najświętsza Panno! Ty jesteś po Twoim
Synie moją największą Nadzieją; S. Ariele
Siróżu! mci ŚŚ. Patronowie, wszyscy wybrani Paiiscy, przyczyńcie się za nmą; brońcie
ranie tej nocy i przez cały ciąg mojego życia
i w godzinę śmierci. A m e n .
Błogosław Panie 1 wszystkich moich krewnych i znajomych; dobrodziejów, przyjaciół
i nieprzyjaciół. Zachowaj moich duchownych
i świeckich Przełożonych. Wesprzyj ubogie,
sieroly 5 , więźnie, zasmucone, w podroży będące, chore i na ł o m śmierci; nawróć grzeszniki i obłędnych w Wierze; oświeć pogany
niewierne Ludy.
O Boże Ojcze miłosierdzia I spojrzyj tćż
okiem litości i błogosławieństwa na dusze
w Czyścił zostające. Lkój ich cierpienia, u
zaprowadź wszystkie, za które ja obowiązany
jestem modlić(się, albo za Ltcrc Ty chcesz
żebym się modlił, na wieczny spoczynek do
Niebieskiej Chwały. A m e n ,
Cjcze nasz, i t. d. Zdrowaś Maryo, i t. d.
Wierzę w Boga, i t. d. i trzy razy Zdrowaś
Mary o! na uczczenie Jej Panieńskiej czystości.

Słuchania

nabożnie

i % pożytkiem

MSZY Ś W I Ę T E J .
Aby Ofiary Mszy S. z pożytkiem słuchać,
trzeba się w duchu z ofiarującym złączyć kapłanem: to jest, że tęż Najświęt. Ofiarę Ciała
i Krwi Sy na Bożego, w czworakiej Inteneyi,
i na ten koniec, na juki J. Chrystus takową
postanowił, Boskiemu Majestatowi ofiarować
pragniesz.
Ten tedy czworaki ceł ustanowienia tej
INajświęt. Ofiary Mszy S. jest:
Aby Bogu nieskończoną cześć oddać,
przez uznanie t.ik wewnętrzne, jak też i powierzchowne Jego nieograniczonej władzy nad
całem stworzeniem.
2) Aby sprawiedliwości Boskićj godnie
za wszystkie nasze grzechy zadość uczynić.
3) Aby za wszystkie cd Niep.o odebrane
dobrodziejstwa dziękczynną złożyć Ofiarę.
4) Aby nadal Jego pomoc, T Jego łaski
wyjednywać.
Wystaw sobie, że ile razy słuchasz Mszy S.
że i ty w tenc.zas w pewnym względzie sprawujesz urząd Kapłana; gdyż stojący u Ołta
rza Kapłan i twoim imieniem ofiaruje tę ofiar ę , a razem i ciebie wzywa, abyś równie
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z nim Wszechmogącego Ojca prosił, ż<b> raczył jego i twoją Ofiarę łaskawie przyjąć.
Złącz się przeto zupełnie w iluchu z kapłanem, i ofiarę tę Bogu przedstaw.
Modlitwa

jirn-d

Mszy.

Ojcze Przedwieczny I Boże i Ojcze Milo&ier
dzia! Boże wszelkiej pociechy klory nas we
wszystkich naszych dolegliwościach tak cudownie umiesz pocieszać; przyjm tę Oli irę Ciała
i Krwi Twojego Jednorodzonego Syna, którą
ja dziś z całym wojującym i tryumfującym
Kościołem, na pamiątkę śmierci, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa
na Cześć Najświęt. Panny
całej Niebieskiej
Hierarchii; na zadosyć-uczynienie za wszyst
kie moje i wszystkich ludzi grzechy, Twojemu
niepojętemu Boskiemu Majestatowi przedstawiam. — O bezdenne źródło wszystkich jestes t w ! mój prawdziwy i żywy Boże! rzuć o
kiem z wysokiego Tronu twojej wielmozności
i spojrzyi na Twojego Syna. Twoj to jest
Jednorodzom, w którym Ty sobie upodobałeś
— Nadstaw ucha na ów pełen politowania
głos, k t o r m się On do Ciebie okryty ranami
odzywa. Niech owe niewinne łzy przed t r o j e n i
Boskiein staną Obliczem, które on za innie,
sprawcę Jego Krzyża, teraz zaś żalem przejętego grzćsznika, z najglębszem niegdyś ku
Tobie uszanowaniem na tynize krzyżu wyle.
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wał. — Spojrzyj na Jego najgodniejsze kochania serce, które za nas z prawdziwej i
serdecznej miłości zranione byłe; i przez wzgląd
na Niego, zachowaj nas od wszelkiego złego,
na któie^my za nasze zasłużyli grzechy.
Tak jest, Ojcze Frzedv. i'eczny ! niecheiej nas
od sieb:? odrzucić, i przebacz dla miłości
JEZŁS\. Gdyż On w swojej Osobiel jako nasz
Zastępca i Pośrednik, claje za nas twojemu
Majestatowi, więcej niż dostateczne zadość uczynienie. Cn bowiem z Duchem S. wieibi Cię
i « y n a igradza Ci cześć, przez całą wiecznosc
jakiej Cię nasze pozbawiły grzechy. A m e n .
MSZA

ŚWIATA

Zaczynając Mszą S. uniża się Kapłan przed
Bogiem i w obliczu całego Kościoła u ostatniego gradusa Ołtarza, i mówi głotno Spowiedź powszechną: tu zaraz powinients w duchu za kapłanem postępować. Zajrzyj więc
w twoje sumienie, staraj s:ę wzbudzić w twojetn sercu akt prawdziwego z miłości zalu.
Pros z pokorą i skruchą tego najdobrotliwszego Ojca o odpuszczenie wszystkich Iwoich
grzechów. rWezwij na pomoc bucha Ś. i pros
Najświęl. P a r n e , aby ci zjednała, tćj Mszy Ś.
z gorącem nabożeństwem i przyzwoitem uszanowaniem słuchać. —
Polem rozdziel sobie
całą tę Ofiarę Mszy Ś. na cztery główne części abyś czterem głównym powinnościom, do
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j.ikich obowiązany jestes. dokładniej mógł zadość-uczynić; które jako dług Majestatowi Boskiemu oddać winieneś i ktoie razem czworaki cel i koniec w sob e zawierają, w jakim
Jezus Lhrystus tę Najsw;<.l. Ofiarę ustanowił,
•lk to wyżej byio powiedziane.
P/erirsza czrśc Ofiary Mszu Świrtćj.
Ta zamyka w sobie wszystko, co się od
początku az do Ewangelii dzieje. Tu posta
now sobie, że ty teraz lwujtj powinności, Naj
wyższemu Majestatowi Boskiemu oddając najgłębszy pokłon, cześć i uległo-ć dopełnić pragniesz.
Daninę tę nieskora zonej czci i n.eustającej Chwały, Bogu oddawać, dla nas nieuchronnym jest długiem.
Z tej przy czyny njasz się z J. Chrystusem u~
pokorzyć, i siebie w prochu twojej nicose: w duchu zagrzebać. Staraj się przy lem szczerze
siebie przekonać, że w obecuotd nieskończonego Majestatu jesleś samo nic. TJznaj nędzę
i niemoc swoję; nie zatrzymuj się jednak długo na samych tych wewnętrznych uczuciach
serca , ale p: Oi o łaskę aby ś lej S. Ofierze
ze zv. ien.chuem i wewnętrznem uszanowauieni,
jal tego wysoka godność lej Tajemnicy wyina
ga, uczestniczył.
NatenLoniecmówsercemskruszonem.
Boże Wieczny! Pokłon Ci oddaję, i uznaję
Cię moim Panem, i właścicielem mojej du^zy.

Wyznaję, że wszystko czem Jestem, co mam
twojej jedynie szczodrobliwości zawdzięczać
obowiązany jestem. Twpiemu przeto Najwyższemu Majestatowi nieskonczona Chwało i nieustająca podłeglość należy Się odeinnie. Lbóstw o moje jest nader wielkie i laknz nieudol
uość. Z siebie samego, nic z tego com Ci wi
uicn, dać me jestem w stanie. Ale możnego
mam zastępcę, Ltóry razem i Iwr-im jest jedno
rodzonym Synem. Spojrzyj Niebieski Ojcze!
składam u nóg twoich najdoskonalszą Oliarę
upokorzenia i podległości, jaką Tobie J. Cjiy
stus twój przedwieczny Syn dzisiaj na tym Ołtarzu składa. Co On czyni, toż i ja czynić chcę.
Un.żani się i upokarzam z mm przed twoim
Boskim Majestatem. Oddaję Ci pokłon w in
tencyi i uczuciach mojego Jezusa; i wielce się
cieszę, że twój Najukochańszy Syn nieskończoną Ci chwałę i cześć za mnie oddaje.
Tu zamkniej ksią/kę wzbudzając w twej
myśli ciągle wewnętrzne Akty, Ador.icyi i uwielbiania; ciesząc się, że Ojciec Niebieski przez
J. Chrystusa, swego Syna nieskończenie uczczony i uwielbiony będzie. Powtarzaj leż często aż do Ewangeiii następujące pragnienia.
Ojcze Przedwieczny I Życzenia moje są najdoskonalej uiszczone, gdy się pizez lę N,ijj>.
Oharę twojemu Boskiemu Maje'tatowi ftiośfKoTi
czon.i czcsći eh-waid otldaje. Nu w ymow aeczuię
ztąd ukontentowanie, i prawdziw,jserca radość.
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Niekoniecznie potrzeba, żebyś się 'wspomnianych wyżej trzymał formuł. Używaj sobie z wszelką wolnością ducha, tych wyrażeń,
jakie Ci twoje własne serce, zjednoczone z Bogiem poda. Ten jest najlepszy sposób, w y płacenia Bogu lego pierwszego długu.
Druga

cz-ęść Mszy

Świętej.

