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*
SŁOWO WSTĘPNE
ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO
„Rozmyślania o życiu kapłańskim” napisane przez ks. Biskupa Józefa Sebastiana
Pelczara przedstawiają klasycznie ujętą ascetykę kapłańską. Odwołują się do Pisma
świętego i Tradycji, która podejmowała w przeszłości tematykę duchowości kapłanów. Ks.
Pelczar przywołuje w tej materii myśli Jana Chryzostoma, Bernarda z Clairvaux, Tomasza
z Akwinu, Franciszka Salezego, Alfonsa Liguori. Wskazuje środki służące do uświęcenia
życia kapłana, akcentując życie modlitwy i rolę umartwienia. Przypomina stale

eschatologiczny wymiar życia, obowiązki płynące z powołania i cnoty, które trzeba
nieustannie ćwiczyć i rozwijać, ostrzega przed grzechem. Podejmuje tematy i wątki, które
w dzisiejszym czasie bywają pomijane i o których się zapomina. Inspiracją dla Autora była
duchowość ignacjańska, stąd nacisk na kształcenie silnej woli i sprawności w życiu
duchowym.
Szczególnym walorem tej książki jest nie tylko próba całościowego – na miarę tamtych
czasów – przedstawienia „życia kapłańskiego”, ale przede wszystkim jej autentyczność.
Rozmyślania są zapisem i świadectwem wieloletniego głębokiego życia wewnętrznego,
prowadzonego przez człowieka bardzo zaangażowanego w aktywność zewnętrzną.
Przełomem dla ks. Józefa Pelczara były rekolekcje kapłańskie odprawiane w Kolegium
Polskim w Rzymie, prowadzone przez jego ówczesnego rektora, Sługę Bożego o. Piotra
Semenenkę. W postanowieniach porekolekcyjnych, spisanych w roku 1866 i
uzupełnionych w 1867, odnajdujemy plan życia duchowego. Młody kapłan – miał
wówczas 25 lat – z żelazną konsekwencją przestrzegał norm życia duchowego
wynikających z tego planu i właśnie ta konsekwencja doprowadziła go do osobistej
świętości i do tego, że stał się dla nas nie tylko wzorem, ale i przekonującym nauczycielem
na drogach do doskonałości. Po 25 latach systematycznej pracy nad sobą wydaje w roku
1892 „Rozmyślania o życiu kapłańskim”.
Cała jego rozległa aktywność – kapłana, duszpasterza, profesora i rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego, biskupa – a przede wszystkim praca wewnętrzna tak pokierowała życiem
św. Józefa Sebastiana, że przyszedł do swoich kapłanów z gotowym programem
formacyjnym. Tym programem były „Rozmyślania o życiu kapłańskim”. Były one
programem sprawdzonym, wynikającym z osobistego poznania codziennego życia księdza
diecezjalnego. Stały się programem nie tylko dla księży tamtej diecezji, tamtego czasu, ale
i dla wielu kolejnych pokoleń kapłańskich. Stały się inspiracją dla innych, wystarczy
wspomnieć niedawno beatyfikowanego ks. Jana Balickiego, duchowego syna św. Józefa
Sebastiana. Zazwyczaj książki spoza świata literatury pięknej dezaktualizują się. Ta
książka, po 110 latach od daty wydania, nie traci nic na swojej wartości. Ojciec Święty Jan
Paweł II, osobiście zafascynowany osobą biskupa Pelczara, kanonizował go 18 maja 2003
roku. Akt ten każe nam z jeszcze większą uwagą spojrzeć na życie i dzieło Świętego, na
nowo odkryć i docenić jego doświadczenie duchowe.
„Rozmyślania” ks. Pelczara noszą na sobie znamię wieku, w którym były pisane. W
pobieżnej lekturze może nawet uderzać ich surowość, ale bardziej niż surowość
charakteryzuje je roztropność i wysokie wymagania wypływające ze sposobu życia Autora.
Niektóre zdania czy rady - wyrwane z kontekstu - mogą dzisiaj dziwić, a nawet być
niezrozumiałe. Nie jest to jednak wynikiem różności zasad, ale różnicy sytuacji.
Uwarunkowania czasowe nie będą z pewnością przeszkodą dla tych, którzy z otwartym
sercem i umysłem sięgną po tę książkę jako pomoc do codziennej kapłańskiej modlitwy,
idąc za radą św. Teresy z Avila: „Nigdy ...nie śmiałam przystąpić do modlitwy bez książki”
(Księga życia 4,9). W medytacji „Czytanie duchowne” odnajdujemy znamienne słowa św.
Józefa Sebastiana o roli książki jako pomocy w życiu duchowym: „ Jest jak przyjaciel
dobry, który podszeptuje nam słowa pociechy i nadziei. Wszakże już Machabejczyków
czytanie ksiąg świętych krzepiło na duchu” (por.: „Mamy jako pociechę księgi święte,
które są w naszych rękach” 1 Mch 12,9).

Wdzięczni Pomysłodawcom i Wykonawcom serdecznie dziękujemy za nowe wydania
„Rozmyślań” i życzymy, aby wydane przez nich dzieło krzepiło na duchu dusze kapłańskie
i było dla nich dobrym przyjacielem, by stało się nowym zasiewem, owocującym
świętością kapłańską.
Jeszcze raz dziękuję Wydawnictwu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza i wszystkim, szczególnie Państwu Grażynie i Romanowi Stachowiakom,
dzięki którym kapłani w Polsce zyskują nowe wydanie „Rozmyślań o życiu kapłańskim”
Świętego Biskupa Pelczara.
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

SŁOWO WSTĘPNE DO BRACI KAPŁANÓW
Niektóre wskazówki co do czasu, przedmiotu i sposobu
odbywania medytacji
Uważam za rzecz zbyteczną mówić tu szeroko o potrzebie modlitwy myślnej dla
kapłana, zwłaszcza że będzie to przedmiotem osobnej medytacji; raczej zwracając się
wprost do każdego z kapłanów, którzy tę książkę wezmą do ręki, powiem krótko a
serdecznie: Bracie miły, jeżeli chcesz być gorliwym i świętym kapłanem, łącz życie czynne
z bogomyślnym, a stąd ukochaj rozmyślanie, jak podczas pobytu w seminarium
medytowałeś codziennie, i to z wielką serca pociechą, tak czyń i w kapłaństwie, bo jak
słusznie powiedział pewien biskup1, ci przede wszystkim należą do lepszych kapłanów,
którzy najwięcej zwyczajów i praktyk przechowali z życia seminaryjnego.
Mianowicie poświęcić na medytację codziennie przynajmniej pół godziny, jeżeli jesteś
kapłanem świeckim – a przynajmniej godzinę, jeżeli jesteś zakonnikiem; oprócz tego
odmawiaj codziennie część różańca, dołączając krótkie rozważanie pojedynczych
tajemnic. Gdyby ci się zdawało, że nie masz na to wolnej chwili, ułóż sobie lepiej porządek
dzienny, skróć czas snu, przechadzki lub wytchnienia, odetnij jakąś niepotrzebną wizytę
lub pogadankę, lub mniej pożyteczne czytanie. Bądź tu stanowczym i wytrwałym, nie dając
folgi lenistwu, które nigdy nie ma czasu i zastawia się chętnie innymi rzekomo
ważniejszymi sprawami. Gdybyś z powodu naglących obowiązków nie mógł rozmyślać
rano, czyń to wieczorem; a gdyby w jaki dzień nawał prac, słabość lub podróż były na
przeszkodzie, odczytaj przynajmniej medytację, rób akty strzeliste i zachowaj się, o ile
można, w skupieniu. Jeżeli tak postępować będziesz, doznasz na sobie błogich skutków, bo
będziesz, według słów Psalmisty, jako drzewo, które wsadzone jest nad ściekaniem wód,
które swój owoc da czasu swego, a liść jego nie opadnie i wszystko, cokolwiek czynić
będzie, poszczęści się2. Natomiast jeżeli porzucisz rozmyślanie, wnet ogień gorliwości
pocznie stygnąć, światła i pociechy Bożej ubędzie, polot ducha się osłabi, podczas gdy
pożądliwość i miłość własna podniosą głowę, a świat i czart tym natarczywiej będą
uderzać.

Co do przedmiotu, wszyscy mistrzowie duchowni zalecają rozważanie doskonałości
Boskich – tajemnic z życia Pana Jezusa i Najświętszej Matki – słów, czynów i cierpień
Zbawiciela – Jego niezmierzonej miłości, objawiającej się w Najświętszym Sakramencie –
obowiązków, prób i pociech stanu kapłańskiego – wreszcie nędzy własnej i rzeczy
ostatecznych.
Co do metody, słusznie zauważył znakomity pisarz O. Faber, że można trzymać się
sposobu zaleconego przez św. Ignacego albo też sposobu używanego w zgromadzeniu św.
Sulpicjusza, według tego, czy ktoś do jednego lub drugiego ma większy pociąg3. Pierwszy
o tyle jest korzystniejszy, że opierając się ściśle na prawach psychologicznych, zatrudnia
wszystkie władze duszy; wymaga jednak dłuższego ćwiczenia, które należy rozpocząć w
seminarium. Najlepiej zatem będzie obrać sobie za przewodnika św. Ignacego, jako
znakomitego mistrza modlitwy myślnej.
Według jego metody, opartej na głębokiej znajomości człowieka i jego potrzeb, każde
rozmyślanie składa się z trzech części: z przygotowania, z właściwego rozmyślania i z
zakończenia, a każda z tych głównych części mieści w sobie kilka podrzędnych4.
Przygotowania nie zaniedbuj nigdy, bo ono jest tym dla rozmyślania, czym strojenie dla
instrumentu. Stąd przed rozmyślaniem oczyść duszę z grzechu, trzymaj na wodzy zmysły i
wyobraźnię, uspokój w sercu hałas ziemskich uczuć i pragnień, czyli usuń przeszkody; – a
to jest przygotowanie najdalsze.
Po wtóre, przygotuj zawczasu, jeżeli można jeszcze dzień przedtem – przedmiot
rozmyślania i obmyśl najpierw, jakie masz z niego odnieść owoce. Wieczorem, nim
zaśniesz, przypomnij sobie punkty przyszłej medytacji, z rana zaś, gdy się przebudzisz,
zwróć na nie pierwszą myśl swoją i wzbudzaj odpowiednie uczucia; – a to jest
przygotowanie bliższe.
Wreszcie, mając rozmyślać, staw się w obecności Pana Boga, złóż Mu cześć
najgłębszą, ofiaruj to rozmyślanie i sprawy dnia całego na chwałę Bożą, wyznaj
niegodność oraz słabość i nieudolność swoją, by mówić do Boga, i proś o światło z góry za
przyczyną Najświętszej Panny, św. Józefa, Anioła Stróża i swojego Patrona; – a to jest
przygotowanie najbliższe.
Rozpoczynając rozmyślanie, mianowicie gdy przedmiotem tegoż jest jakieś zdarzenie z
życia Pana Jezusa, utwórz sobie najpierw obraz tego zdarzenia, tak jakoby się w oczach
twoich powtarzało, co nazywają ułożeniem miejsca (compositio loci). Tak np. gdy masz
rozmyślać o Narodzeniu Pana Jezusa, przedstaw sobie, że jesteś w stajence Betlejemskiej,
że widzisz Dzieciątko Boże na łonie Najświętszej Matki, obok Niej św. Józefa, dalej zaś
pastuszków i Aniołów. Gdy rozmyślasz o śmierci, wyobraź sobie, że patrzysz na trumnę
lub na grób otwarty. Jeżeli masz rozważać jakieś słowa Zbawiciela, przenieś się duchem
pomiędzy uczniów Jego i słuchaj Jego słów tak, jak gdyby w tej chwili z Boskich Jego ust
wychodziły. Gdyby to ułożenie miejsca wydało ci się zbyt trudnym – a trudnym jest zwykle
dla osób o wyobraźni zbyt leniwej lub zbyt ruchliwej – tedy można by je zastąpić krótkim
przypomnieniem tego zdarzenia, o którym masz rozmyślać, albo pewnych słów Pisma św.,