Tn część obejmuje w sobie to wszystko, co
od Ewangelii aż do konsekracyi zachodzi.
W tym przeciągu czasu nia być drugi dług
Przedwiecznemu Ojcu zapłacony. Dług ten
j e s t . którym ty Iwoje sumienie przed sprawie
dliwością Boską, ilością i ciężkością popełmo
nych grzechów obciążyłeś; powinnością przeto
t'\oją jest, zadość uczynić wiecznej spraw iedliwości. W skutek tego, mozesz użyć nasię
pującej formuły z uwagą i skruszonem sercem.
Sprawiedliwy i pełen miłosierdzia Ojcze 1
Oto przed strasznym sądem twojego odemnie
zelżonego Majestatu stawam jako zdrajca,
krzywoprzysięzca, złoczyńca, który się lak.
często przeć.w tobie buntował. — Ach! z jak
wielkiem zawstydzeniem, i przenikającym moje
serce żalem i boleścią, przeklinam i brzydzę
się mojemi tak lic-znemi nieprawościan.i i grzechami.
Któż mnie może z Tobą pojednać?
Spojrzyj, oto stawiam przed Tobą nieskończone zasługi Jezusa, twojego Boskiego Syna.
Bierze on mój dług na siebie, gdy sam na tyai
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Ołtarzu ofiaruje się za mnie. Ofiaruję Ci tedy
te jego zasługi, gdy Ci dróg.') krew jego, i tego/ samego całego Jezusa, prawdziwego czlowi ka i Boga razem przedstawiam ; który jako
straceniec . toż poświęcenie siebie samego
z miłości ku n;n!e, dzisiaj na nowo odnawiać
raczy.

Gdy ten Zbawiciel moj Jezus, który za
mnie dziś na len Ołtarz zstępuje, chce być przed
Tobą moirn zastępcą i pośrednikiem; aby Jego
droga krew u Tronu twojego Majestatu przebaczenie mi i łaskę wyjednała; tedy ośmielam
się moj głos, z głosem Jego niewinnej krwi,
którą jedynie miłość ku mnie z.lego żył wyicisnęja, połączyć; i z zupełną ufnością udaję
się de twojego wielkiego Miłosierdzia, abyś
«iem, wjedkość grzechów moich pokrył, i liczbę onych .zgładził.
Krew mojego Jezusa wzywa twojego dla
mnie miłosierdzia, a moje upokorzone i skruszone serce z nią podobnież woła:
Ach Bote moj! Boże mojego serca! Jeśli
łzy moje nie są w stanie Ciebie do politowania wzbudzić, to przynajmniej twoje Ojcowskie «crce łzom i wzdychaniom mojego Jezusa
oprzeć się nie zdoła. Czy liż lo miłosierdzie,
klórena Krzyżu Cerograf śmierci wiecznej zdarło
i odkupienie rodu ludzkiego krwią podpisało
Boską, i na moje odkupienie i zupełną grzechów
moich zagładę dostateczne nie będzie?
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Eez wątpienia, lego się ja z pewności.-) spodziev arr. Dla lej bowiem najdroższej l.rwi
odpuścisz. Wij wszysik-e moje nieprawości, nawit i najuęzsze, które ja. az do ostatniego lehu
mojego żM.ia nieustannie opłal.-uać będę.
r
lu znov u z.in-kniej Książkę, i w głębi twojej
duszy wzbudzaj ALty zalu, żeś Bor,a l„t. dobrego obraził- ale żalu jak tylko być mozenajży wiizego. Mów dale) bardziej sercem niż uhlami:
Najukochańszy .Jezu' daj moim oczo.n łzy
Piotra; mojemu sercu łz\ Magdaleny: a mojej
duszy żal wszWkich ow^ch Świętych, którzy
z grzeszników, pra'\dziwcnii stali się pokutnikami; abym słuchając tej S. Mszy o!r/wi.at odpuszczenie wsz1, ,lk;d. crzecliów moicli.
Pozwól o dobry Zbawicielu! abym do lej
Ofiary, którą ly dziś za pośrednictwem Kapłana w twojej własnej 0>obie sprawujesz,
także Cliarę serc wszystkich moich powi.iow a.yeh, braci i sióstr, dobrodziejów, prz.yjacioł i nieprzyjaciół śmiał przyłączyć; abym i
dla nich podobnież drogie łaski Zbawienia wyjednał, jakich (ila siebie życzę.
Niechże i twoja S. Oblubienica, moja kochająca Malka, S. Kośeioł katolicki; jego widzialna głowa nazie.ni; reszta I5iskii|>ow Clirześciaństw a. }v.szySGj duchów tu i sw letcy przełożeni, i iidkon:ec wszyscy prawo' icrni Clirześci.inie, nieocenionych owoców tej drogiej Ofiary obficie zażyją.
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Nie zapomniei Panic! moich i twoich Nieprzyjaciół; niechaj na mocy tej Ofiary wszyscy błądzący w Wierze i Poganie, jako też
wszyscy grzesznicy, skutków twojej Mielkiej
litości dcznają. Zlej twoje błogosławieństwo na
tych, którzy mnie prześladują; i odpuść nu moje grzechy, jako im wszeikie złe, co mi wywyrządzają, a'bo wyrządzać myślą, z serca
odpuszczam.
Kiedy ci czas pozwoli, mozesz Akt ten częściej powtórzyć, i tym sposobem wszystkie twoje długi przez Jezusa Chrystusa obficie spłacić.
Ci-^sc trzecia

Ofiary Muzy

Świętej.

Od Konsekracyi aż do Komunii, masz trzeciej ku bogu powinności dopełnić.
Zależy ona na gocinem dziękczynieniu, któr e ś mu n i m e n , za niezliczone od Jego Ojcowskiej dobroci az dotąd otrzymane dobrodziejstwa.
Na len koniec powinieneś Mu nieskończonej wartości przedstawić Ołiirę; to jest..Najświętsze Ciało i kri '\ Jezusa Chrystusa. Tu
możesz użyć następującej mod'itwv.
O nigdy niepojęty i pełen dobroci Boże!
Jakżeś nmic już przed wieki ukochał, i nic
przestajesz mię zawsze kochać! Ach! nigdy
ja nie będę w staire, lak Ciebie kochać, jak
zasługujesz i jesteś kochania godnym. Oto
stawamprzed Tobą, obsypany niezliczonemi dc-
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brodziejstwy, jakiemiś innie w tem doczesnćni
życiu obdarzył, nie licząc t j c h . któreś mi na
wieczność zachował. Widzę i poznaję, że twoje
nndenmą politowania były, i są bez granic.
Racz przeto Najłaskawszy OjczeI jako za
płatę, podziękowanie, i dowód mojej wdzię
czności, przyjąć tę Boską Krew, — to godne
adoracyi Ciało, — tę czystą i niezmazaną O
fiarę, którą Ci przez ręce Kapłana przedstawiam. Ofiara La, którą Ci tu daję, jest zapewne więcej jak dostateczną, wszystkie Ci
dary zapłacić, któremiś Sw:at cały obdarzył.
Gdyż Ofiara l a . ta jedyna Ofiara, jako nieskończonej wartości! zaruykaw sobie wszystko, com
PŻ dotąd od Ciebie odebrał, co w każdej chwili
odbieram, i co jeszcze na przyszłość odbierać będę.
ISajswię. Panno, wy święci Aniołowie Pańscy! i wy błogosławieni mieszkańcy Niebieskiego Ojca! Oddawajcie za mnie waszemu i
mojemu Bogu nieustające dzięki. Na uznanie
tak niezliczonych od niego dobrodziejstw, ofiarujcie Mu nie tylko niniejszą, ale wszystkie
Msze Święte, kt>>re się teraz na całym Okręgu ziemi odprawiają; ażeby tak czułe, lak łaskawe upodobanie, i Ojcowska skłonność jaką ma ku mnie, jak najzupełniej wynagrodzoną była.
Z ;:-kąż to przyjemnością pełen dobroci
Bog. lak czuły dowód wdzięczności, — tę
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ofiarę nieocenionej wartości p m j m i e ! Zaprc.4
przytem całe niebiosa do podziękowania, i
ponow z -'lębi serca:
Moi '"Święci Obrońcy i Niebieskie Duchy I
złóżcie Za mnie mo.eniu Bogu, którego .vy
już posiadacie dzięki, a l n m się n:e stał v in
mm nieniwistnej zbrodni niewdzięczności, ani
w ż y n u , ani w mierci. Proście go, aby moją debr.) wolę. i szczere życz"rii.i mojego serca ftfąkaw ie przy jął; a szczególnie:, abym miał
w / g ł j d m d/i. ki .1. Chr\sli<-i, Klóre On za
mnie w tej Clierze oddaje. Amen.
Cneurta część O/iaru Ms;;/ Śinęftj.
Część la zauicra w sobie i lotnie koinuirą, i
daje ci sposobność, ażebyś albo b.ikraincntal.iie
k o m u n i k o w a ł , albo jeś!i to łiyć nie może, to
przyn.ijiiin-ej żebyś ją duchownie odpraw ując,
doskonałą o f L i ę błagalną bogu przedstawił.
F o r ni a d u c h o w n e j K o m u n i i .