mających związek z samym przedmiotem. Następnie należy poprosić o łaskę szczególną,
jaką pragniesz otrzymać w tym rozmyślaniu; a te dwa punkty stanowią wstęp do medytacji,
czyli tak zwane praeludia.
Rozmyślanie samo zależy na ćwiczeniu pamięci, rozumu, serca i woli; a więc zajmuje
wszystkie władze człowieka. Mianowicie pamięć winna ci przypomnieć wszystko, co
wiesz o tej prawdzie, albo o tym zdarzeniu, które stanowi osnowę rozmyślania – kto tu
zatem mówi lub działa, gdzie, kiedy i wśród jakich okoliczności. Po wtóre, rozum ma
rozważać, co jest uwagi godnego w tej prawdzie – jakie z niej wynikają dla ciebie
powinności – jakie pobudki winny cię skłonić do spełnienia tychże – jak je spełniałeś dotąd
i jak się zachowywałeś odnośnie do tej prawdy, o której rozmyślasz – co masz czynić na
przyszłość, jakich środków się chwycić, jakie przeszkody usunąć, jakich pokus unikać.
Czyń to wszystko w porządku, przechodząc od jednej uwagi do drugiej; strzeż się jednak
próżnych rozważań, w których umysł się gubi, a serce wyziębia, celem bowiem medytacji
nie jest rozumowanie o rzeczach Bożych ani nauka, ale oczyszczenie i udoskonalenie
duszy. Potrzeba tedy za pomocą rozważania obudzić uczucia, stosowne do przedmiotu i
usposobień duszy, mianowicie akty wiary, ufności, zgadzania się z wolą Bożą, oddania się
Panu Bogu, wdzięczności, pokory, żalu itp.
Jeżeli uczucia z trudnością się budzą, trzeba przedstawiać sercu różne pobudki, a
równocześnie prosić Boga, by zesłał promień swej łaski. Jeżeli łatwo powstają, trzeba je
zatrzymywać, by wniknęły w duszę; w każdym zaś razie należy uczucia przeplatać
rozważaniem, raz dlatego, że droga do serca idzie przez rozum, a po wtóre, że bez
rozważania nie można by poznać swoich błędów i potrzeb, a tym samym owoce
rozmyślania byłyby skąpe.
Z rozważań rozumu i uczuć serca winny wypłynąć postanowienia woli; inaczej
rozmyślanie byłoby próżną grą myśli i uczuć, nie mającą wpływu na życie. Pożytek z
rozmyślania – mówi św. Teresa – nie polega na tym, że dusza myśli o Bogu, lecz na gorącej
ku Niemu miłości, a tej miłości nabywa się postanowieniem, by wiele dla Boga czynić i
cierpieć. Potrzeba zatem, już to w ciągu samego rozważania, już przy końcu każdego
punktu, robić postanowienia; a postanowienia te winny być mocne, to jest oparte na silnych
pobudkach – winny być pokorne, to jest połączone z nieufnością we własne siły, a z
ufnością w pomoc Bożą – winny być szczegółowe, a więc nie jakieś zachcianki
nieokreślone, mgliste i dalekie od rzeczywistości – winny być nieliczne, inaczej można by
je łatwo zapomnieć lub zaniedbać – winny być praktyczne, to jest zastosowane do życia i
na dzień dzisiejszy lub na czas krótki wymierzone; tak np. postanawiaj rano, że dzisiaj przy
tej sposobności tak się zachowasz, tę przykrość dla miłości Pana Jezusa zniesiesz, to
umartwienie sobie zadasz, ten lub ów akt cnoty spełnisz. Należy tu rozpoczynać od małych
rzeczy, ale za to dotrzymywać wiernie obietnic.
Na końcu rozmyślania zbierz wszystkie postanowienia jakby w wiązankę, podziękuj
Bogu, że ci pozwolił modlić się i dał łaskę modlitwy, upokorz się i proś o przebaczenie za
błędy i roztargnienia, złóż owoc modlitwy w ręce Najświętszej Panny, prosząc o Jej
błogosławieństwo, i powstań, unosząc z sobą jakąś myśl, jakieś słowo z Pisma św., jakby
wonny kwiatek z duchownego ogrodu. Św. Ignacy radzi zakończyć rozmyślanie prostą, ale
gorącą rozmową duchowną, zwróconą bądź do Boga Ojca, bądź do Pana Jezusa, bądź do

Najświętszej Panny lub do którego ze Świętych, a celem tej rozmowy jest uproszenie łaski
potrzebnej do spełnienia powziętych postanowień. Dobrze też dołączyć modlitwę ustną,
np. Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Anima Christi, Suscipe Domine itp. Za każdym razem zrób
krótki rachunek jak odprawiłeś rozmyślanie, w ciągu zaś dnia czuwaj, by nie utracić
owoców tegoż.
Oto jest metoda św. Ignacego, przedstawiona w krótkim zarysie. Gdyby takowa wydała
się komuś za trudną – choć taką w istocie nie jest – niech ją sobie uprości; nie idzie tu
bowiem tyle o drogę, ile o jej kres, a tym jest nabycie większej miłości i gorliwości w
służbie Bożej. W każdym razie trzeba zważać na natchnienia Boże i iść za ich prądem, bo
nieraz jeden błysk światła nadprzyrodzonego więcej duszę oświeci i poruszy niż
kilkugodzinne rozważanie. Tak między innymi czynił św. Franciszek Salezy; stawał on
przed Bogiem jak dziecię kochające przed ojcem i wpatrywał się z świętą poufałością w
Jego oblicze; – toteż nieraz jedna myśl wystarczała, aby w nim wielki płomień miłości
rozpalić.
W początkach należy posługiwać się dziełami na ten cel napisanymi, jakimi są np.
Rozmyślania dla kapłanów przez X. Chaignona (tłumaczone z franc. przez X. kan.
Kossowskiego. T. 5. Warszawa, 1868 – dzieło bardzo dobre) – Rozmyślania dla osób
duchownych na wszystkie dnie roku (przekład z franc. przez X. J. Benisławskiego. T. 3.
Warszawa, 1859) – Triduum dla kapłanów przez X. Stanisława Załęskiego. Warszawa,
1895. – Św. Ignacego ćwiczenia duchowne do użytku rekolekcji kapłańskich. O. Von
Mehlem T. J. (z niem.) Warszawa, 1890. – Meditationes sacerdotates auctore F. X.
Schouppe. T. 2. Parisiis – Materiae meditationum et concionum ex, Evangeliis et Epistolis
Dominicarum in usum sacerdotum a Georgio Patiss. Ratisbonae. 1887. – Sacerdos rite
institutus piis exercitationibus menstruae recollectionis auctore P. Adulpho Petit. – Der
Priester im Gebete und in der Betrachtung św. Alfonsa Lig. (z włoskiego) – Betrachtungen
für Priester und Cleriker von Dr Alois Schlor, 3 B. Graz. 1889 – Manresa für Priester von
P. Caussette (z franc.) 1887. – Tugendspiegel für Priester und Ordensleute von P. Aug. M,
Ilg. – Bildung des Geistlichen und Seelenhirten durch kurze Betrachtungen. Aus dem
Franz. von Zwickenpflug. – Méditations ecdesiastiques par M. Tronson. – Méditations a
l’usage des éléves des grands seminaires et des pretres par L. Branchereau. T. 4. Paris.
1891. – Meditazioni per gli ecclesiastici del P. Paolo Stub. T. 4. Torino. 1864, itd. można
by też użyć rozmyślań, przeznaczonych dla wszystkich, jak np. Belleciusza (Ćwiczenia św.
Ignacego), Vercryusse’a (Przewodnik prawdziwej pobożności), (dziełko dobre z franc.),
Avanzina (Rok Chrystusów), Lud. de Ponte (Meditationes de praecipuis fidei nostrae
mysteriis), J. Nouet’a (L’homme d’oraison), Duquesne’a (L’Evangile médité), Hamon’a
(Méditations ŕ l’usage du clergé et des fidčles pour tous les jours de l’année, T. 3. Paris.
1888), dzieło dobre, przełożone na język polski i wydane pt. Rozmyślania na wszystkie dni
roku. T. 4. Kraków. 1895. – X. A. Tesničre (Podręcznik do medytacji i adoracji
Przenajświętszego Sakramentu z franc. Lwów, 1896).
Nie brak zatem dzieł pomocniczych; mimo to, spełniając życzenie wielu kapłanów,
napisałem nowe Rozmyślania o życiu kapłańskim, mające za przedmiot powołanie,
godność, środki uświęcenia się, cnoty i obowiązki kapłana, co do formy zaś raczej
naszkicowane, niż całkowicie obrobione, iżby nie krępowały zbytecznie samodzielności
ducha.

Jest to niejako ascetyka kapłańska, w kształcie medytacji, którą przede wszystkim
dzielę się z moimi uczniami, a dalej ze wszystkimi braćmi kapłanami, prosząc, by mieli
cierpliwość choć jedno rozmyślanie na dzień odczytać.
Część pierwsza zawiera, oprócz medytacji wstępnych, rozmyślania o środkach
służących kapłanom do uświęcenia się; część druga ma za przedmiot cnoty i obowiązki
kapłańskie.
1 De la Mothe, biskup z Amiens (por. Examen raisonne etc. I, 158). 2 Ps 1,3–4. 3 Postęp
duchowny, T. II, 8. 4 Cały ten ustęp wyjąłem w skróceniu z mojego dzieła pt. Życie
duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska. Tom 1, s. 100 sq. Kraków 1886 wyd. IV.
Czytaj także O. Roothan S.J., De ratione meditandi i Chaignon T. J., Rozmyślania dla
kapłanów, (z franc.) T. I.

ROZMYŚLANIA WSTĘPNE
I. O końcu człowieka
PRZYGOTOWANIE NAJBLIŻSZE1. Staję w obecności Twojej, Panie – składam Ci cześć
najgłębszą – ofiaruję to rozmyślanie i sprawy dnia całego na chwałę Twoją – wyznaję
niegodność i nieudolność moją, by mówić do Ciebie – proszę Cię, Panie, o łaskę modlitwy,
za przyczyną Najświętszej Panny, św. Józefa, św. Anioła Stróża i św. Patrona mojego. (To
przygotowanie winno poprzedzać każdą medytację).
PRAELUDIUM I, czyli pierwszy punkt wstępny. Przedstawić sobie, że się słyszy głos
Boży: Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec2.
PRAELUDIUM II, czyli drugi punkt wstępny. Poprosić o obfity owoc tegoż rozmyślania,
np. tymi słowy: Daj mi, Panie, poznać, że Twoim ja jestem i że dla Ciebie żyję, abym w
życiu i przy śmierci powtarzał: Bóg mój i moje wszystko.
PUNKT I. Bóg moim początkiem. Skąd się wziął ten świat cały? Skąd ja jestem? Rozum
i wiara mówią mi: od Boga. Czy Bóg potrzebował tego świata? Nie, bo On ma chwałę i
szczęście w sobie. Dlaczegóż tedy świat stworzył? Dlatego, że pragnął objawić na zewnątrz
swoją moc, mądrość, miłość i chwałę, że chciał stworzenia rozumne uczynić uczestnikami
swojego szczęścia; i dlatego od wieków... O niepojęta miłości Boga mojego! Tyś przez całą
wieczność myślał o mnie, i gdy miałeś przed sobą tyle istot możliwych, na mnie
skierowałeś swój wybór, bo miłością wieczną umiłowałeś mnie3.
Kiedy zaś przyszła chwila przeznaczona od wieków, stworzył mnie Bóg sam, a nie jakiś
Anioł, stworzył z niczego, a więc użył do tego całej wszechmocy swojej, stworzył na
podobieństwo swoje, bo dał mi duszę rozumną, wolną, nieśmiertelną, duszę będącą
obrazem Bożym, duszę obdarzoną tylu władzami i tylu darami, duszę uzdolnioną do
poznawania i miłowania Boga. A oprócz duszy dał mi ciało; bo chociaż użył pośrednictwa
moich rodziców, to jednak On sam spoił członki każdego4, tak iż wyrzec muszę z
Prorokiem: Ręce Twoje uczyniły mnie i utworzyły mnie5.
Słowem, Bóg dał mi życie, a z życiem wszystko, i siłę i ruch i wdzięk i zdrowie i