O Boże moj i moje wszystko! c / u j ę w swera
s e r c u boł niewypowiedziany, żem C ę tak często obrażał, i oilpych.il v iz lak r / e k ę j od sieb i e ! Ciebie Mory molem j c b n e n i ^ i j w y ż szem D o b r e m jesteś. Uolę r.uz.ej umrzeć,
niz Cię kiedy obrazić; i to szczerze u siebie
stanowię.
Najgodniejszy wszelkiej czci Jezu! mocno
wierzę, że na tym Ołtarzu osobisc.e się ;au;L-

dujesz. Wierzę, że la święta Hoslyn, i ten
Kielich, które twój Kapłan twojcmi stówy teraz
przemienił; twoje najczystsze Ciało, twoją najdroższą Krew, twoją duszę i twoje bóstw o
istotnie zawierają. Ty jesteś najin ilości wszy
ze wszystkich Ojców ; miłuję Cię nad wszystko. i pragnę Cię przyjąć. Trzyjdź tedy ntajukochańszy Jezu! przyjdź i zamkiućj się w mojem sercu. Przyjdź, moje nasycić pragnienie.
Przyjdź, moją uświątohliwić duszę.
Tu zatrzymaj się czas nie; .ki w cichości,
abyś się mógł na więcej Aktów miłości i nabożeństwa zdolne. Tu możesz sohie w duchu
wystawić,że Matka Boska, albo który z Anioł ó w , albo twój Ś. Patron do cicl.ie przychodzi, i ciało J. Chrystusa tobie podaje. W t e m
wyobrażeniu, prz.yjmiej Jezusa świętym miłości A (tekiem, mówiąc w g ł ę b i twojej duszy:
O najukochańszy Jezu! koiham Cię, — T a k
j e s t . kocham Cię nad wszystko — Ty jesteś
moja jedyną nadzieją! — Ty chcesz mnie zbaw i ć ; nie dozwalaj p r z e t o , aly mnie miało nieszczęście spotkać, odłączenia się kiedy od Ciebie. (Zobacz kartę duchownej Komunii.)
Po Sakramentalnej zaś Komunii wiedz, żo
Bóg istotnie wewnątrz Ciebie się znajduje. 0śmiel się przeto prosić Go, o nie mało znaczne jakowe rzeczy, lecz o rzeczy największej
w a g i , mówiąc:
Boże mój i Panie! wiem do&tatecznic,
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nie jestem godzien twojej laski. Znam, że
nie jestem wart być wysłuchanym od Ciebie:
gdyż wielkość i liczba moich grzechów przewyższa wszelką miarę. Lecz zechceszże o najlepszy Ojcze! proźbę twojego odrzucić Syna,
klórą On za mną z tego Ołtarza do ciebie posyła, na którym drogą krew i najświętsze życie
na Ofiarę Ci daje?
O Bo/.e mojego Serca! racz wejrzyć na
modły tego. który za moje wieczne dobro łzy
przed twoim wylewa Majestatem; jest to twój
jednorodzony Najukochańszy Syn, i przez wzgląd
na niego, użycz mi tych wszystkich łask, których ja (jak Ci wiadomo) najbardziej potrzebuję, abym sprawy mojego Zbawienia szczęśliwie dokonał. On Sam mi ufność tę do myśli
podaje, abym w Jego Najś. Imię, o zupełne
odpuszczenie moich grzechów, o twoją świętą miłość, i o nieocenioną łaskę wytrwania
w służbie Twej prosił.
A gdy ja całą moją ufność w tem zakładam pośrednictwie, które Ci mój Jezus przedstawia, tedy Boże mojego Serca! o tę Cię łaskę proszę, abym wszystkie te Cnoty, jakich
Ty odemnie wymagasz, w najwyższym posiadał stopniu, i za twoją dzielną pomocą, do
wysokićj chrześciańskiej doszedł doskonałości.
Spojrzyj, też łaskawem okiem Boże Miłosierdzia! na stan nieszczęśliwy tych, którzy
jeszcze w ciemnościach pogaństwa, jako też
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i tych, którzy
grzćchow ej śmierci,
w błędach niedowiarstwa zostają; a najszczegohm-j
tych, z któremi związkiem !.rwi, przyjaźni, dobrodziejstw . lub duchownego powinowactwa
złączony jestem.
Niechaj ta ofiarowana Krew twojego Syna
wzruszy do politowania twoje Ojcowskie serce, i ku tytn nędznym Ofiarom twojej Sprawiedliwości, które w c z y s c o w y c h płomieniach dotąd za swe przewinienia wy płacać się muszą,
ahy dziś jeszcze resztę diugu mieli sobie darowaną; i wsz\scy ogółem z owych bolesnych
cierpień, do wiecznego oglądania twoiego Boskiego Oblicza zaprowadzani byli.
Nawróć też Panie! z okazyi tej Ofiary S.
wszystkie dusze, które na Obraz i podobieństwo twoje stworzyłeś, a które całą powierzchnią ziemi zamieszkują; niech len nędzny
świat, la dolina niedoli i płaczu, w Raj twojego Boskiego upodobania zamienioną zostanie;
niech same Kościoły zbudowane Ci będą ze
wszystkich serc ludzkich, gdzieby nieustające
Ofiary M-lości, Chwały, błogosławieństwa i
Adoracyi dla Ciebie brzmiały, pokibyś nas nie
raczyi uczynić godnemi, wielbić Cię kiedyś i
miłować na wi^»ki wiecznie, \nien.
Błagaj także z ufnością, żywą wiarą i nadzieją otrzymania, za twoich Rodziców, krew n y c h , przyjaciół, i nieprzyjaciół, za Dobrodziejów o wszystko, czego tjIko rozsądnie żą-
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dać mozesz;
bądź pewny.
wieniem się
ną będzie, i

osobliwie proś za Kościół S., i
że twoja pr< *ba, złączona z wstaBoskiego Odkupiciela, wysłuchapożądany skutel odniesie.

A a końcu Mst-tf Sirięhj.
Wszechmogący Wieczny Boże! dziękuję Ci
za wszystka twoje dobrodziejstwa, który żyjesz i Zrolujesz na wieki w sęków. Amen.
Gdy Udy w takim duchu i usposobieniu
Mszy Ś. będziesz słuchał: to możesz, jeŁli jesteś w stuine łaski poświęcającej, niezmierna
skarby dla duszy poz\skać.
Nitch ży ie Jezus i Marya,

S P O S Ó B
przygotowania, się do >S. Spowiedzi.
Abyś się należycie do S. przygotował
Spowiedzi, trzeba, żebyś na jakiś czas bądź
w Ko'ciele, bądź w demu, od wszystkich się
doczesnych zatrudnień oddaliwszy, na osobność
się uri.ł; tam, staw się w boskiej Obi cności, i w spisob nasicpuiąc\ v te, lub podobne, do Boga przemów słowa:
N<i|Wyższy Majestacie, Boże Nieba i Ziemi!
mocno wierzę, że tu jisies obecnym, że mnio
.\;dzisz słyszysz. Najgłębszy pokłon i cześć
Tobie oddaję, chwalę Cię. uw.elbiam, wyzna-
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je Cię żes moim Bogiem, Stwórca, moim Odkupicielem, i moim Zbawcą. Tyś z swojej własnej istoty wziął byt, i na wieki żyjesz. W dowód te; mojej wiary, oddaję Ci winny pokłon, jaki Tobie tylko samemu się należy;
uniżam się, i zginani w najgłębszej pokorze kolana przed Tronem twojego Boskiego Majestatu.
Teraz \Vy&tdw*3ibftt Zeta spow ledź mo/e est
ostatnia twojego życia, cotu;że s;ę na rią
tak, j.ikby już na śmierltlnein łeżu. Proś
Boga, żeby ci udzielił swbitla, abyś twoje sumienie dobrze zbad,.J_. i grzechy dobrze rozpoznał
IVa l e n k o n i e c m ó w :
Boże i Ojcze Światłości! ktery oświecasz
każdego człow icka przy chodzącego na fen sw lal,
Spuść na moje nędzne serce promień l**c.jego
Ś. światła miłości i ża!u J abym był w stanie
g r z e i h v . kloremim Cię obraził dokładnie rozpoznać. za nie żałować, oneż w y z n a ć . — Halko mojego Boga, pełna miłości ku grzesznikom, klcrzy szczerze pragną za swoje żało
wać grzechy! wspoi; oż n nie, moja jedyna nadziejo! Iwcj;; n:o?ną pretrkeyą 11'sk;*. — P r z y bądź mi na pomoc mój S. Anicie Stio/u, niech
poznam moje nieprawo* i k t ó r e n i i m Boga mojego obraził. Wszysiy Święci i wybrani Boscy, przyczyńcie się za n n ą , abym godne owoce pokuty cz\nił. Amen.
l u z a c z n i e j racliunek sumienia, — Dla osób

któro joja/.liwe mają sumienie, i często
do bS. przystępują Sakramentów, rachunek ten niech będzie krótki, bez wewnętrznej nie>pokojno.ści i skrupułów. Dosyć będzie dla takich dusz, gdy podług
naturalnej rostropności rzucą okiem na
l e , lub owe dctckta i niedoskonałości,
w które zwykły w padać. Niech się bardziej
starają przystępować do Sakramentu pokuty z doskonalszą skruchą, z pełnym
z miłości żalem i nabożeństwem; do czcgoby im niepotrzebnaboiazń, i wewnętrzny
niepokój najbardzićj przeszkadzał.
Ci zaś przeciwnie, którzy rzadko się spowiadają, powinni na zbadanie swojego sumienia lyle czasu odłożyć, ile rozsądnie
za dostateczny uznaą, aby gatunki i liczbę grzechów, dokładnie na pamięć sobie przywiedli; niech przebiegną Przy kazania Boskie, Kościelne, siedm grzechów
głównych, cztery grzćchy wołające o pomstę do Bosa, i grzćt-hy przeciw Duchowi Ś.: tudzież obowiązki swojeąo stanu
i powołania: przylem niech uważaią. czy
w tein wszystkiem zgrzesz\!i myślą, mową lub uczynkiem. Że zaś im niepodobna dla długości czasu od oslatn:< j spowiedzi, liczbę grzćcbów dokładnie oznaczyć, niech sobie uważą, wiele razy na
dzień w ten, luft ów grzćch wpadali. T->
dla nich z miłosierdzia Boskiego, będzii
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dosyć, które, nie obowięzuje do tego. co
dla nas jest niepodobnem.
Skończywszy rachunek sumienia, jeśli czas ci
pozwoli, uczyń trzy niże| tu polo/ono
rozmyślania; czytaj |e punkt za punktem,
az do poprzecznej linijki, i rozważaj czas
niejaki prawdę w tym punkcie zawarli},
a potem dalej czytaj aż do Aktu skruchy.
1}

Rnsmyślatne

o wielkości yrzechu.

Uważ, ze i najmniejszy grzech niezmiernie
się Bogu niepodoba - Krzywdzi bowiem nieskonczone doskonałości jego który sam w sobie nieskończenie jest doskonałym, i nieskończenie kochania godnym. — Gdy się na grzech
odważasz, tedy czynisz przykrość teiriu, który Cię serdecznie miłuje. — Nie jestże to gatunkiem okiucieiistwa i rzeczą przeciw rozum o w i ? — Tego my teraz nie pojmiemy, poti n:e będziemy w Niebie.. Zaiste, nigdy my
w tćm doczesnem życiu dokładnie nie poznamy, jak wielkicm złem jest grzech, i jakiej
kary wart grzeszący.
Akt żalu.
O Boże inójl o nieskończonej miłości godzien Boże! Wyznaję, że rno|e nieprawości
przewyższają liczbę włosów moich i ziarna pia
sku na brzegu morskim; i gdybym tylku jednej się dopuścił, już tćm samem wszystkie
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t^-oje nieskończone byłbym obraził doskonałości. Ach! za coż ja nieskończonym żalem i
skruchą wskroś przejęty nie jestem, gd« do
tego nieskonczone mam powody? Zgrzeszyłem
pr/eciw twojej dobroci, Mor;) winienein był
kochać. — Przeniosłem lad ij.ikie stworzenie,
lrochę próżnego honoru, brudną roskosz, miłość własną, iN twój Najświętszy Mm st.it,
któremu służyć i czcić go byłem powinien.
— Ach Boże moj i Panie' przez wieczną miłość, jaką Ty sam siebie kochasz, odpuść mi
grzechy. — O niepojęta Dobioci! o wieczna
Piękności 1 Jakżem się n;ogł odważyć obr-izić
Ciebie i tobą gardzić? — Ale teraz żałuję tej
mojej bezrozuinnej i dzikiej ślepoty. Nie, niechcę Cię więcej :uż obniżać, i woię tysiąc razy umrzeć, utracić wszystkie moje dostatki,
honor, zdrowie i samo nuwet życie, anizeb
się tak dobremu Bogu. jakim Ty jestes, me
podobać?
II.
Rozmyślanie.
O dobrodziejstwach względem nas Boga, którego
grzechami obrażamy.

Pomnici, że Bog najwyższym naszym jest
T3ob"oc zyncą, który n is w ogolę Łysiąctiii do•rodz.iejstw swoich obdarzył; a ka^dy z n j s
w szczególności może je liczyć na miliony.
— 2 niczego nas w prowadził, na obra? i
podobieństwo swoje nas stworzył, bynajmniej
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nas nie potrzebując. — W naszym bycie nas
utrz* muje; — odkupił nas krwią swojego Sy
na; — uczynił nas Clirześtiin.nn, gdy miliony innych podobnych nam ludzi w ciemnocie
bałwotliwal <iwa z stawił; — cierpliwie aż
dotąd nasze nieprawości i z.broilne znosił.
Daj nam w u l e jitwycli sposobów, aby żywot
otrzy-nać wieczny: i mv za to w s z y t k o naszą mu niewdzięcznością płacimy! — dla nas
wszystkie twory stworzył, a my — używamy
ich na jego obrazę!
A k t z a 1 u,
O. co za haniebna niewdzięczność! Niemasz
i być nie mo/e podobnej pod słońcem. Tak.
zaiste, inój uajukochansz.y Zbawiuclul taką Ci
odpłatą, moją okazałem wdzięczność; a Tyś
mnie z nicości wyprowadził, w ktorejbyn
az dotąd bez Ciebie zostawał! Takto aż dotąd twoją drogą krew za mn e ceniłem, którąś Ty z tak wielką miłością i takim bólem
dia nio|ego dobra wylał!
O moja niewdzięczności! Któż da żal mojemu sercu i potok łez moim oczom, abym
niemi śmierć mojej duszy i przeniewierzenie
się, jakiego ku mojemu Bogu, mojemu jedynemu Dobroczyńcy stałem się winnym, godnie nio^ł opłakiwać? — Ach P.inie, pełen
dobroci, zmiłuj się nademną' szczerze pragnę,
Tiocno postanawiam więcej Cię nie obrażać.
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— Warloz to było rodzić się na len świat d'a
odbierania lak licznych od mojego Boga dobrodziejstw, tym końcem, abjni go obrażał,
jak do tych czas czynilem? Czyż dla lego
w wnętrznościach mojej maiki, twoja wszechmocna i niewidzialni ręka obdarzyła mnie
rękoma, nogami, oczyma: opatrzyła mnie sercem. abym tyc ł j wszystkich czlonkow uzył,
jakby tyleż uarzędzi, do zniew ażenia i upośledzenia twojego Najwyższego Majestatu? —
Nieszczęsne oczy, — niecne uszy, — zdradzieckie serce! — Wy, przez wasze przestępstw ^ jesteście przyczyna wszystkich ulrudzen,
wszystkich udręczeń i okrutnej śmierci, jakiej
S^n Bozy na krzyżu uledz musiał! —
III.
Rozmyślanie.
O Obecności Boskiej, pod której oczj nia człowiek gtzeszy,
llważ sobie, że Przenajświętsza Trójca, Ojciec, Syn i Duch S Jedyny i Wszechmocny
Bóg, który wszystko widzi; — który wszystko wie, — wszystko słyszy i najgłębsze ser
ca naszego skrylości przenika. — Ten straszliwy Mu|eslat, przed którym najwznioślejsze
di zą Serafiny, — a my, w jego obecności śmiemy grzeszyć; takich rzeczy w oczach jego się
dopuszczać, mówić, myśleć, klorychi^śnr
Się wstydzili w obliczu i n<'ijpod'ejszego z ludzi
l waż jeszcze d j l e j , że on jest naszym N
•wyższym Sędzią, który niezawodnie w god/
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nę naszej śmierci «• isłego rachunku z *\szystkicli naszych myśli, słów i uczynków
mugać będzie. —
A k l żalu
Jakże się wstydzę o Boże mój! że w twojćj obecności z. lak matem ku 'lobie uszanowaniem postępowałem, i moich lyhkrolme
ponawiany i li obietnic, poprawy, niedoli zymyWdłem. Moj Boże! gdybym tyle człowiekowi
czynił zaręczen i przyrzekali, a on, gdyby
ehoć raz zawiódł się na mnie, jakiżby i o dla
mnie był wstyd, jaka niespokojność! Jakżeby
mi to dolegało? Na Ciebie tylko jednego, mój
Boże i moje wszystko! żadnego nie mam względu i żadnej obawy pod Iwojem wszystko widzącem okiem, Iw o j Najwyższy obrażać Majestat. O, jak pełen dobroci jesteś, że mnie
t&k długo cierpliwie znosisz! Ach, Boże i Panie mojego serca! ponieważ w'{ćzasie, gdym
Cię najcięzej mojemi obrażał grzechami, i.losć
nademną iniates, nie odmawiajże mi jej i teraz,
gdy się niemi brzydzę i z całego żałuję seica.
Skouczywszy rachunek sumienia i stosowne przygotowanie, udój się do S. Spowiedzi. Y\ postawie, jaka tej osobie przystoi,
która się obrazy Najsw :ętszego Majestatu czuje być w :nną; l. j., z pokoią, prostotą serca,
wewnętrznym pokojem i ulnością; nie troszcząc się, jeśli ci co może z pamięci po twoim rachuuku wypadło. \Y\znaj twoje grzechy
lł