pokarm i odzież i wszelkie dobro i wszelką pociechę. Co więcej, prócz życia
przyrodzonego dał mi Bóg życie nadprzyrodzone, bo w duszę moją wlał łaskę swoją, a z
nią cnoty Boskie, i uczynił tę duszę świątynią swoją, przyjaciółką swoją, oblubienicą
swoją, dziedziczką chwały wiecznej. Zaprawdę, Panie, uczyniłeś mnie mało co mniejszym
od Aniołów6.
To zaś życie podwójne nie tylko raz Bóg mi dał, ale takowe zachowuje; bo gdyby mnie
nie trzymała wszechmocna Jego prawica, wróciłbym do nicości, jakom był pierwej
nicością; a gdyby mnie nie wspierała Jego łaska, wpadłbym w stan gorszy od nicości,
jakom był pierwej nicością; a gdyby mnie nie wspierała Jego łaska, wpadłbym w stan
gorszy od nicości, bo w grzech. Lecz Ty, o Panie, zachowujesz mnie od śmierci ciała i
duszy, Ty mnie oświecasz, Ty mnie wspomagasz, Ty podtrzymujesz upadającego, Ty
dźwigasz upadłego i mocną kotwicą miłości przyciągasz mnie do Siebie. I nie tylko
zachowujesz mi siły, ale w porządku przyrodzonym użyczasz Twego współdziałania, a w
porządku nadprzyrodzonym sprawujesz we mnie chęć i wykonanie7. Zaiste w Tobie, o
Boże, żyjemy i ruszamy się i jesteśmy8. Teraz wnioski:
Bóg jest moim początkiem, a więc jako Stwórcy mojemu winienem składać hołd i
uwielbienie wraz z całym stworzeniem. Godzien jesteś Panie Boże nasz wziąć chwałę i
cześć i moc; boś Ty stworzył wszystkie rzeczy9. Tak, uwielbiam, o Panie, Twoją moc, która
świat cały i mnie także wywołała z nicości, uwielbiam Twoją mądrość, która jaśnieje we
wszystkich dziełach Twoich, uwielbiam Twoją dobroć, która mi życie, a z życiem
wszystko darowała. Ach czemuż Cię dotąd tak mało wielbiłem!
Bóg jest moim początkiem, a więc wszystek należę do Boga, i to więcej stokroć, niż
niewolnik do pana, niż dziecię do ojca, niż obraz lub rzeźba do mistrza. Skoro zaś jestem
własnością Bożą, winienem całkowicie oddać się Bogu i korzyć się przed Jego wolą, czy
ona mi coś rozkazuje, czy coś ze mną zarządza. Tymczasem jakże często wyrywam się z
miłościwej ręki Pana Boga, a nawet bunt przeciw Niemu podnoszę... Przebacz mi Panie to
zuchwalstwo. Odtąd oddaję się Tobie ze wszystkim i na wszystko. Czyń ze mną, co chcesz,
boś Ty Pan mój i Bóg mój10.
Bóg jest moim początkiem, i wszystko, co mam, w porządku przyrodzonym czy
nadprzyrodzonym, wziąłem od Boga; a stąd należy się Bogu wdzięczność za wszystko,
wdzięczność bez granic, wdzięczność bez końca. Dotąd zapominałem zbyt często o tym
obowiązku, lecz teraz wstydzę się niewdzięczności mojej i wraz z Niebem całym i ziemią
całą składam Ci, Panie, gorące dzięki za wszystko, coś dał mnie samemu i wszystkim
stworzeniom.
Bóg jest moim początkiem i wszystko Bogu zawdzięczam; a więc sam z siebie jestem
niczym i nic nie mam swojego. Bytność moja jako nić przed Tobą11. I czyliż nicestwo
może się wynosić, jakoby było czymś? Co masz, czegoś nie wziął – mówi do mnie Apostoł
– a jeśli żeś wziął, przeczże się chlubisz, jakobyś nie wziął12. Wszystko jest Boże, bo
wszystko wziąłem od Boga, i jedna tylko rzecz jest całkowicie moją – grzech; a jednak
zazwyczaj nie chcę się przyznawać do grzechu, natomiast zbyt często przywłaszczam sobie
rzeczy Boże i chwały własnej z nich szukam. Jakaż to ślepota! Lecz teraz wyznaję przed
Tobą, o Boże, że Ty jesteś wszystkim, a ja niczym. Teraz ja, proch i ziemia, korzę się u stóp
Twoich, mój Stwórco i Panie.
PUNKT II. Bóg moim końcem. Po cóż ja żyję na ziemi? Czy może nie mam przed sobą
żadnego celu, a życie moje jest tylko komedią chwilową i snem przemijającym, po którym

nie ma przebudzenia, albo też nieznośną męczarnią i swawolną losów igraszką? A jeżeli
tym jest życie ludzkie, tedy biada mi, żem się narodził! Lecz rozum sam mi mówi, że skoro
Bóg dał mi życie, musiał mi wytknąć jakiś cel, godny mojej istoty, bo On Mądrością
nieskończoną. Lecz jakiż to jest cel? Czy może żyję na to, by zbierać bogactwa, używać
rozkoszy, nabywać sławy i zaszczytów? Lecz wszystko to niższe od człowieka, a więc
niegodne być celem człowieka; nie daje też szczęścia prawdziwego, bo go nie ma w sobie;
i słusznie powiedziano, że bogactwa to próchno świecące, rozkosze to błędne ogniki na
bagniskach, sława to para ukazująca się na czas mały13. Więc może żyję na to, by się
poświęcić dla pracy, nauki, rodziny, narodu, ludzkości? Wszystko to dobre, o ile z wolą
Bożą zgodne, lecz nie może być ostatecznym celem człowieka, bo nie zapełnia całkowicie
jego duszy i nie zaspokaja wszystkich jego pragnień. Biada temu, kto w tym wszystkim
szuka celu życia, bo życie jego chybione.
Cóż tedy jest ostatecznym celem, czyli końcem człowieka? Oto Bóg i tylko Bóg; bo
Bóg Prawdą najwyższą, którą człowiek winien poznać – Bóg Doskonałością najwyższą,
którą człowiek winien naśladować – Bóg Dobrem najwyższym, które człowiek winien
posiąść. Tylko w Bogu mogę znaleźć wypełnienie wszystkich moich pragnień, a więc do
Boga całą istotą i wszystkimi siłami dążyć powinienem. Rozum sam mówi, że skoro życie
samo i wszystko inne mam od Boga, przeto winienem żyć dla Boga; gdyby bowiem Bóg
wytknął człowiekowi inny cel życia, byłby sam zależnym od tego celu, co się z Jego
doskonałościami nie zgadza. Bóg też sam objawił, że wszystko sam zdziałał dla siebie14, że
On jest początkiem i końcem wszystkiego15, że jest zbawieniem16 człowieka i zapłatą
jego zbytnie wielką17.
Bóg jest moim końcem; teraz rozumiem, dlaczego Bóg dał mi życie i tak hojnie mnie
uposażył. Pojmuję zarazem, dlaczego nic na świecie nie zdoła mnie uszczęśliwić, nic nie
potrafi zapełnić mojego serca; bo to serce stworzyłeś dla Siebie, o Boże, a stąd ono rwie się
do Ciebie, tęskni za Tobą, pragnie spocząć w Tobie; jako powiedział wielki Twój sługa:
Uczyniłeś nas, Panie, dla Siebie i niespokojne jest serce nasze, aż spocznie w Tobie18.
Bóg jest moim końcem, o jakże wzniosły to cel, jak wielka chwała, jak niewysłowione
to szczęście człowieka! Ten Bóg nieskończenie wielki, nieskończenie święty,
nieskończenie dobry, ten ocean wszelkiej doskonałości, jest ostatecznym celem moim; z
Nim mam się połączyć w czasie. Jego kiedyś posiadać w wieczności, w Nim znaleźć
całkowite i niewyczerpane szczęście. Ach Panie, jakże Ci się za to odwdzięczę? Któż ja
jestem, żeś mnie tak wywyższył!
Bóg jest moim końcem; lecz jakże dojdę do tego końca? Odpowiada katechizm:
Człowiek stworzony jest na to, aby Pana Boga znał, kochał, chwalił, a służąc Mu wiernie w
życiu, dostąpił kiedyś zbawienia wiecznego.
Mam poznać Boga przez wiarę żywą, pokorną, silną; aby zaś nabyć większego światła
w rzeczach Bożych, mam o nich słuchać, czytać i rozmyślać. Czy tak czyniłem dotąd?
Mam kochać Boga, i to ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy, ze wszystkich sił i ze
wszystkich myśli19, a stąd cenić Boga nade wszystko, szukać Boga we wszystkim, myśleć
o Bogu, mówić do Boga, działać i cierpieć dla Boga, iżby hasłem moim były słowa: Boże
serca mego i części moja, Boże na wieki20. Czy tak czyniłem dotąd?
Mam chwalić Boga, to jest wszystko odnosić do chwały Bożej, choćby sprawy tak
drobne, jak używanie pokarmu i napoju21. Czy tak czyniłem dotąd?
Mam służyć Bogu, to jest spełniać wiernie Jego rozkazy i przyjmować pokornie Jego

wyroki, jako upomina Mędrzec: Boga się bój, a strzeż przykazania Jego, bo to jest wszelki
człowiek22. Służyć zaś mam w ten sposób, w tym miejscu, w tych okolicznościach, jak Bóg
sam żąda, a zarazem innych do służby Bożej zachęcać. Czy tak czyniłem dotąd? Mam
wreszcie pracować do końca życia nad zbawieniem własnym i nad zbawieniem tych dusz,
które mi Bóg powierzył. To jest moje zadanie pierwsze, najważniejsze i konieczne. Hoc
unum necessarium [To jedno jest konieczne]; to sprawa całego życia, od której zależy moja
wieczność. Jeżeli tego nie czynię, niczym nie jestem w oczach Bożych i nic nie mam,
choćbym u ludzi był wielkim i sławnym, choćbym piastował wysoką godność, choćbym
posiadał naukę, mienie i władzę, jakież świadectwo daje mi tu sumienie?
Pan Bóg wszystko uczynił, by mi umożliwić spełnienie tego zadania; wszakże dla mnie
Syn Boży stał się człowiekiem, dla mnie umarł na krzyżu, dla mnie ustanowił Kościół, dla
mnie został w Najświętszym Sakramencie. Bóg też uposażył mnie hojnie w środki wiodące
do celu, bo dał mi rozliczne dary przyrodzone i łaski nadprzyrodzone. Ode mnie tylko
zależy używanie tych środków i dojście do celu.
AKT ŻALU. Ale czy Bóg jest rzeczywiście moim ostatecznym celem, moim końcem?
Wszystkie stworzenia spełniają zadanie, wytknięte im od Stwórcy – niebo, ziemia i morze
słuchają we wszystkim woli Pańskiej; a ja tylko jeden zbaczam zbyt często z drogi moich
przeznaczeń i zapominam, że ja dla Ciebie żyję, o Boże, że Tobie winienem służyć, że z
Tobą mam się połączyć w czasie i w wieczności. Obsypujesz mnie darami, a ja ich używam
nieraz przeciw Tobie; dajesz mi łaski, a ja nimi gardzę; ciągniesz mnie do Siebie
miłościwie, a ja Cię odpycham i uciekam od Ciebie, zaślepiony; chcesz mnie uszczęśliwić,
a ja się chcę zgubić, na przekór Twojej dobroci. Ach, Panie, jakże niewdzięcznym i
nieposłusznym jestem stworzeniem! Zbłądziłem, jako owca, która zginęła23, bo oddaliłem
się od Ciebie, który jesteś moim początkiem i moim końcem. Lecz bez Ciebie żyć nie
mogę; więc wracam do Ciebie, jako syn marnotrawny, a rzucając się do stóp Twoich,
wołam z pokorą i żalem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie, lecz Ty daj łaskę pokuty i
przebacz pokutującemu.
AKT POSTANOWIENIA. Odtąd pragnę, o Panie, Tobie tylko służyć, dla Ciebie żyć, do
Ciebie wszystkimi władzami dążyć, a na znak poprawy postanawiam, że codziennie rano
zrobię akt ofiarowania się, w którym wszystkie sprawy moje oddam na chwałę Twoją.
ROZMOWA Z PANEM BOGIEM JAKO NASZYM STWÓRCĄ. Przypomnieć sobie ową
pokutnicę Taidę, co zamknięta w ciasnej celi, wołała przez trzy lata ze łzami: Ty, któryś
mnie stworzył, zmiłuj się nade mną, i wołać podobnie do Boga.
POLECENIE SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MATCE I RACHUNEK SUMIENIA, JAK SIĘ TĘ MEDYTACJĘ
ODBYŁO.
AKT STRZELISTY NA CAŁY DZIEŃ: Obym poznał Ciebie, Boże, obym poznał siebie!
1 Pierwsze to rozmyślanie rozwijam obszerniej, iżby mogło posłużyć za modłę, jeżeli
komu to rozmyślanie lub inne wyda się za długim, może je podzielić na dwie części. 2
Ap 1,8. 3 Jr 31,3. 4 Mch 7,22. 5 Ps 119,73. 6 Ps 8,6. 7 Flp 2,13. 8 Dz 17,28. 9 Ap 4,11.
10 J 20,28. 11 Ps 39,6. 12 1 Kor 4,7. 12 Jk 4,14. 14 Prz 16,4. 15 Ap 1,8. 16 Ps 34,3. 17
Rdz 15,1. 18 Św. Augustyn, Conf. L. I. Cap. 1. 19 Łk 10,27. 20 Ps 73,26. 21 1 Kor
10,31. 22 Koh 12,13. 23 Ps 119,176.