szczćrzi lak, js-k były popełnione, Lez żadnej
wymówki, ani uniewinnienia się.
Słuchaj
7. (i wite 4 zbawienny di r J i napon.nieri spowiednika, i slaiąi się takowe ściśl* w y | ełiać.
chrcniąc się do tych t r / e i h o w . z klerycheś
się oskaiz.il^ wszelakiej sposobności.

MODLITWA PO Ś. SPOWIEDZI.
O moj Najukoi liaiiszy Jezu! Jakże wiele
Ci jf-teni winien! Mani nadzieję, że dzis przez
y s,. ęi twojej drogiej krwi, przebaczenie moich gizechow otrzymałem. Nieskończone Ci
za lo dzięki składam. Spodziewani się kiedyś Ciebie w krainie błogosławionych oglądać, abym twoje Miłosierdzie na wieki uv.lelbiał. Bt ze moj! jesiim Cię aż dotąd przez moje
nieprawości tyle razy utracął, tedy więcej
Cię już na przyszłość uliacać nie chcę. Ou
dnia dzisiejszego postanowiłem szczć ze moje
doiyclu zasowe poprawić życie. Ty jeden całej mojęi godzien jesteś miłości; chcę lez
Ciebie z całego mojego serca kochać, i od
Ciebie się nigdy nie odłączać. Juz lo raz
przyrzekłem, i jeszcze ponawiam, że wole raczej umrzeć, niż Ciebie chcieć obiapragnę Cię owszem z całego serca kohdc . i od Ciebie nigdy się nie odłączać. Obiecuję pr j l p m . ok-iZ\. do grzechu unikai i że
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by więcej nie upadać, najpewniejszego sposobu Ju oznacz sobie sposób) chwycić się.
Lecz, wiesz Zbawicielu mój! jak jesień- z siebie slaby; udziel uii tyle mocy, abym. Ci aż do
śmierci wiernym pozostał. O Mary a! Ty jesteś Matką miłosierdzia; wspoinoz mnie, gdyż
po Bogu, Ty jesteś moją jedy ną Nadzieją.

S P O S Ó B
Przygotowania nic do S.

Komunii.

Potrzebno uwagi <!o należytego przygotowania się do
Komunii świętej.

W żadnej sprawie nie wydaje się miłość
naszego Zbawiciela ku nam widoczniej, jak
w lej, gdy on przez Komunią S. nain się
udziela. Tu bowiem (iż tak rzekę) całkowicie
się wyniszcza; zamienia się w pokarm, aby
się z duszami i ciałami swoich wiernych zjednoczył. Ztąd mnóstwo doświadczeń, ugruntowanych na powszechnetn zdaniu, że niemasz
skuterzniejszego sposobu, aby się prawdziwa
pobożność i miłość Boska w jakiej zajęła duszy, riodświętąKoinur.ią; pewną bowiem jest
rzeczą, że dusza wierna największe Boskie
upodobanie przez to tylko sobie zasłużyć może, gdy Go w Komunii S. godnie przyjmujeGdyż miłość, mówi S. Dyonizy, niema iuszego celu w swojem miłowaniu, jak się najści14*
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śłćj złączyć z ulubionym prz dmiotem. Jezus
Chrystus stwierdza to, u Jana S. 6 , 5 7 . mówiąc
„Kto uiet'0 ciała pozywa, i pije k r e w moją,
len we mnie mieszka, a ja w nim. 1 Z teao
w y p a d a , ze dusza w i e r n a , przez godne tylko
przy jęcie S. Komunii najdoskonalej z : ml złączyć się może. Z tych powodow mówi Augustyn b. „.lesk codzie?* ten Święty Sakrament będziesz p r z y j m o w a ł , tedy zawsze Jezusa bodziesz miał w sobie, i w miłości Boskiej, coraz bardziej się wrruożesz. Jeśli szu
kamy sposobu , aby choroby i niedoleżności
nasze duchowne uleczyć, tedy żadnego lepszeg o , skuteczniejszego i pewniejszego, jak godne usposobienie się i pożywanie ciała Pańskiego, nie znajdziemy.
Mówię, jeśli się doń godnie i przyzwojcie
usposobimy. Cóż więc za p r z y c z y n a ,
że
iv wielu duszach po częstych Komuniach żadnego nie widzimy duchownego postępku
i p r a w i e zawsze le same nałogi, leż same
w mch postrzegamy defekta? — Na to łatwa
odpowiedź: defekla le, nie pochodzą z pokarmu,
lecz z niedobrej dyspozycji poży wajćicego.
Jeslże te podobna, inowi Salomon, żeby człow i e k , mający w swojem zanadrzu ogień, sukien sobie nie zapalił? Parab 6, 17. Bóg jest
ogniem trawiącym. Sam on przychodni mocą
Komunii S. ogień len w nas wzniecić; skądże
łedy ten szatański cud pochodzi, że w s r e d

płomieni trik silnego Boskiej in>łości ognia,
tak zimne i zlodowaciałe dusze natratić można?
W s / W k o pochodzi z naszej niedobrej wewnętrznej dyspozycji, a najszczegolniej z błęd ó w , jakie w przygotowaniu się do tej Bosk.ej potrawy popełniamy. Suche tylko drzewo zdatne jest do zapalenia, skoro się doń
płomień pochodni zbliży! iNainokłe i surowe
drzewo, nie jest do zapału zdatne, zawiera
bowiem w sobie wiele wodnistych części,
które go niesposobncm do palenia czynią.
Święci Pańscy z komunii S. wielkie odnosili
pożytki, ponieważ bardzo usiłowali godnie się
do niij przygotować.
Dwie rzeczy są koniecznie potrzebne do
dobrego przygotowania się do Sw. Komunii.
Dc. z a , która w swojej Komunii chce odnieść
pożytek, powinna się I; zupełnie na czas niej.iki od wszelkiego oderwać i odłączyć stworzenia - i II: gorące mieć pragnienie co raz to
bardziej w miłości BoSKiej wzrastać.
Co się pierwszego tycze punktu, dusza powinna pod ów czas wszystko od siebie o d dalić, co ją do rzeczy ziemskich przywięzuje;
ma ona wszystko, ęę nie jest Bogiem, z swojego usunąć serca. „Kto omyty j e s t , mówi
Zbawiciel, ten niepotrzebnie, jeno, żeby nogi
umył. •• Jan ł3. Bernard Ś. objawia znaczenie tych slow mówiąc: że kto chce len Sakrament z wielkim dla siebie przyj,(ć pożyt-
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kiem, nie dosyć jest, żeby na swojem sumieniu od wszelkich lwł obmylv grzechów, ale
też, żeby i nogi jego były oczyszczone; to
j e s t , żeby jego chęci i skłonności od wszelkich doczesnych brudów były wolne. Jeśli
więc, dusza przez swoje ządze i sktonnose
lgnie do ziemi; tedy w tym zwier/ęe-m stanie, będąc rozumnem stworzeniem, staje się
w ]ego iloskich oczach przedmiotem n.ijw :ększe;
odrazy, a gdy to nlkc/omne lgnięcie do rzeczy stworzony eh ciągle ja jeszcze wiąże, tedy
ji>e dziw że zbawiennych skutków Komunii
S. w sobie nie czuje.
Gi rlruda Święta, będąc w zachwyceniu,
pytała się Chrystusa, jakiegoby od piej żądał
przygotowani i do Kotnunu S.'? Nic innego odpowiedział, jak żebyś nic w sobie swojego
nie n u . l a , gdy do mojego przystępujesz
stołu."
Drugą zaś rzeczą do godnego przygotowania się do Komunii Ś. jest, gorące prag.nenie przyjęcia C l m s l u s a , i szczera chęć wzrastać w jego i:>iłości. Na tej S. uczcie nasy-.
cają się tylko ci, którzy są bardzo zgłodniali
A jako J E Z U S nie wprzód przyszedł na
iat, aż
był z wielkiem pragnieniem żądany i oczekiwany. tak też wzbrania się On v. iiijść do duszy,
z swojemi łaskami, która żadm go l.u niemu
nieina pragnienia, i która wprzód do niego
nie wzdycha; gdyż meprzystoi, żeby ta po-
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trawa temu była dana. który od niej wstręt
czuje. Chrystus kiedyś do S. MechljIdy rzekł
w Objawieniu: żadna pszczoła nie leci z lakiem p-dem do kwiatu, zęby z niego mi id
w\ss<ić, j-ik Ja inoją nulości;) wzbudzony, do
duszy wiernej; w Komunii S. S. Franciszek
Sdlezy m ó w ; , ze z wielkiego tylko popędu
miłości m.i-ny Tego przyjmować, który jedynie z satn.'| miłości nam się adziela.
Ćwiczenia
duchowne jako przygotowawcze
do Komunii S.
I. A k l W i a r y.
Olo idzie skacząc po córach, przeskakując pagórki.
PkWi Sal. 2, 3.

O \dju\.oohańszv Jezu' ile skalistych i wysokich gur musirfłtś p r z e b y ć , abyś się z nami w naj wię. złączył Sakiamencie? Z nieograniczonego Bóstwa, aż do człowieczeństwa
musi des się zniżyć; z Niezmiernego, aż do
szczupli i istoty słabego Niemowlęcia; z Najwyższego P a n i , az. do licliej postaci sługi;
z ł oni Przedwiecznego Ojca, aż. do żyv.ola
D/*.e-.\iey: z'Nieba, do nikczemnej stajenki; z Tronu Władcy stworzeń, na drzew o hanitbne
kizyża, — na to obelżywe narzędzie karnego S ą d u ! I dz.Maj jeszcze zstęp.ijesz z Twojego Boskiego Tronu, abyś w mojem zamiesz
kił s e i c u '
Oto on stoi -a ścianą naszą, poglądając okny, patrzaią
przez kraty. Pieśń Sal. i, 0
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Patrz duszo moja! j a t twój kochany J e z m
ląż samą miłością ku lobie pnia, jaką miał
umierając na krzyżu za twoje nieprawości, lakąż ma i teraz w tajemniczej poslaci chleba.
I cóż On lam robi? Prospjcies per cancetloz
Spoglada przez kratv. — Podobny owemu,
który zdjęty miłością, pragnie wzajemności,
stoi Jezus w lyn> Najświętszym Sakramencie,
jc^t za klatami, grzez klore nie będąc w.dzialnym. miłosnem na Ciebie spogląda okiem
Lwnża On ( j e b i e , że dzis do niego masz przystąpić, abyś się jego Boskicm, posilił ciałem,
zlamląd przenika Or; najgłębsze skrytości
twojego serca i widzi wszystko, co mydlisz,
co lub sz czego szukasz; widzi, co mu za
dar na ofiarę masz przy n;eśe.
Nuż tedy duszo moja! gotuj się przyjąć
twojego Jezusa, przygotuj twoje serce przez
Wiarę. Powiedz mu: Ach Zbawicielu i Odkupicieli: mój! Masz już tedy wkrólce przyjść
do mnie? O utajony i od większej części lu
dzi nie uznany Boże! Wierzę w Ciebie, wyznaję Cię. i pokłon w tym Najśuię. oddaję
Sakramencie, jako mojemu Panu
Zbawicielowi.— Na potwierdzenie lej wiar\ . chęlnicb»m życie moje chciał położyć.— Przybywasz
do mnie, abyś mnie swojemi ubosacił łaskam
i ze mną się zjednoczył. O jak wielką ufność
twoje miłe przybycie ma wzbudzić w mojem
nędzuem sercu 1
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II. A k t N a d z i e i .
Rozszerz serce (woje duszo moja! Jezus
twój, wielkiemi cię może napełniać dobrami.
A ponieważ niewypowiedzianie cię koclia, tedy spodziewaj się wielkich od lego Pana rzeczy, który wzbudzony miłością, osobiście do
ciebie przychodzi. Tak jest mój Najukochańszy Zbawicieln! moja nadziejo! całą inoja uf
ność w twojej pokładam dobroci, że udzielając rni się dzisiaj, płomień Twojej 8. Miłości w mojem zapalisz, sercu; i szczere pragnienie twojego upodobania we wszystkiem,
abym zacząwszy od dnia dzisiejszego, niczego już ani chciał, ani pragnął, prócz tpgo,
czego Ty żądasz.
III. A k t M i ł o ś c i .
O Ty j e d \ n v i prawdziwy Miłośniku mojej duszy, boże mój, i zbawienie moje! Cóż
mogłeś więcej uczynić, żebyś odemnie był
kochany? Nie byłoż ci dosyć za mnie umrzeć,
Władco mojej duszy! Chciałeś len ustanowić
Sakrament, a b j ś mi się cały oddał, i twoje
Serce, z sercem nędznego niewdzięcznika, jakim ja j e s t e m , mógł połączyć. A co jeszcze
większa, sam mnie zapraszasz, abym Cię przyjął i gorąco pragniesz żebym Cię pożywał.—
O nieskończona, o niepojęta, o niesłychana
Miłości! Róg chce mi się cały nrłdać!— Chce
cały stać się moim pokarmem! —
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Duszo moja! wierzyszże (emu? — a gdy
tak j e s t , eo robisz i co na to mówisz?
— \ch Boże mój, najdobrotliwszy Boże!
O nieskończonej godna miłości, byt swój sama z siebie mająca I S T O T O ! Ty jedyny przedmiocie godzien, żeby wszelka miłość w niebie i na ziemi do Ciebie jednego zmierzała!
Kocham Cię z całego mojego serca! — Kocham Cię nad wszystko! kocham Cię bardziej
niż własne życie. O g d \ b y lo w mojej było
mocy sprawić, żeby Cię wszystkich ludzi
serca t,ik kochały, jak jesteś godzien.— Kocham Cię nieskończonej dobroci Bo/e! i łączę
inoje nędzne serce z twojemi święlemi Serafinami, z pelnem miłości sercem Najś. Mani
Panny i z Najś. Sercem Jezusa, twojego Najmilszego Syna. Kocham Cię tedy o nieskończone Dobro, całą tą miłością, jaką Cię wszyscy Święci, Mary a i Jezus kochają. Kocham
Cię jedynie dla tego, że jesteś godzien nad
wszystko być Kochanym, i ponieważ twoje
w tein jest upodobanie, żeby Cię kochano.
Precz więc odemnie, precz z mojego serca wszelkie ziemskie skłonności i żądze, które do Boga nie dążą! Najs. Panno, Malko cudnej miłości! s p r a w , bym lego Boga szczerze
kochał, którego Ty, aby wszyscy miłowali,
tak gorąco pragniesz.
IV. "A k t P o k o r y .
Duszo moja, przystępujesz teraz przyjąć
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Najś. Ciało Jezusa: Jestżeś tego godną? — o Boże mój! Któż jestem, a kto Ty? Wiem zaiste
i uznaję, kim Ty jesteś, klury mi się-dajesz;
ale czy wiesz Boże mój! klojcstein, który Cię
main przyjąć?
Ach wiesz to, i lepiej mnie znasz, niż ja
siebie. Jestże to podobna mój Jezu, że Ty,
sama Świętość, tak dalece możesz pragnąć
do mojego wnijść serca, i w mojej zamieszkać
duszy, która tak często była siedliskiem twojego nieprzyjaciela. i kałużą tylu nieprawości?
Uznaję Boże mój! Twój straszliwy Majestat, i
moją największą nędzę. Wstydzę się stanąć,
w obliczu twojem. Powinienbyin dla twojego
uszanowania zdaleka stać od Ciebie; lecz,
gdy się oddalę, gdzież pójdę? do kogoż się
udam? Cóż mię spotka? Nie, Panio i Boże
mój! Niechcę być nigdy od Ciebie dalekim;
chciałbym się raczej coraz to bardziej do Ciebie zbliżać. Przestajesz na lem, że Cię w postaci pokarmu przyjmuję; i nawet mnie do tego zapraszasz. Przeto upokorzony, i wstydem dla moich zdrożności okryty, przystępuję
teraz do Ciebie. Ufam jednak mocno twojej
dobroci i nieskończonemu miłosierdziu, jakie
ku grzesznikom mieć raczysz, że i mnie nie
odrzucisz.
V. A k t Ż a l u .
Boże duszy mojej!