II. O końcu chrześcijanina
PRZYGOTOWANIE NAJBLIŻSZE, jak w pierwszym rozmyślaniu.
PRAELUDIUM I. Przedstawić sobie, że się słyszy Apostoła mówiącego: Patrzcie, jaką
miłość dał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami Bożymi i jesteśmy1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak wielce mnie wyniosłeś, czyniąc mnie
chrześcijaninem, i czego ode mnie żądasz.
PUNKT I. Jak wielką jest godność chrześcijanina.
Jestem nie tylko człowiekiem, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, ale nadto
chrześcijaninem, to jest uczestnikiem Bożego przyrodzenia2, synem Bożym według
przywłaszczenia, dziedzicem Bożym a współdziedzicem Chrystusowym3. Niezmierzona
dobroć Boża wyniosła mnie już w praojcu Adamie do stanu nadprzyrodzonego; kiedy zaś
Adam przez grzech swój pierwotną świętość, a z nią prawo do synostwa Bożego i do
dziedzictwa niebieskiego dla siebie i potomstwa swego utracił: nieskończone miłosierdzie
Boże zesłało na świat Syna Jednorodzonego, iżby jako Zbawca świata wszystkim ludziom
synostwo Boże przywrócił i bramę do nieba otworzył. W tym to celu Syn Boży stał się
człowiekiem, pracował, cierpiał i umarł na krzyżu – w tym celu zesłał Ducha Świętego i
ustanowił Kościół swój – w tym celu, jako Prawda, Droga i Żywot świata, wszystkich,
którzy Mu się poddają, oświeca swoją prawdą, wprowadza na swoją drogę, ożywia swą
łaską.
Tę łaskę wylał Pan i na mnie na Chrzcie św., przez nią zaś odrodził mnie, poświęcił i z
syna zatracenia synem Bożym uczynił. Tę łaskę później, tylekroć przez grzech utraconą,
tylekroć mi przywrócił i pomnożył! A ileż z nią darów innych niezmierzonej ceny udzielił!
O Panie, kto wypowie dobroć Twoją, i żeś wejrzał na mnie niegodnego i uczynił mnie
chrześcijaninem, podczas gdy tyle milionów siedzi dotąd w cieniu śmierci!
Jako chrześcijanin jestem synem Bożym przez przysposobienie i uczestnikiem natury
Bożej przez łaskę. Wzięliście ducha przywłaszczenia za syny, przez którego wołamy: Abba,
Ojcze4.
Jestem kościołem Bożym i mieszkaniem Najwyższego, jak długo trwam w miłości.
Jeśli mnie kto miłuje, będzie chował mowę moją, a Ojciec mój umiłuje Go, i do Niego
przyjdziemy, a mieszkanie u Niego uczynimy5.
Jestem bratem Chrystusa Pana według człowieczeństwa i członkiem Jego Ciała, a On
moją głową6; uczniem Chrystusa, a On moim Mistrzem; żołnierzem Chrystusa, a On moim
Wodzem; powiernikiem Chrystusa, a On moim Przyjacielem; sługą Chrystusa, a On moim
Panem.
Jestem współdziedzicem Chrystusa, uczestniczącym w Jego zasługach i mającym
kiedyś uczestniczyć w Jego chwale.
Jestem dzieckiem Bogarodzicy, oddanym macierzyńskiemu Jej Sercu na Kalwarii, i
dzieckiem Kościoła, powierzonym Jego straży i opiece na Chrzcie św.
Jestem wreszcie mędrcem i prorokiem, bo w świetle wiary poznaję tajemnice Boże i
okiem nadziei wpatruję się w rzeczy przyszłe; jestem kapłanem, bo współofiaruję z
Chrystusem, i mam składać ciągłą ofiarę chwały; jestem królem, bo jako sługa Króla
królów panuję nad światem i nad sobą, a jeżeli wytrwam w tej służbie, otrzymam wspaniałą
stolicę w niebie i koronę jaśniejącą.
Moim też jest wszystko w Chrystusie i dla Chrystusa, jako powiedział Apostoł:

Wszystko wasze jest7. Moim jest świat widzialny ze wszystkimi stworzeniami, które na
każdym kroku opowiadają mi chwałę Boga8, i pomagają służyć Bogu. Moim jest świat
nadprzyrodzony ze wszystkimi tajemnicami, dziełami, łaskami, pociechami i nagrodami.
Moim jest Kościół Chrystusowy z Jego nauką, prawem, ofiarą, kapłaństwem,
sakramentami i przeróżnymi instytucjami. Moim jest Chrystus, bo nie tylko Jego prawda
jest moją, Jego łaska jest moją, Jego zasługi są moimi, ale On sam staje się pokarmem, a
więc życiem mojej duszy. Moim wreszcie jest Bóg w Trójcy św. Jedyny, bo nie tylko widzę
Go przez wiarę, dążę do Niego przez nadzieję, łączę się z Nim przez miłość, ale mam Go
posiąść w wieczności, jako źródło szczęścia przeobfite i nieustające, tak iż On sam będzie
zapłatą moją bardzo wielką9.
Zaprawdę, wszystko mi dałeś, co dać mogłeś, Panie... A ja cóż Ci za to oddaję?
Pobożny król Alfons zwykł był mawiać: Codziennie Bogu dziękuję, nie za to, że jestem
królem, ale za to, że jestem chrześcijaninem. A ja czyliż dziękuję codziennie za łaskę
powołania do wiary? Czyliż staram się okazać godnym tej łaski? Czyliż nie poniżam nigdy
w sobie godności chrześcijanina?...
AKT UPOKORZENIA SIĘ, ŻALU I WDZIĘCZNOŚCI.
PUNKT II. Jak wielkim jest zadanie chrześcijanina.
Jeżeli Bóg wybrał mnie spośród tylu milionów i do takiej wyniósł godności, to na to
tylko, bym wierny powołaniu swemu, imię Boże uwielbił, a duszę swoją uświęcił i zbawił.
A jakież jest to powołanie? Odpowiada Chrystus Pan: Bądźcie tedy doskonali, jako i
Ojciec wasz niebieski doskonałym jest10 Jako Syn Boży wedle przysposobienia, mam na
podobieństwo Ojca niebieskiego być doskonałym; ponieważ zaś Jezus Chrystus jest
najwierniejszym, bo współ-istotnym obrazem Ojca, przeto mam być w całym życiu moim
podobnym do Chrystusa.
Nic nad to słuszniejszego. Jestem członkiem Chrystusowym, a więc winienem zależeć
we wszystkim od mojej Głowy. Jestem sługą i niewolnikiem Chrystusowym, a więc
winienem spełniać jak najwierniej rozkazy mojego Pana. Jestem uczniem Chrystusowym, a
więc winienem wpatrywać się ciągle w mojego Mistrza. Jestem żołnierzem
Chrystusowym, a więc winienem iść zawsze i wszędzie za moim Wodzem. Jestem
przyjacielem Chrystusowym, a więc winienem dbać o chwałę Tego, który będąc Bogiem
od wieków, przyjął na siebie postać sługi i stał się bratem naszym według ciała. Jednym
słowem, jestem chrześcijaninem, a więc winienem żyć według Chrystusa, w Chrystusie i
dla Chrystusa, iżby Go całym żywotem moim uwielbić, a przezeń uwielbić Ojca, wraz z
Duchem Św. Czy tak pojmuję moje zadanie?
Lecz jakże spełnić to zadanie? Oto odpowiada sam Zbawiciel, że kto chce iść za nim,
czyli być prawdziwym chrześcijaninem, winien się zaprzeć siebie, wziąć krzyż swój i
naśladować Go11, Apostoł zaś narodów każe zdjąć z siebie starego człowieka i przyoblec
się w Chrys- tusa12.
Mianowicie, Chrystus Pan jest moją prawdą, a więc mam przyjąć tę prawdę przez wiarę
i kierować się duchem wiary w całym moim życiu, wewnętrznym i zewnętrznym,
prywatnym i publicznym. Czy tak czyniłem dotąd?
Chrystus Pan jest moją drogą, a więc mam iść tą drogą, to jest zachowywać wiernie
Jego przykazania i słuchać pokornie Jego Kościoła. Czy tak czyniłem dotąd?
Chrystus Pan jest moim żywotem, a więc mam umrzeć sobie i światu, a natomiast
połączyć się z Chrystusem nierozerwalnym węzłem miłości i tkwić w Nim, jak latorośl w
winnej macicy, iżby Jego łaska była sokiem ożywczym mojej duszy, a Jego życie wzorem

mego życia. Słowem, mam się stać wierną, o ile można, podobizną Chrystusa i urządzić
według Niego wszystkie moje myśli, uczucia, zamiary, słowa, czyny i cierpienia, tak iżbym
mógł powiedzieć z Apostołem: Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus13. Czy tak
czyniłem dotąd?
Chrystus Pan jest moim zbawieniem, a więc mam za pomocą Jego prawdy, prawa i
łaski, a pod opieką Jego Kościoła, który jest zwiastunem Jego prawdy, stróżem Jego prawa,
szafarzem Jego łaski, połączyć się z Nim w wieczności i mieć cząstkę w Jego chwale; do
tego zaś celu mam dążyć z wytężeniem wszystkich sił, bo to jest hoc unum necessarium.
Czy tak czyniłem dotąd?
RACHUNEK SUMIENIA... Jeżeli teraz spojrzę na Chrystusa i na siebie, jakże mało widzę
podobieństwa. On pełen miłości, a ja?... On najczystszy, a ja?... On najcichszy i
najpokorniejszy, a ja?... On szukający tylko chwały Ojca, a ja?... Jestem Chrystusowy, ale
mało mam ducha Chrystusowego, a życie moje nieraz raczej pogańskie, niż
chrześcijańskie... Czyliż tedy mam prawo zwać się chrześcijaninem i mogę spodziewać się
zbawienia?
Ach Panie, lichy ze mnie uczeń, leniwy sługa, niewierny przyjaciel; lecz Ty się zmiłuj
nade mną i łaską Swoją mnie oświeć, oczyść i uświęć.
POSTANOWIENIA: Będę codziennie wpatrywał się w Chrystusa Pana, jako w moje
zwierciadło, i prosił przy każdej Mszy św. o ducha Chrystusowego.
AKT STRZELISTY: Twoim jestem, zbawże mnie14.
1 1 J 3,1. 2 2 P 1,4. 3 Rz 8,17. 4 Rz 8,15. 5 J 14,23. 6 1 Kor 12. 7 1 Kor 3,22. 8 Ps 19,2. 9 Rdz
15,1. 10 Mt 5,48. 11 Mt 16,24. 12 Kol 3,9–10; Ga 3,27. 13 Ga 2,20. 14 Ps 119,94.

III. O końcu kapłana
PRAELUDIUM I. Wyobrazić sobie, że się jest przy Ostatniej Wieczerzy i słyszy słowa
Zbawiciela: Postanowiłem was, abyście szli i przynieśli owoc, a owoc by wasz trwał1.
PRAELUDIUM II. Mów Panie, bo sługa Twój słucha Cię2.
PUNKT I. Kapłan żyje na to, by uwielbić Pana Boga.
Wszyscy ludzie stworzeni są na to, by chwalili Boga, i do wszystkich stosuje się słowo
Apostoła: Cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie3. Ponieważ jednak ludzie
popadłszy w grzechy, zapomnieli o swoim przeznaczeniu, przeto sam Syn Boży przyszedł
na ziemię, by Ofiarą krzyżową zadość uczynić sprawiedliwości Ojca, przebłagać obrażony
Jego Majestat i uwielbić Go w człowieczeństwie swoim. On też mając odejść do Ojca,
wyrzekł: Jam wsławił Ciebie na ziemi, wykonałem sprawę, którąś mi zlecił. Oznajmiłem
Imię Twe ludziom4. Aby zaś chwała Boża brzmiała ciągle na ziemi, zostawił Pan w miejscu
swoim kapłanów, mających to samo posłannictwo, co On, a więc przede wszystkim wielbić
Boga. O jakże wielkie to posłannictwo!
Jako Chrystus modlitwą, wyznaniem, czynem i ofiarą rozszerzał chwałę Ojca: tak mają
czynić i kapłani. Jako Chrystus opowiadał wszystkim o Ojcu swoim i wolę Jego ogłaszał:
tak mają czynić i kapłani. Jako Chrystus wszystkich pociągał do miłości Ojca, bo wszakże
przyszedł puścić ogień na ziemię: tak mają czynić i kapłani. Jako Chrystus pracował,
cierpiał i ofiarował się dla chwały Ojca: tak mają czynić i kapłani.