Ach jak mi żal, żem
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Cię dotychczas nie kochał; i abym moim roz
koszom i skłonnościom dogodził, twoją nieskończoną dobroć lak często zasmuć dern i
tyle k oć od Ciebie się oddalałem, łask t*vo
ich na zło używaiąc. przyjaźń twoją ważyłem
lekce, słowem, tak często 3iebie nijilobrotliwszy Ojcze' dobrowolnie i z umysłu u l n c a łern. Ach Panie i Boże mojego serca I Ziorzeczę teraz tym moim szaienstwoni i z całego
serca żałuję. Nienawidzę wszystkie obrazy,
tak wielkie jak i małe, jakich się ku Tobie
dopuściłem, ponieważ twojej nieskouczonej były przeciwne dobroci. Mam nadzieję o Boże
mój. żeś roi je już przebaczył; lecz jeśli się
;es/.cze lo nic stało, tedy błagam Cię pokor
nie i skruszonem sercem, mech mi twoja Ojcowska łaska takowe d a r u j e , nim Cię przyimę.
Obmvj wprzr.d twoją drogą krwią tę moją duszę, do której wkrótce ma«z w mjść na mieszkanie.
\1. A k t p r a g n i e n i a .
Duszo moja, wzbudź w sobie wzniosłe pragnienie' Juz tedy nadeszła ta najszczęśliwsza
w t wojem życiu godzina, w której twój Jezus
przychodzi, abyś go do twojego przy jeła ser
ca. Oto Król Chwały, oto Bóg twój, Odkupiciel, chce wnijść do ciebie; gotuj się przyjąć go mile, wzywaj go i wzdychaj z a niin
z wielkiem upragnieniem, mów mu przyjdź
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moj Jezu! przyjdź do mojej duszy, gdy z ona
Cię bardzo pragnie. Ninj jedn-ik mi się powierzysz, cheę Ci Ofiarę z mo|ego nędznego
serca uczynić. Olo, oddaję Ci je zupełnie
przyjmiej odomiue ten lichy dar, na jaki z mej
strony zdobyć się mogę; rat z go Jasiowie przyjąć, i być oncgo samowładnym Panem.
Przyjdź o Boże mojego serca! moje jedyne dobio, nieoceniony skarbie i mo|e wszystko! pragnę Cię z taką przyjąć miłością, z jaką Cię święte i w miłości ku tob:e najgoręt
sze dusze k?edykołwiek przyjmowały; z jaką
Cię Najś. przyjmowała Matka; i z ich Komuniami, łączę tę moją dzisiejszą Komunią.
O Najdostojniejsza Panno i Matko moja Maryo!
Olo ju^ przystępuję do Ołtarza przyjąć twojego najukochańszego Syna. Ach, gd>bym mógł
mieć twoją czystość ( twoją miłość, z jakąś
ty go przyjmowała! O Matko miłosierdzia! podaj na dziś twojego Syna, jakeś niegdyś Pasterzom, i Mędrcom ze wschodu podawała; i
z Iwoith najczystszych rąk chcę, pragnę, i
życzę sobie dzis Go przyjąć. Powiedz mu
że ja jestem z liczby sług twoich, gdyż pewny j t s l e m , ze miło.->nitjszemi na mnie spojrzy oczyma, i ściślej się ze mną złączy.
ref;
O DZIĘKCZYNIENIU FO S. KOMUNII.
Uwa^a. Zacina modlitwa nie jest t a t przy-
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jemną Bogu, a bardziej pożyteczną duszv naj s z e j , jak przyzwoite Dziękez\menie po przyęc;u Komunii S. Gdyż, mówi Scbor FJorcncki, że ] S S a k r a m e n t , to sarno w duszy
s p r a w c e , co naturalny pokc.rm w ciele: kfriry,
s t o s o w n e cio silniejszego s-kładu i usposolnenia. dzielniejsze skutki wydaje.
Starajcież się przeto Dusze pobożne I po
przyjęciu Komunii S. wasze modlitwy przed ł u ż ę , ile wam czas i obowiązki dozwoią.
Nie koniecznie trzeba zaraz brać Książkę; daleLo jest lepiej, czas niejaki milcząc w sku
pieniu ducha, nn poufałej z Chrystusem rozmowie przypędzić, ktorj się właśnie podowczas
w sercu osobiście znajduja. Prośbę jaką masz
do niego, możesz kilk.:kiotnie powtórzyć; jak
to sam Chrystus czynił na górze 01iwtie| przed
swoim 0 | c e m , gotując się za nas na męki. Rozmaite bowiem Akty Wiary. Nadziei, Miłości, i
twoje don w prostych wyrazach modły, z serca pochodzące, po Komunii S. daleko większą
mają wartość, n:ż w innym czasie.
Trzeba wiedzieć, że no Komunii Ś. lubi
nasz Zbawiciel swoich łask prosząc\m chętnie
ndziekic, Z własnego doświadczenia twierdzi
Teresa S. że po przi jęciu Najs. Sakramentu,
zas:.'da Jezus w duszy, jak na Tronie łaski,
zapytując się onej- cóż chcesz żebym Ci uczyn i ł ? Właśnie j ą ł b y mówił- w tej tylLo inten
eyi przybyłem do ciebie, żebym Cię mojem
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obdarzył laskami: proś o co chcesz, ale proś
z ufnością i i bądź pewna, że Ci nic nie odmówię co ci do Iwojego zbawienia wcześniej
lub później polrzebnem będzie.
O jak wielki skarb łask duszo pobożna
otrzymasz, gdy "dąc za tą l adą, znaczną jaką
część czasu po kazde| S. Komunii przepędzisz,
na duchownej z twoim Jezusem rozmowie.
Przyłączoue tu pobożne* cw iczenia., mogą
Ci posłużyć za wzór wewnętrznych Aktów
twojego serca, w jakich z twoim Zbawicielem
mozesz się zabawićJ Skonczywszy dziękczynienie, cały ten szczęśliwy idla ciebie dzień,
n=e przestawaj myśleć o twoim wielkim gościu;
n;e przestawaj wznosić ciągle myśl i serce
do Boga, abyś zJ.ęzusem, ktoregoś przyjęła,
zawsze w duchu była złączona.
Dziękczynienie

po

S.

Komunii.

I Akt w i a r y .
Oto mój Bog i Stwórca przyszedł mnie nawiedzieć! moj Odkupiciel raczy zam-eszkać
w mojej duszy! Mój dobry Jezus istotnie teraz znajduje się we mnie. Przyszedł stać się
moją własnością, a razem i mnie jeko swoją
własność uroczyście zająć. Tak tedy Jezus,
cały jest moim; a dusza moja, jako jego Gblu
bieuica odtąd cala jest jego.
O niepojęta ludzkim rozumem dobroci' O
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nieograniczone Miłosierdzie! Bóg przy chodzi
do mnie, aby innie z sobą zjednoczył, i mnie
sobie przyswoili — Duszo moja' która lok ściśle |e«tps teraz z Chrystusem złączoną; i z nim
j e d n ą , coż robisz? — jSiemaszze Mu nic do
powiedzenia? — Wzbudź tedy w sobie żywą
wiarę; pomysł, ze tysiące Aniołów otaczają cię,
aby swojemu Bogn, klortgo ty masz leiaz
w twojeui sercu, pckłon głęboki oddawali. Od
dajze i ty twojemu Panu, fclónegp już masz
w sobie, podobną Adoracją! Wnijdfc w siebie
samego, skup sity duszy, oddal wszystkie obce
myśli serca; zlej łzami z Magdaleną S. Nogi
twojego Zbawiciela i m ó w :
Ji. A k t p o w i t a n i a .
Mój J e z u , moj władco, moje nieskończone
Dobro! moje wszystko! — Nicr.h Cię błogosławią i uwielbiają wszystkie stworzenia, za
twoje przybycie do nędznej chaty duszej mojej, — Ach Panie I gdzież się Ty teraz znajdujesz? gdzieżeś wszedł? w to serce, które
daleko jest brudniejsze, niż cnastajenka, w której na ten łwiat się narodziłeś? w to serce
przylgnięte do ziemi, do miłości własnej, tlo
nierządnych skłonności i doczesny cli ty !ko pragnień? .lakżeś tam clicial w niść, i sobie w nMftf
założyć mieszkanie? Mogłabym się do Ciel) e
z Piotrem o d e z w a ć : Panie, odejdź i oddal się
odem:iie, ponieważ grzesznicą i niegodną je-
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slem Boga nieskończonej dobroci i świętości
przyjąć do siebie. Oddal się odemnie Boże
mój! Załóż twój przybytek w duszach czystych,
które Ci z wielką miłością i wiernością służą,
i spocznie] w ich gorejący ch ku Tobie sercach.—
Ale cóż ja mówię? Nie, nie, mój Boski Odkupicielu 1 Nie chciej się oddalać; gdyż zginioną jestem, jeśli Ty acz na chwilę uchylisz
się odemnie. — Przypalam do Ciebie życie moje,
i ściślej się z Tobą złączyć pragnę. O jak
bezrozumnie postępowałem, gdy zamiłowawszy stworzenie, oddalałem się od Ciebie mojego Stwórcy! O jakżem niewdzięcznyI O
ileż razy odepchnąłem Cię, iż tak rzekę, od
siebie! — Ale teiaz mocno stanowię, nigdy się od Ciebie na wieki już nie oddalać;
3 Tobą złączony, pragnę żyć i umierać.
HI. A k t p o d z i ę k o w a n i a .
Boże i Panie mójl dziękuję Ci najpokorniej,
l e ś mnie dzis nawiedzieć raczył, wchodząc
na mieszkanie do mojego serca. Chciałbym
za tak godną wielkości twojej łaskę stosowne
Ci złozyć podziękowanie; ale ja nędzny niogęż Ci się kiedy wywdzięczyć? „ Coż Ci oddam, mówi Psalmista, Panie! za wszystko,
coś mi dał? : l — Po tak niezliczonych dobrodziejstwach wziętych cd Ciebie, dziś mnio
jeszcze osobiście odwiedzasz 1 Wielbićj i wy13
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chwalaj duszo moja twojego Boga, i dziękuj
urn ile Ci sił sianie!
Ty zaś Najś. Panno! wy moi S. S. Patron o w i e , i ty mój Ś. Aniele s t r ó ż u , wraz z duszami n^-gorętszą miłością udarowaneini, przyjdźcie! fi>Jh przyjdzcie wszystkie' i patrzcie jab.
wielkie rzeczy Bog duszy mojej uczynił. Przy jdzcie, i pomożcie nu BGga mojego chwalić i
dziękować Mu; wysławiajcie go nad wszystko , za tak wielką ł a s k ę , jaką mi dziś okazał, i zdumiewajcie się nad lak wielkiem Jego
Miłosierdziem
IV. A k t o f i a r o w a n i a s i ę .
Mńj ukochany jest mój, a ja jego. Pieśń Sal 2.