Nic nadto słuszniejszego. Oni są wybranymi sługami i posłami Bożymi5; jeżeli tedy
słudzy i posłowie królewscy dbają o cześć swoich panów; o ileż więcej winni kapłani dbać
o chwałę Tego, przed którym wszyscy królowie ziemscy są prochem tylko. Oni są
umiłowanymi uczniami, a nawet przyjaciółmi i zastępcami Chrystusa; toż pierwszym ich
obowiązkiem wsławić Tego, który tak ich wyniósł i ukochał. Oni są aniołami ziemskimi;
toż głównym ich zadaniem śpiewać Siedzącemu na stolicy nieustanną pieśń chwały. To
zadanie ogłasza im Duch Święty: Którzy stoicie w domu Pańskim, nie tylko we dnie ale i w
nocy podnoście w niebo ręce wasze i błogosławcie Pana6. To zadanie określa bliżej sam
Pan Jezus: Postanowiłem was, abyście szli za mną drogą doskonałości i ofiary, a
postępując z cnoty w cnotę i pracując nad rozszerzeniem królestwa mojego, przynieśli
owoc obfity i trwały.
Aby spełnić to zadanie, trzeba wieść żywot świątobliwy, czynny i ofiarny – trzeba nie
tylko jaśnieć wszelaką cnotą i we wszystkim szukać chwały Bożej, ale o tę chwałę ciągle
się troskać, o niej myśleć, dla niej się trudzić, i to aż do znużenia, aż do sterania sił, aż do
poświęcenia życia, gdyby tego Bóg wymagał. Tak by być powinno; ale czy tak jest? Byli
zawsze i są kapłani, których żarliwość o chwałę Pańską pożera, jak ogień. Są inni, którzy
spełniają swe obowiązki i nie lenią się do pracy, ale czasem za mało mają tego ognia lub nie
zawsze czystą pobudkę... Są inni, którzy robią wszystko jakby za pańskie, troszcząc się
przede wszystkim by im dobrze było, a nie dbając wiele, czy Bóg odbiera cześć od nich i od
innych ludzi... Są inni, którzy uciekają od pracy, szukając natomiast honorów, bogactw,
rozrywek, a nieraz tak żyjąc, że dla nich Imię Pańskie bywa znieważane.
A jakimże ja jestem? Czy we wszystkim i ze wszystkiego szukam chwały Bożej, a życie
moje tak jest nienaganne, tak świątobliwe, że ludzie patrząc na moje uczynki, muszą
wyrzec: Oto prawdziwy sługa Boży, i chwalą Ojca, który jest w niebiesiech? Czy wszystkie
moje czyny płyną z czystej pobudki i błyszczą nie tylko przed ludźmi, ale i przed Bogiem?
Czy dla pomnożenia chwały Bożej, rozszerzenia królestwa Jezusowego w duszach i
uświetnienia Jego Kościoła robię, co powinienem i co mogę? O czym zwykle myślę i czego
pragnę?... Ach Panie, Tyś mnie wywyższył i przyoblekł szatą chwały7, a ja tak niedbały o
Twoją chwałę, tak niewierny w Twojej służbie, tak zimny w miłości ku Tobie, tak leniwy w
pracy dla Ciebie... Lecz odtąd będzie inaczej...
PUNKT II. Kapłan żyje na to, by pracować nad zbawieniem dusz.
Wszyscy ludzie stworzeni są na to, by służąc wiernie Bogu, zbawili swe dusze, i do
wszystkich odzywa się Apostoł: Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie wasze sprawujcie8. Do
tegoż celu winien wszystkimi siłami dążyć i kapłan, bo wszakże i on raz tylko żyje, jedną
ma tylko duszę i sam za siebie odda Bogu rachunek. Toż słusznie upomina go święty
Ambroży: Attende tibi, myśl o sobie, a nie o dostąpieniu godności, ni o zebraniu bogactw,
ni o zabezpieczeniu sobie wygód; myśl o sobie nawet wtenczas, kiedy pracujesz dla
drugich; bo cóż ci pomoże, choćbyś cały świat pozyskał i wiele dusz pracą swoją uświęcił,
a na duszy własnej szkodę poniósł?
Ale kapłan ma inne jeszcze zadanie, z pierwszym ściśle złączone: tym zaś jest praca nad
zbawieniem dusz. Chrystus Pan śmiercią swoją odkupił świat i wyjednał środki przeobfite,
za pomocą których każdy człowiek może zbawić swą duszę; te jednak środki powierzył
straży i szafarstwu widomego kapłaństwa, postanowił bowiem w nieskończonej mądrości i
miłości użyć ludzi za narzędzia do zbawienia ludzi. W tym też celu oddał Apostołom, w
nich zaś wszystkim biskupom i kapłanom swoją władzę, swoją prawdę, swe prawo, swe
zasługi, swoją łaskę, swe Sakramenty, swoją Ofiarę, iżby posługując się sumiennie a

gorliwie tymi środkami, przy niewidzialnej pomocy Ducha Św., uświęcali i zbawiali dusze.
Słusznie też św. Paweł nazywa ich pomocnikami Bożymi, św. Bernard zbawcami ludzi, św.
Prosper bramami i odźwiernymi niebios.
O jakże wielkie to wywyższenie, a z drugiej strony jakże wielka odpowiedzialność!
Człowiek słaby i grzeszny ma, jako zastępca Chrystusa i naczynie Ducha Św., ogłaszać
ludziom wolę Bożą, wstawiać się za nimi do Boga, spełniać dla Nich Ofiarę Najświętszą,
odpuszczać im grzechy, szafować łaski, otwierać niebo. I któryż kapłan nie upokorzy się aż
do głębi, a zarazem nie zadrży na tę myśl, że w ręce jego złożył Bóg Chwałę swoją i
zbawienie wielu dusz... Ponieważ o te dusze dobija się także szatan, przeto kapłan ma
przykładem, modlitwą i pracą strzec jedne od jego sideł i wieść je drogą doskonałości,
drugie zaś wyrywać z jego paszczy i oddawać Bogu. Rapere animas mundo, dare Deo
proprium est sacerdotis [Do kapłana należy porywanie dusz światu i oddawanie własności
Bogu]9. Od tego zależy własne jego zbawienie; i słusznie powiedziano, że kapłan nigdy
sam nie idzie do nieba, ani do piekła. Jeżeli bowiem jest gorliwym w służbie Pańskiej,
ratuje wiele dusz i staje się sam uczestnikiem obietnicy Bożej: Którzy ku sprawiedliwości
wprawiają wielu, świecić będą, jako gwiazdy na wieki wieczne10. Jeżeli natomiast jest
leniwym i niewiernym, gubi wiele dusz i sam się potępia.
A jakimże ja byłem dotąd? Czy w całym życiu kapłańskim spełniałem sumiennie moje
obowiązki, zwłaszcza na ambonie, w konfesjonale, w szkole, przy chorych? Czy miałem
pilną pieczę około dusz, które mi Bóg stale lub chwilowo powierzył, tak, iż żadna z nich z
winy mojej nie zginęła, żadna na swej cnocie uszczerbku nie poniosła? Czy daję wszystkim
dobry przykład i modlę się za wszystkich? Czy troskam się o to, jakby dusze nieszczęsne
ratować z przepaści grzechu lub błędu, a pociągać do Boga, i czy dla tak wzniosłego celu
nie szczędzę ofiar z trudu, grosza, pokoju, wygód, w razie potrzeby nawet i z życia, jak to
czynili owi wielcy apostołowie: św. Kajetan, św. Ignacy, św. Wincenty ŕ Paulo itp. – jak
czynią i dziś misjonarze i gorliwi kapłani?
AKT UPOKORZENIA SIĘ. O jakże mi daleko do ich gorliwości! Raczej powiedzieć muszę,
że jestem jako owi najemnicy, co jeszcze około jedenastej godziny stali na rynku
próżnujący – albo jak owa figa, która była okryta liściem, ale owoców nie miała. Toż lękać
mi się trzeba, by Pan nie wyrzekł i do mnie: Czemuż stoisz próżnujący? – albo co gorsza,
nie zagroził mi, że będę wycięty i w ogień wrzucony...
ROZMOWA Z PANEM JEZUSEM I PROŚBA O LITOŚĆ A ZARAZEM O ŁASKĘ POPRAWY.
POSTANOWIENIA: Będę odtąd spełniał lepiej obowiązki kapłańskie i pasterskie, a
zwłaszcza przyłożę się więcej do prawienia kazań i słuchania spowiedzi.
AKT STRZELISTY: Odnów mnie, Panie, i Duchem przedniejszym utwierdź mnie.
1 J 15,16. 2 1 Sm 3,9. 3 1 Kor 10,31. 4 J 17,4.6. 5 2 Kor 5,20. 6 Ps 134,1–2. 7 Syr
45,10. 8 Flp 2,12. 9 Św. Anzelm. 10 Dn 12,3.

IV. O zadaniu kapłanów w naszych czasach
PRAELUDIUM I. Przedstawić sobie, że świat jest dzisiaj widownią zaciętej walki między
światłością a ciemnością, prawdą a błędem, cnotą a występkiem.
PRAELUDIUM II. Spraw to, Panie, abym jako żołnierz Twój poznał plany i zasadzki
nieprzyjaciół Twoich, a uzbroiwszy się w broń Twoją, mężnie z nimi walczył.

PUNKT I. Jakim jest dzisiaj stan społeczeństwa pod względem religijnym.
Ciężkie próby przechodzi dziś Kościół katolicki, i zdaje się, jakoby zbliżały się czasy,
przepowiedziane przez św. Jana w księdze Objawienia: I widziałem bestię, wychodzącą z
morza, mającą siedem głów i rogów dziesięć, a na rogach jej dziesięć koron, a na głowach
jej imiona bluźnierstwa... I otworzyła usta swoje na bluźnierstwa przeciwko Bogu, aby
bluźniła imię Jego i przybytek Jego i te, które mieszkają na niebie, I dano jej walkę czynić
ze Świętymi i zwyciężać je. I dano jej władzę nad wszelkim pokoleniem i ludem i językiem i
narodem. I kłaniali się jej wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, których imiona nie są
zapisane w księgach żywota Baranka (13,1–8).
Cóż przedstawia ta bestia, jeżeli nie niedowiarstwo dzisiejsze1, odrzucające nie tylko
religię objawioną, ale nawet wiarę w Boga – niedowiarstwo potężne, bo mające na swe
usługi rządy, parlamenty, sądy, katedry, dzienniki, kapitały i wojska – niedowiarstwo
harde, bo osłonione majestatem władzy i urokiem wiedzy, a pragnące rozszerzyć swe
panowanie nad wszystkimi narodami – niedowiarstwo przebiegłe, bo działające głównie
przez sekty tajemne, takich np. wolnomularzy, wolnomyślicieli, solidarnych itp.
Bestia ta miota ciągle bluźnierstwa przeciw Bogu, bądź słowem, bądź piórem, bądź
czynem, i walczy ze Świętymi, to jest ze sługami Bożymi, już to uderzając na nich
otwarcie, ciągnąc ich przed trybunały, wtrącając do więzień, obdzierając z mienia, śląc na
wygnanie, a nawet mordując w krwawych rozruchach – już to szkodząc im podstępnie,
odwodząc ich od wiary i od posłuszeństwa dla Kościoła, schlebiając ich zmysłowości lub
dumie i mamiąc ich złudnymi ideami wieku. Rozzuchwalona powodzeniem, nie chowa ona
rogów i kłów swoich jak dawniej; owszem, wypowiada jawnie, że chce zniszczyć
królestwo Chrystusowe i wszelkiej ku temu używa broni, jak rewolucji, uchwał
parlamentarnych, stowarzyszeń, szkół, wykładów, książek, czasopism, malowideł, teatrów
itp. Niestety propaganda złego staje się z każdym dniem potężniejszą i obejmuje nie tylko
klasy oświecone, ale i niższe. Dawniej można było spotkać ateizm tylko w warstwach
wyższych, pośród możnych, bogatych i uczonych; dziś liberalizm toruje mu drogę do klasy
średniej, a socjalizm do klasy najniższej.
Obok jawnych niedowiarków stoi liczny zastęp chrześcijan połowicznych i oziębłych,
którzy nie chcą zerwać całkowicie z Kościołem, ale też wzbraniają się przyjąć wszystkich
jego prawd i spełniać wszystkich obowiązków – radzi kłaniać się Jehowie i Baalowi,
chociaż częściej zwracają się do ołtarza Baala. Rozpościerający się coraz więcej
materializm rodzi niemało podobnych ludzi, zimnych dla Boga, uprzedzonych względem
Kościoła, stroniących od świątyń i kapłanów, a zajętych zwykle służbą swoich bożyszczy –
miłości własnej, ciała i złota.
Nawet u wierzących, czy w warstwach wyższych czy wśród ludu, ileż jest ciemnoty
religijnej i sprzeniewierzenia się duchowi chrześcijańskiemu, tak że można powtórzyć
słowa Proroka: Zbaw mnie Panie, bo ustał święty, bo umniejszyły się prawdy od synów
ludzkich2.
Stosuje się to nie tylko do tych narodów katolickich, wśród których rozdział na dwa
obozy już się dokonał i walka wre zacięta, ale i do innych, więc i do naszego; wszakże i do
nas złe prądy, jak materializm, pozytywizm, indyferentyzm, liberalizm i socjalizm,
poczynają się wciskać. Jeżeli nie będziemy pracować, najpierw warstwy wykształcone
oddalą się od Boga i Kościoła, co niestety już w części się stało, za nimi zaś pójdzie
mieszczaństwo i lud. Już się to poniekąd zaczęło, bo wszakże widzimy z przerażeniem, że
po miastach tworzą się socjalistyczne związki robotników i rzemieślników, z kierunkiem