Jeśli Król raczy kiedy jakiego ubogiego pasierza w jego odwiedzieć chacie, cóż mu ów
pasterz innego może ofiarować, jak właśnie
całą swoją chatę? Gdy zaś o J e z u ! mój f\iebiesk Królu! leraz tę ubogą lepiankę mojej
duszy, nawiedzić Ci się podobało, przelo oddaję C s / ą . ze wszystkiem, a razem z nią mnie
same jo ' m o j ą wolę. Ty jedyny mój Oblubieńcze Jezu! chciałeś siebie samego na własność
mi o d d a ć ; tedy i ja n a w z a j e m , p r a g n ę , być
twoim zupełnie. Od dnia dzisiejszego nie chcę
- ęcćj do siebie na'eżeć. Zrzekam się wszelkiej własności siebie samego.
Zmysły moje
Tobie o d d a j ę , a b j i a ich j e d j u i e dla twojego

i
l
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upodobania używał. Niemasz bowiem wesela
takiego na świecie mówi Piolr Ś. z Alkantary,
którebj porównać można z tem. jakie z starania się o pomnożenie twojego świętego upodobania wynika. Dozwól mi tego skosztować
ukontentow ania o najgodniejszy, nieskończonej
miłości Boże! — Ofiaruję Ci też siły mojego
ciała i mojej duszy w najszczerszej chęci, żebyś
je zupełnie za Iwojn przyjąFwłasność, i abyć
całkiem podleglemi były. Pamięć moja, niech
mi tylko na to służy, żeby mi twoją nieporównaną ku mnie miłość przypominała. Umysł
mój, ma się tylko rozważaniem twoich nieskończonych zajmować doskonałości: osobliw ie twojej niewypowiedzianej dobroci, której mi nieustannie dajesz dowody; moja woła, niech odtąd zawsze będzie skłonną, Ciebie mojego Boga
i moje wszystko jedynie i nad wszystko miłować, i twoją Najś. wolę najdokładniej pełnić.
Z tem przedsięwzięciem poświęcam, ofiaruję i oddaję Ci dzisiaj, mój Najdroższy Zba
wicielul wszystko, co mam, i czem jestem,
wszystkie moje usiłowania, moje wewnętrzne,
i zewnętrzne siły; moje myśli, moje pragnienia, moje ukontentowania; moje skłonności;
moją wolność; członki mojego ciała, i każdą
kroplę krwi mojej; słowem, wszystko
ciało
i duszę, składam jako ofiarę u Najświętszych
nóg twoich.
Przyjmiej przeto, o Nieskończony Majestacie!
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przyim tę cJiarę, którą Ci najniewdzięczinejszy grzesznik, jaki kiedy znajdywał się na
ziemi, przedstawia. Składa ou Ci ofiarę lę
z swc;cj własnej osoby, ofiaruje zupełnie, od
daje i daruje Ci się bez żadnego wyjątku. —
Postanwo względem mme Panie! i zarządzmną
jak Ci się podoba.
Przyjdź o trawiący Ogniu! o Boska miłości'. i straw we mnie wszystko, co jest mojego, .i Twoje najczystsze obraza Oko; abym
zacząwszy od dziś, cały już do Ciebie należał, i zył, nietylko z e b j m Twoje przykazania
i rady Twojej s. Ewangelii, ale nawet wszelkie pragnienie twojego Boskiego Serca zachował i wypełnił. Airie.i.
Najświę. Panno! racz sama zanieść Twojemi najczystszemi rękoma, tę moją lichą ofiarę przed Tron Przenajświętszej Trójcy, i zjednaj mi łaskę onej przy jęcia i silnej pomocy:
żebym az do ostatniego tchu moiego życia pozostał jej wierny m. Amen. Auien. Amen.
V

Prożba.

Duszo moja! Oto są najdrozsze w całym
ciągu twojego życia momenta. Niechże ci ża
den z nich me upłynie, żebyś go na twoj pożytek me obróciła. Nie masz żadnej takiej łaski w nieprzebranym skarbie Twojego Boga,
ktorejbyś teraz prosząc nie otrzymała. Patrz
jak Ojciec Przedwieczny uprzejmie na cię spo-
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eląda, gdy w Tobie swojego ukochanego spostrzega Syna jako najmilszy przedmiot Jego
wszechmocnej Ojcowskiej miłości! Oddal więc
natychmiast wszystkie obce, i do rzeczy obecnej niestosowne myśli
Odnów Akt wiar y , rozszerz serce, pobud/ sie do nowej
nadziei, i pros z dziecinną prostotą i ufuością
czego tylko pragniesz.
Jezuc sam do ciebie przemawia Quid liii vis faciam? Czego odemnie zadasz abym
ci uczynił? Przyszedłem do Ciebie, żebym
.i co z moje; obfitości udzielił, i twoje opa
trzyt potrzeby. Mów do mnie z ufnością,
a otrzymasz wszystko, czego sobie życzysz.
O najsłodszy Zbawicielu! Tv przychodzisz
do mnie. u byś mnie swojemi obdarzył łaska
mi. Chcesz, żebym Cię o ni^ prosił. Ponieważ tak jest, mój najdroższy Odkupicielu,
przed którego okiem nie masz nic ukiytego, widzisz , że moje serce żathiyuh ziemskich dostatków, żadnych posiadłości, żadnych honor ó w , żadnych światowych uciech i zabaw nie
pragnie. — Wszystko to jest za rnałe i za nikczemne dla mnie, ażebym przez to, mej wysokiej godności, jaką w rzędzie stworzen
z Twojego miłosierdzia zaimuję, nie miał po
hańbić.
A ponieważ gotow jesteś Twoich
mi łask udzielić, tedy miasto tych wszystkich
doczesnych rzeczy, daj nn łaskę wielkiego żalu
• serdecznej skruchy, za moje grzechy, które-

I
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niim Cię obraził. Użycz mi światła, abym za
jego pomocą próżności lego świata dokładnie
o d k r j ! , i okazał jak dalece "odzień jesteś nad
wszystko być k o t h a n u n . Odmień moje ser
cej; niecli mu wszystkie rzeczy ziemskie prawią odrazę; a niechaj się zupełnie z Twoją
świętą zgadza wolą; i nic nie pragnę jak
tylko Twoje Najswię. pełnić upodobanie, do
niczego więcej nie zmierzając prócz Twojej
Boskiej miłości. — Serce czjste stwórz we
mnie o Boże mój!
Luhoć ja o mój J e z u , nie zasługuje na tc,
ale Twoje przybycie do mojej duszy, twoja
we mnie obecność, której teraz stałem się uczestmkiem, wzbudza we mnie ufność i dodaje mi śmiałości, abym Cię o t o piosił przez
twoje, i twojej Naj->wię. Małki zasługi i przez
twoją miłość, jaką masz ku Twojemu Niebie
skiemu 0 | c u .
Tu zatrzymaj się cokolwiek w cichości,
i proś Jezusa o jaką szczególną dla siebie i dla lv ego bliźniego łaskę. Nie zapoinniej także i o nawróceniu się grzeszników, i o duszach w czyscu zostających,
potem mów •
Ojcze Prze IwiecznyI Jezus Chrystus twój
Jednorodny S y n , sam nas wlasnemi słowy
zapewnił. Z a p r ą " d ę , z a p r a w d ę p o w i a dam w a m , że o co m o j e g o Ojca p r o
s i c b ę d z i e c i e w imie m o j e da w a m . —
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Jan, 46. Z miłości przeto ku twojemu Synowi którego teraz w mojem posiadam sercu,
wysłuchaj mójej proźby i daj mi, i wszystkim
za któremi dzisiaj modły moje w Obliczu twojem wylewam to, czego od Ciebie pragnę.
Amen.
O Jezu i Maryo! z miłości Ku wam chcę
cierpieć, i z miłości ku wam życzę sobie um r z e ć , o gdybym mógł cały do was należeć, i o sobie zapomnieć zupełnie.

Niech będzie pochwalony i błogosławiony
na wieki Przenajświę. Sakrament-Ołtarza, i
niech będzie błogosławione Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. —