religii wrogim, a i wśród ludu nurtują prądy radykalne3.
Zaprawdę, gdy spojrzę na dzisiejsze społeczeństwo, radbym nad nim zapłakać i
zawołać za Zbawicielem: Żal mi ludu – ale zarazem zanucić hymn dziękczynny, że Pan
Najmiłościwszy powołał mnie nie tylko do Kościoła swego, ale także do swojej służby. I
czymże się za to odwdzięczę, jeżeli nie wiernością i pracą całego życia?...
PUNKT II. Jakie jest dzisiaj zadanie kapłanów.
Wielkim jest w czasach naszych zadanie kapłanów, bo oni mają, przy pomocy łaski
Bożej, niedowiarków pokonać i nawrócić, oziębłych pociągnąć do Boga i Kościoła,
wierzących oświecić w rzeczach Bożych i udoskonalić w cnotach. Zaiste, nie dokona tego
kapłan zły, ale raczej wywoła zgorszenie, bo źli upadek jednego policzą na karb całego
duchowieństwa, a zobaczywszy coś zdrożnego, roztrąbią to na wszystkie strony świata. Nie
dokona kapłan oziębły, ale zrządzi raczej niemałe szkody, bo podczas gdy on spać będzie,
przyjdzie nieprzyjaciel i nasieje kąkolu. Nie dokona kapłan nieuk, ale raczej ściągnie
pogardę na siebie i swój urząd, bo z powodu jego ciemnoty ludzie urągać się będą z
prawdy, którą głosi. Nie dokona kapłan małej cnoty, nauki i gorliwości, bo wielkie choroby
wymagają silnych lekarstw.
Natomiast potrzebną jest dzisiaj dla kapłanów wielka świątobliwość życia, aby
niedowiarstwu przeciwstawić ducha wiary, pysze pokorę, rozpasaniu zaparcie się i
dziewictwo, egoizmowi poświęcenie; bo tylko święci kapłani staną się godnymi
narzędziami łaski Bożej i za pomocą tejże dźwigną ludzkość z upadku. Potrzebną jest
wielka nauka, aby zawstydzić dumnych Lucyferów, co w imię wiedzy odrzucają
objawienie, i by przed oczyma wierzących roztoczyć cały blask nauki Chrystusowej.
Potrzebną jest wielka gorliwość, aby bronić Kościoła i ratować dusze, a propagandę błędu i
występku sparaliżować propagandą prawdy i cnoty. Potrzebną jest wielka
bezinteresowność, wielka ofiarność, wielka cierpliwość, aby nikogo nie zrażać, ale
wszystkich słodko a mocno ciągnąć do Boga.
Nie wystarczy tu trzymać się ślepo tego, co i jak robili poprzednicy; lecz w miarę, jak
nowe wyłaniają się potrzeby, nowe należy wynajdywać środki. Jako gdy grozi napad
nieprzyjacielski, kują broń nową i oczyszczają starą; tak i nam do starej broni, złożonej w
arsenale Kościoła, jako to Ofiary św., modlitwy, kazania, Sakramentów, bractw, rekolekcji,
kongregacji, synodów, dodawać wypada zbroje, dla wieku dziewiętnastego sporządzoną,
jak np. katolickie stowarzyszenia, kongresy, czytelnie, dzienniki itp.
Mianowicie, dziś świat zły coraz więcej odwraca się od Boga, a natomiast ubóstwia
człowieka: otóż kapłani mają tym więcej wielbić Imię Boże i rozszerzać królestwo
Chrystusowe na ziemi.
Dziś świat zły coraz mniej ceni prawdę chrześcijańską, a natomiast bije czołem przed
błędnymi ideami wieku: otóż kapłani mają tym więcej trzymać się tej prawdy i głosić ją
ludziom.
Dziś świat zły coraz bardziej sprzeniewierza się zakonowi Bożemu, a natomiast
grzęźnie w przeróżnych występkach: otóż kapłani mają tym więcej jaśnieć wszelaką cnotą,
a modlitwą, przykładem i pracą utwierdzać ludzi w zakonie Bożym.
Dziś nieprzyjaciele Kościoła chcą skrępować jego wolność i działanie, kują po
parlamentach niegodziwe prawa, bałamucą opinię przez dzienniki, na ich żołdzie będące,
rozrzucają tysiącami złe książki, tworzą związki antyreligijne – jednym słowem, rozwijają
infernalną iście agitację: otóż kapłani mają słowem i piórem bronić zasad chrześcijańskich
i praw Kościoła, wyrabiać opinię katolicką, zakładać lub popierać dobre dzienniki, pisywać
lub rozszerzać dobre książki, tworzyć stowarzyszenia z cechą religijną – słowem, nie

szczędzić trudu i grosza dla tego rodzaju apostolstwa, a w razie potrzeby poświecić swój
pokój i swą wolność.
Dziś nieprzyjaciele Kościoła starają się wyrugować religię ze szkół, aby wychować
młode pokolenia w ateizmie, albo przynajmniej tworzą szkoły bezwyznaniowe, jako
rozsiewniki indyferentyzmu: otóż kapłani mają tym baczniejszą uwagę poświęcać szkołom
i wychowaniu, a nawet zakładać szkoły katolickie tam, gdzie duch antyreligijny wziął górę.
Dziś nieprzyjaciele Kościoła psują życie rodzinne, odrywając męża od ogniska
domowego, a kobietę łudząc blichtrem emancypacji; to znowu podburzają warstwy
najniższe, rzucając między nie nasiona socjalizmu: otóż kapłani mają tym staranniej
pracować nad uświęceniem rodzin i nad podniesieniem moralnym i materialnym warstw
najniższych, by zażegnać burzę grożącą.
Dziś nieprzyjaciele Kościoła starają się zeświecczyć duchowieństwo i oderwać je od
biskupów i papieża, by złamać jego siłę: otóż kapłani winni tym gorliwiej nabywać ducha
kościelnego i dbać o zachowanie jedności, tak między sobą, jak z biskupami i ze Stolicą św.
Takie to są zadania kapłanów w naszych czasach; – zadania trudne i bez łaski Bożej nie
dające się ziścić, ale Bóg łaski swej nie skąpi tym, którzy o nią proszą.
Takim też jest zadanie moje. Czyliż przygotowałem się do niego godnie? Czy dziś
pojmuję je należycie i wedle sił chcę spełnić?... Ach, podobno tu oskarżyć się muszę nie
tylko ze słabości i małoduszności, ale też z obojętności i samolubstwa... O jakże często
szepce mi miłość własna: Myśl o sobie i staraj się o to, byś miał spokojne sumienie i wiódł
życie wygodne, a o resztę się nie troszcz... Jakże trudno zdobyć mi się na jakąś większą
ofiarę dla Boga i Kościoła... Tymczasem Ty, o Panie Jezu, z miłości ku mnie wstąpiłeś na
krzyż, zostałeś w Najświętszym Sakramencie i codziennie oddajesz mi się cały!... O
rozszerzże i rozpal moje serce!...
POSTANOWIENIA: Będę odtąd zajmował się żywo losami Kościoła i popierał według sił
jego prace, instytucje, dzieła, nie poprzestając na spełnianiu najbliższych obowiązków.
AKT STRZELISTY: Powstań, Panie, i wesprzyj nas, bo przyszli poganie na dziedzictwo
Twoje i splugawili Kościół Twój święty4.
1 Czyt. tegoż autora Pius IX i Jego Pontyfikat. Tom III, Rozdz.. XVI, Kraków 1888 i
Konferencje apologetyczne o przyczynach niedowiarstwa w naszych czasach i o potrzebie
religii, drugie wydanie, Kraków, 1890. 2 Ps 11,2. 3 Sprawiły to złe czasopisma i broszury;
tymczasem ze strony katolików i tzw. konserwatystów, bardzo mało się robi, by tej zarazie
tamę położyć. 4 Ps 79,1.

V. O godności kapłanów
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie słowa Zbawiciela: Jako mnie posłał Ojciec, i ja was
posyłam1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak wielkim zaszczytem jest powołanie do
stanu kapłańskiego i jakie ten zaszczyt wkłada na mnie obowiązki.
I. Godność kapłanów okazuje się z posłannictwa, jakie sprawują.
W stosunku do Boga są oni sługami i posłami Ojca Niebieskiego, powiernikami i
zastępcami Słowa wcielonego, narzędziami Ducha Świętego; oni bowiem starają się o
rozszerzenie chwały Bożej, czyli o uwielbienie Stwórcy przez stworzenia, składają Mu

cześć za wszechświat cały, odsłaniają Jego tajemnice i dzieła, ogłaszają Jego wolę, oni
mają pod swoją strażą i swoim szafarstwem naukę i łaskę Zbawiciela, ponawiają w sposób
bezkrwawy Jego Ofiarę, przyswajają duszom owoce krzyża – oni wreszcie pomagają
Duchowi Świętemu oświecać i uświęcać dusze, a tym samym tworzyć z nich świątynie
Trójcy świętej.
W stosunku do Kościoła, kapłani są po Ojcu św. i biskupach piastunami władzy
duchownej, a jeżeli Kościół jest ciałem Chrystusowym, oni przednimi członkami tegoż
ciała; jeżeli Kościół jest domem Bożym, oni filarami tegoż domu; jeżeli Kościół jest łodzią
Pańską, oni wioślarzami tej łodzi; jeżeli Kościół jest królestwem prawdy i łaski, oni
dworzanami i urzędnikami tegoż królestwa. Trafnie powiedział pewien pisarz, że kapłan to
jakby cud nieustający w chrześcijańskim porządku świata2.
W stosunku do ludzi kapłani są pomocnikami Zbawiciela świata w sprawie uświęcenia
i uszczęśliwienia tak jednostek, jak całego społeczeństwa; oni bowiem opowiadają ludziom
naukę Bożą, wskazują im drogę zbawienia, wylewają na nich Krew Jezusową, wypraszają
dla nich łaski, wstrzymują od nich kary, otwierają im niebo; słowem, oni wszystkim dla
wszystkich, oni ziemskimi aniołami stróżami dla ludzi – i słusznie powiedzieć można, że u
nich ciemny szuka światła, smutny pociechy, głodny chleba, sierota przytułku, znękany
wyrzutami sumienia pokoju, rozpaczający nadziei, umierający miłosierdzia. O Panie,
jakżeś mnie wywyższył!
II. Godność kapłanów okazuje się również z władzy, jaką piastują. Władza ich nie ma
nic równego sobie na ziemi, jakoby władza Boskich Osób3, ogarnia ona wszystkie narody i
wszystkie wieki, sięga aż do czyśćca i aż do przybytków niebieskich, a tak jest wzniosłą, że
Aniołowie patrzą na nią z podziwem – tak wspaniałą, że blask królewski i diadem książęcy,
obok niej postawiony, jest niejako ołowiem w porównaniu ze złotem4, tak potężną, że w
porównaniu z nią moc cudotwórcza Mojżesza lub Jozuego jest słabym tylko cieniem.
Nic też dziwnego, że księgi święte i Ojcowie Kościoła nie znajdują dosyć słów do
wysławienia godności kapłanów, nazywając ich mężami Bożymi5, szafarzami Bożymi6,
pomocnikami Bożymi7, łowcami Bożymi8, światłością świata i solą ziemi9, posłami
Bożymi10, ojcami i matkami Chrystusa11, namiestnikami Chrystusowymi12,
współpracownikami Zbawiciela i radcami Pańskimi13, pośrednikami między Bogiem i
ludźmi14, milicją Bożą15, bramami a zarazem odźwiernymi niebios16, kolumnami wiary i
fundamentami świata17, ozdobą, koroną i twierdzą Kościoła l8, stróżami, przyjaciółmi i
domownikami Oblubienicy Chrystusowej19, ludźmi anielskimi20, zbawicielami świata21,
widomymi obrazami Boga22 itd. Co więcej, Ojcowie Kościoła nie wahają się twierdzić, że
Bóg wyniósł kapłanów wyżej niż Aniołów, bo im tylko, a nie Aniołom, dał władzę
odpuszczania grzechów i sprawowania Ofiary św. To znowu porównują władzę kapłana z
władzą Bogarodzicy i podnoszą, że gdy Maria pięciu słowy sprowadziła raz Słowo
Przedwieczne do żywota swego, kapłan pięciu również słowy to samo Słowo sprowadza po
tylekroć na ołtarz23. O Panie, jakżeś mnie wywyższył!
III. Godność kapłanów okazuje się wreszcie z troskliwości, z jaką Kościół czuwał
zawsze nad wychowaniem sług ołtarza i z bojaźni, jaka przejmowała Świętych na samą
myśl o kapłaństwie. Gdybym nie był kapłanem – mawiał św. Wincenty ŕ Paulo – nigdy bym
się nie odważył nim zostać, tak czuję się niegodnym tej świętej władzy. Dopiero w niebie
zrozumiemy wielkość kapłaństwa – są słowa świątobliwego proboszcza z Ars, Jana

Vianney – gdybyśmy ją zrozumieli na ziemi, umarlibyśmy nie z przerażenia, lecz z miłości.
Kiedy indziej zaś wyrzekł: Gdyby ktoś wiedział, co to jest być kapłanem, uciekłby na
pustynię, jak Święci, aby nim nie zostać. Rzeczywiście, mężowie takiej cnoty, jak św.
Cyprian, św. Atanazy, św. Jan Chryzostom, św. Ambroży, św. Paulin, św. Grzegorz
Wielki, opierali się długo przyjęciu święceń, a św. Franciszek z Asyżu pozostał do śmierci
diakonem, gdyż objawiono mu w widzeniu, że dusza kapłana winna być tak czysta, jak
naczynie kryształowe. Co więcej, św. Efrem udawał pomieszanie zmysłów, św. Amoniusz
uciął sobie nos i uszy, a więc użyli środków nadzwyczajnych i nie zasługujących na
polecenie, by ujść natarczywości ludu, który chciał ich widzieć kapłanami.
Cóż stąd wypływa? Oto najpierw, niech nikt nie wciska się do kapłaństwa, jeżeli go
Bóg nie powołuje; kto zaś został powołany, ten, jako człowiek Boży, ma się oddać Bogu
całkowicie, nie tylko na służbę najwierniejszą, ale na ofiarę całopalną, by szukać jedynie
chwały Bożej i zbawienia ludzi, i dla tego celu życia poświęcić wszystkie swe siły,
wszystkie swe prace, wszystkie swe myśli.
Po wtóre, każdy kapłan winien uważać się niegodnym tej łaski, a stąd upokarzać się
głęboko przed Panem, zwłaszcza podczas Mszy św., i lękać się o swe zbawienie, by snadź
innym przepowiadając, sam się nie stał odrzuconym24.
Po trzecie, każdy kapłan winien gorąco dziękować Bogu za ten zaszczyt i cenić go
wyżej, aniżeli wszystkie korony i skarby świata – a w tej myśli brać często za przedmiot
medytacji godność, władzę i zadanie kapłaństwa – w rocznicę święceń ofiarować Mszę św.
na podziękowanie za tę łaskę – codziennie przy ubieraniu się całować sutannę z uczuciem
wiary – przy odmawianiu nieszporów zastanawiać się nad tymi słowy: Tu es sacerdos in
aeternum [Ty jesteś kapłanem na wieki], i znowu: Fecit mihi magna, qui potens est
[Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny].
Czy tak czyniłem dotąd? Jest li życie moje odpowiednie tak wzniosłemu powołaniu,
czy też przeciwnie i o mnie powiedzieć by można: Honor sublimis, vita deformis?
[Godność wyniosła, życie pełne pogardy]25 Czy również w uczuciu swej niegodności
dziękuję Bogu, że podniósł z ziemi nędznego, a z gnoju wywyższył ubogiego, aby go
posadzić z książętami, z książętami ludu swego?26.
AKT UPOKORZENIA SIĘ I WDZIĘCZNOŚCI.
POSTANOWIENIA, jak wyżej. (Po trzecie...)
AKT STRZELISTY: Kto Ty jesteś, o Boże, a kto ja jestem!
1 J 20,21. 2 Mehlem, Ćwiczenia duchowne św. Ignacego (z niem.). Warszawa, 1890, s. 76.
3 Św. Bernardyn, Ser. 20. 4 Św. Ambroży, De dignit. sacer. C. 2. 5 1 Tm 6,11. 6 Tt l,7. 7
1 Kor 3,9. 8 Jr 16,16. 9 Mt 5,13–14. 10 Św. Jan Chryzostom, De sacer. I. VI, c. 4. 11 Św.
Bernard, Ser. ad pastores in syn. 12 Id. 13 Petr. Bles. Ser. 47. 14 Św. Bernard, Ser. ad
past. in syn. 15 Św. Leon Wielki, Ep. 1. 16 Św. Prosper, De vita contempl. 1. 2. c.
3. 17 Św. Grzegorz Naz., Car. 11 ad epis. 18 Św. Prosper. i św. Bernard. 19 Św. Bernard,
Sermo ad der. in conc. rem. 20 Św. Augustyn, Ser. 5 ad frat. in eremo. 21 Św. Jan
Chryzostom. 22 Post Deum terrenus Deus (Św. Klemens). 23 Św. Augustyn, Hom. 2 in
Ps. 37. 24 1 Kor 9,27. 25 Św. Ambroży, De dign. sacerd. 26 Ps 113,7–8.

VI. O świętości potrzebnej kapłanom

PRAELUDIUM I. Przedstawić sobie, że się słyszy Chrystusa Pana, mówiącego do
wszystkich kapłanów: Bądźcie świętymi, bom ja święty jest1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, przejąć się głęboko tą myślą, że mam być świętym, i
użycz mi łaski, bym się nim stał rzeczywiście.
I. Kapłan winien być świętym, to jest winien brzydzić się grzechem a czynić dobrze, bo
tego wymaga Bóg i Kościół.
Już w Starym Zakonie, który był tylko cieniem Nowego, nakazuje Bóg kapłanom:
Oczyśćcie się, którzy nosicie naczynia Pańskie;2 i znowu: Kapłani, którzy przystępują do
Pana, niech się poświęcą, żeby ich nie pobił;3 świętymi będą Bogu swemu, a nie splugawią
imienia Jego4. O ileż słuszniej Twórca Nowego Przymierza żąda, aby jego kapłani, którzy
mają być światłością świata i solą ziemi, stali się doskonałymi, jako i Ojciec niebieski
doskonałym jest5. W ślad za Boskim Mistrzem upomina Apostoł, iż każdy kapłan ma być
nie tylko bez winy, jako szafarz Boży6, ale winien na podobieństwo Najwyższego Kapłana
stać się świętym, niewinnym i niepokalanym7, albowiem Bóg sam wybrał nas w
Chrystusie przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed oczyma
Jego8.
Posłuszny woli Bożej, po wszystkie czasy wymagał Kościół od sług ołtarza świętości
życia. Jeżeli zapytam jego Doktorów, odpowie imieniem wszystkich św. Augustyn:
Kapłani mają być tak poważnymi, roztropnymi, pobożnymi, nienagannymi, niepokalanymi,
iżby ktokolwiek ich ujrzy, zawołał pełen zdumienia i podziwu: Ludzie, którzy taki żywot
prowadzą, są zaiste ludźmi Bożymi9. Jeżeli otworzę księgi liturgiczne, wyczytam tamże, iż
w kapłanach ma jaśnieć wzór wszelkiej sprawiedliwości10. Jeżeli przeglądnę uchwały
soborów, napotkam w nich taki nakaz: Niechaj biskupi upominają swoich duchownych,
jakiegokolwiek stopnia, aby postępowaniem, mową i nauką ludowi przyświecali, pomnąc
na słowa Pisma: „Świętymi bądźcie, bom ja Święty jest” (Kpl.19,2); i znowu: Tak mają
duchowni, do służby Pańskiej powołani, życie i obyczaje urządzić, iżby w sukniach,
ruchach, chodzie, mowie i wszelakiej sprawie powagą, umiarkowaniem i religijnością
jaśnieli11. Nic też dziwnego, że Kościół tyle pracy łoży około wychowania przyszłych
kapłanów, a mając ich przypuścić do święceń, nie może ukryć swoich obaw i pyta się
ustami biskupa: Scisne eos dignos esse [Czy jesteś przekonany, że są tego godni]?
II. Obowiązek uświęcenia się wypływa dla kapłana z godności, jaką piastuje, z
posłannictwa, jakie spełnia, z obowiązków i czynności, jakie wykonuje.
On niezmiernie zbliżony do Boga i wyniesiony wysoko ponad wszystkich wiernych;
toż słuszne, by życiem stał się podobnym Bogu i jaśniał cnotą przed ludźmi; jest bowiem
rzeczą potworną duch niski obok stopnia wysokiego12, a godność w niegodnym to klejnot
rzucony w błoto13. On sługą i dworzaninem Bożym, mającym żyć jedynie na to, by
uwielbić swego Pana i Króla; toż sprawiedliwe, by sam służył jak najwierniej i innych do
takiej służby pociągał. On uczniem, zastępcą i przyjacielem Chrystusa; toż konieczne, by
szedł Jego śladami, przejął się Jego duchem, cenił sobie nade wszystko Jego przyjaźń,
bronił całym sercem Jego sprawy; inaczej bowiem stałby się naśladowcą Judasza.
Jako kapłan Najwyższego, ofiaruje on codziennie Baranka bez zmazy i karmi się Jego
Ciałem i Krwią; winien zatem być sam niepokalany i wieść raczej żywot anielski niż
ludzki14, a nawet zbliżać się świętością do Bogarodzicy; bo wszakże tego samego Syna

Bożego rodzi na ołtarzu, którego Ona na świat wydała. Zaiste, jeżeli naczynia, używane do
Ofiary św., Kościół takim poszanowaniem otacza: o jakże niepokalane powinny być te
ręce, jak czyste usta, jak święte ciało, jak nieskażone serce kapłana, do którego tylekroć
zstępuje Sprawca czystości15.
Jako pośrednik ludzi, ma on Ofiarą, modlitwą i pokutą jednać miłosierdzie Boże;
winien zatem sam podobać się Bogu, inaczej, jeżeli do nieba wzniesie ręce splamione
grzechami, może na siebie i na nich ściągnąć raczej pioruny kary Bożej. Si non places, non
placas– powiedział św. Bernard – si non placas, cur sacerdos [Jeśli nie zyskujesz uznania,
nie czynisz pokoju, jeśli nie czynisz pokoju, na cóż jesteś kapłanem]?16.
Jako siewca słowa Bożego, ogłasza on ludziom prawdę i drogę zbawienia; lecz aby
ludzie tę prawdę przyjęli i tą drogą zdążali, winien on sam być zachętą i wzorem. Życie
świątobliwego kapłana jest dla ludzi ciągłym kazaniem i jakby Ewangelią w czynie;
natomiast zły kapłan osłabia wiarę w swe słowa, nawet najwymowniejsze, a nawet budzi u
niektórych podejrzenie, że on sam nie wierzy w to, co opowiada, przez co szkodzi samej
prawdzie. U kapłana – powiedział św. Franciszek Salezy – więcej waży jedna uncja
świętości, aniżeli cały cetnar słów.
Jako szafarz łask Bożych, wylewa on na dusze Krew Jezusową, złożoną w krynicach
żywota; lecz aby wszyscy do tych krynic spieszyli skwapliwie, winien on sam być
naczyniem czystym i łaski pełnym; inaczej jeżeli skalaną ręką zechce oczyszczać brudy
bliźnich, jeszcze ich więcej poplami17.
Jako pomocnik Chrystusa w pracy około zbawienia ludzi, ma on niejako ich wieczność
w swym ręku; jakoż jeżeli jest pełen ducha Bożego i gorliwości świętej, tysiące dusz oddaje
niebu – jeżeli jest niedbałym albo nawet gorszycielem, tysiące wtrąca w piekło; słusznie
bowiem powiedziano, że owoc prac apostolskich zależy przede wszystkim od stopnia
uświątobliwienia samego apostoła18. Jako pasterz dusz, ma on te dusze, niby Boże
owieczki, wieść na zdrowe pastwiska i wskazywać im wyżyny doskonałości, to znowu
szukać owiec zgubionych i leczyć ich rany; chcąc jednak spełnić to zadanie, winien sam iść
raźno drogą Pańską i nieść przed duszami pochodnię prawdy i cnoty; – jednym słowem,
być światłym i świętym kapłanem.
III. Wreszcie wzgląd na własne dobro winien skłaniać kapłana do pracy nad
uświęceniem własnym, bo to jest koniecznym warunkiem jego zbawienia. Ponieważ żyje on
ciągle wśród świata, jakby w jakim szpitalu, peł-nym trędowatych i zapowietrzonych,
przeto potrzeba mu wypróbowanej świętości, aby sam ustrzegł się zarazy i nie został
odrzuconym.
To jest również rękojmia jego szczęścia na ziemi. Ponieważ Bóg sam, jako Dobro
Najwyższe, jest źródłem światła, pociechy, pokoju, słowem, szczęścia prawdziwego:
przeto ten tylko kapłan zdoła osiągnąć szczęście prawdziwe, który przez miłość z Bogiem
się jednoczy; a im ta miłość jest doskonalszą, tym szczęście jest czystszym i trwalszym. Ja
będę zapłatą twoją bardzo wielką, tak mówi Pan do dobrego kapłana, i już na tej ziemi, w
nagrodę za pracę i ofiary, otwiera mu serce Swoje, z którego płyną strugi światła, pociechy
i pokoju, a nieraz czyni go narzędziem swego miłosierdzia i powiernikiem swojej
wszechmocy. To nam tłumaczy, dlaczego to taki św. Franciszek Ksawery wśród ciężkich
trudów apostolstwa wołał w zachwycie: Dosyć już, Panie, dosyć; ujmij słodkości Twojej,
bo serce moje pomieścić jej nie może – i dlaczego tenże sługa Boży tylu i tak wielkich dzieł
dokonał.
Po życiu bogatym w prace i cierpienia, a jednak po Bożemu szczęśliwym, następuje dla

dobrego kapłana śmierć również szczęśliwa, bo opromieniona ufnością w obietnicę
Pańską: Kto by czynił i nauczał, ten będzie zwany wielkim w królestwie niebieskim19.
Natomiast pociech tych nie zazna kapłan niedbały o uświęcenie własne i cudze, bo Bóg
jest jedynie hojnym dla hojnych; co gorsza, grozi mu niebezpieczeństwo, by nie szukał
szczęścia w zaspokojeniu niskich żądz i nie stał się kapłanem złym, nad którego nic nie ma
nieszczęśliwszego i nic gorszego na ziemi.
O jakże potężne pobudki skłaniają mnie do pracy nad uświęceniem własnym; a jednak
daleko mi do świętości... Cóż mi tedy przeszkadza? Czy słabość natury ludzkiej? Ale i
święci kapłani nie byli od niej wolni; wszakże sam Apostoł skarży się na bodziec ciała. Czy
ciężka walka z wrogami duszy? Ale Bóg pokornym i proszącym pomocy nie skąpi, Kościół
zaś dostarcza kapłanom przeróżnej broni... Mógłbym zatem uświęcić się, gdyby nie
małoduszność w walce, niechęć do czuwania, wstręt do umartwiania się, lenistwo do pracy
– słowem, moja wina... Na sądzie Bożym niczym nie potrafię się wymówić, gdy Pan
wyliczy wszystkie środki mi dane, wszystkie zwłaszcza Msze i Komunie święte. Quaenam
nobis erit excusatio [Jakie będziemy mieli usprawiedliwienie] – grozi słusznie św. Jan
Chryzostom – cum talibus pasti, talia peccemus, cum lupi fiamus agnum comedentes [gdy
nakarmieni tak wielkimi darami, tak wielkie popełniamy grzechy, kiedy stajemy się
wilkami pożerającymi jagnię]20.
AKT UPOKORZENIA SIĘ I ŻALU U STÓP PANA JEZUSA.
POSTANOWIENIA: Będę odbywać codziennie rachunek sumienia ogólny i szczegółowy,
iżby poznać, co mi przede wszystkim przeszkadza do uświęcenia się.
AKT STRZELISTY: Ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
1 Kpł 11,44. 2 Iz. 52,11. 3 Wj 19, 22. 4 Kpł 21,6. 5 Mt 5,48. 6 Tt 1,7. 7 Hbr 7,26. 8 Ef
1,4. 9 De vita chr. C. 9. 10 Eluceat in eis totius forma justitiae (Pontific. Rom.). 11 Sobór
trydencki, Sess. XIV, C. i Sess XXII, C. l de reform. 12 Św. Bernard, Lib. II de consider.
C. 7. 13 Saivianus, Lib. II. Ad Eccl. cath. 14 Św. Wawrzyniec Justin, Sermo de Euch. 15 O
naśladowaniu Jezusa Chrystusa, Ks. IV, Rozdz. XI, 6. 16 De mor. et offic. Episc. C. 2. 17
Św. Grzegorz Wielki, Pastor, p. II, c. 2. 18 X. Feliński, Konferencje duchowne. I, 42. 19
Mt 5,19. 20 Hom. 11 in Evang.

VII. O stopniu świętości potrzebnej kapłanom
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie rozkaz Apostoła: Aby człowiek Boży był doskonały,
ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jakim mnie chcesz widzieć w służbie Twojej, a
jakim ja jestem.
PUNKT I. Kapłani winni dążyć do doskonałości powołaniu swemu odpowiedniej.
Ojcowie Kościoła twierdzą zgodnie, że kapłan ma jaśnieć wszelaką doskonałością, a
naukę ich streszcza Doktor Anielski w tych słowach: Do godnego wykonywania święceń
nie wystarczy jakakolwiek cnota (bonitas), lecz wymaga się cnoty znakomitej, aby jako
przyjmujący święcenie stopniem tegoż święcenia wznoszą się ponad lud, tak też wyższymi
byli od niego zasługą i świętością2. Nie dosyć zatem dla kapłana strzec się występków i
spełniać przykazania, lecz konieczną jest rzeczą, aby obumarłszy wszelakim żądzom, żył

życiem Bożym3 i oblekł się w Pana Jezusa Chrystusa4 tak, iżby spod pięknej szaty cnót nic
skażonego lub niedoskonałego nie wyglądało.
Co do stopnia zaś, wyraźnie mówi św. Ambroży, że większej doskonałości wymaga Bóg
od biskupa niż od kapłana, większej od kapłana niż od diakona, większej od diakona niż od
kleryka, większej na koniec od każdego, kto się liczy do stanu duchownego, niż od innych
chrześcijan5; gdyż świętość życia winna przeważać, w miarę, jak przeważa łaska6. Takąż
jest nauka innych Doktorów i pisarzy Kościoła, którzy nie wahają się twierdzić, że o tyle
doskonalszym ma być życie kapłana w porównaniu do wiernych, o ile jaśniejszym jest
słońce nad gwiazdy7, o ile wyższym niebo nad ziemią8. Tego wymaga stosunek kapłana do
Boga; on bowiem jest Jego sługą i Jego współpracownikiem, czyli mężem Bożym; toż
sprawiedliwe, by całkowicie oddał się Bogu, a jako przewyższa wiernych godnością i
władzą, tak też przewyższał ich cnotą. Tego wymaga również stosunek kapłana do ludzi;
on bowiem jest dla nich zwiastunem woli Bożej i szafarzem łask Bożych, toż słuszne, by im
także był wzorem. Obowiązek ten jest tym ściślejszy, jeżeli kapłan jest zarazem pasterzem
dusz, bo w takim razie jest on ich ojcem, ich mistrzem, ich lekarzem, ich rzecznikiem u
Boga i przewodnikiem do nieba.
Co więcej, św. Tomasz z Akwinu, w ślad za św. Augustynem9, żąda od kapłana
większej doskonałości, niżeli od zakonnika, rozumie się, nie mającego świeceń
kapłańskich; a to dlatego, że duchowny powołany jest do sprawowania najświętszych
tajemnic i służy samemu Chrystusowi w Sakramencie Ołtarza, do czego wymaga się
świętości wewnętrznej w wyższym stopniu, aniżeli w stanie zakonnym10. Rzeczywiście,
zakonnik, choć obowiązany do dążenia do doskonałości przez zachowywanie rad, ślubów i
reguł, może jej nabywać powoli; natomiast kapłan zaraz po przyjęciu święceń winien
jaśnieć świątobliwością w wysokim stopniu, iżby się stał godnym tak wzniosłego urzędu, a
potem postępować coraz wyżej, nie naznaczając sobie granic, bo tak o świeckich jak i o
kapłanach powiedziano, że kto nie postępuje, ten się cofa.
Czy pamiętam na te zasady? Tkwią one w moim umyśle, ale czy jaśnieją również w
moim życiu? Czy mogę w ślad za Apostołem odezwać się do wiernych, a zwłaszcza do
tych, nad którymi pieczę Bóg mi powierzył: Bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja
Chrystusa11. Niestety, powiedzieć muszę raczej ze wstydem, że wielu z nich lepiej służy
Bogu ode mnie. A może nawet słyszę z ich ust ten wyrzut: Medice, cura te ipsum [Lekarzu,
ulecz siebie samego]?...
PUNKT II. Nie wszyscy kapłani dążą do doskonałości powołaniu swemu odpowiedniej.
Pod tym względem można by podzielić kapłanów na trzy hufce. Pierwszy hufiec tworzą
kapłani świątobliwi, którzy wszystkich dokładają sił, aby nie tylko uświęcić siebie, ale
także, by pracując bez wytchnienia, rozszerzyć i uświetnić królestwo Chrystusa Pana. Dla
Niego też pokonują swe żądze, dla Niego gardzą dobrami i pociechami świata, dla Niego
trudzą się, cierpią i umierają z radością, bo dla nich żyć jest Chrystus, a umrzeć zysk. Oni to
są rozkoszą Nieba, chlubą Kościoła, błogosławieństwem ziemi – oni swoim przykładem i
swoim apostolstwem tysiące dusz pociągają do Boga, a tym samym stają się lekarzami i
odrodzicielami społeczeństwa.
Dzięki Bogu, nie brak ich w żadnej dobie, a i wiek nasz może się poszczycić niemałą
ich liczbą; wszakże dość wspomnieć tylu misjonarzy, niosących Chrystusowi w ofierze
ciężkie bardzo trudy, a nieraz krew swoją12 – tylu dalej wyznawców spośród biskupów i
kapłanów, prześladowanych srodze za obronę praw i swobód Kościoła – tylu wreszcie

pasterzy świętych, pracujących w ukryciu, ale z zupełnym zaparciem siebie i z najczystszą
gorliwością około uświęcenia swoich owieczek, a wśród których świeci, jako promienisty
ideał, proboszcz z Ars Jan Vianney13 (1859). Trzeba się modlić, aby Pan zesłał jak
najwięcej takich kapłanów, a przez nich leczył ciężkie rany dusz i powstrzymywał złe
prądy, co jak lawina staczają się na ludzkość.
Drugi i najliczniejszy hufiec stanowią kapłani miernej cnoty. Szukają oni wprawdzie
chwały Bożej, ale nie zapominają także i o sobie, bo zbyt są dbałymi o swoją sławę, o
pomnożenie mienia, o dostatnią posadę i wygodne życie. Pragną zbawienia dusz i nie
sprzeniewierzają się ważniejszym obowiązkom, ale za mało mają tego ognia świętego,
który popycha do ciągłych prac i ofiar, a przy tym wzbija się zawsze w górę – do Boga.
Miłują również Kościół i nie zdradziliby go w chwili ucisku; ale nie są zbyt skorymi do
poświęceń i cierpień dla Bożej sprawy... Noszą jarzmo kapłańskie bez szemrania i radzi by
się uświęcić; ale modlą się nie z wielkim skupieniem, spowiadają się dosyć rzadko,
porzucają zbyt często rozmyślanie, zapominają zbyt łatwo o książce duchownej i
teologicznej; a natomiast oddają się za gorliwie sprawom świeckim, lubią zanadto
rozrywki, wizyty, przejażdżki, gospodarstwo... Brzydzą się wreszcie występkami i unikają
grzechów ciężkich, ale lekceważą mniejsze, czego ten jest skutek, że z czasem tracą
delikatność sumienia i wpadają w oziębłość duchowną, a nieraz narażają się nawet na
większe wykroczenia. O iluż to jest kapłanów, którzy z początku swego zawodu są
gorącymi, w środku letnimi, przy końcu zimnymi! Nic też dziwnego, że św. Jan
Chryzostom trwoży się o zbawienie większej części kapłanów!14. Do ostatniego hufca
należą kapłani źli, bo oddani namiętnościom, jawnym lub ukrytym. Na ich czele stoją
głośni gorszyciele i odstępcy od wiary, jakich i w naszym wieku nie brakło. Za nimi idą
kapłani pogrążeni w brzydkich występkach, mianowicie w rozpuście, pijaństwie lub
chciwości. Tylnią straż tworzą kapłani leniwi, a stąd zaniedbujący obowiązków względem
Boga, siebie i ludzi. Na tych wszystkich skarży się Św. Grzegorz Wielki, że nie są
pasterzami, ale wilkami drapieżnymi15, co rozdzierają owce, zamiast wieść je na zdrowe
pastwiska; a św. Bernard grozi, że kiedyś na sądzie Pańskim ludzie, oszukani lub zgorszeni
przez własnych kapłanów, złorzeczyć im będą, jako zabójcom dusz, i wołać o surową
karę16. Dzięki Bogu, hufiec ten nieliczny i coraz bardziej się zmniejsza, bo Bóg w naszych
czasach widocznie oczyszcza i doskonali swój Kościół, a moralny poziom duchowieństwa
ciągle się podnosi.
Do którego hufca należę obecnie? Przyjmując święcenia, zapisałem się do pierwszego i
przyrzekłem Panu, że będę Mu służyć doskonale. Gotowe jest serce moje, do Ciebie, Panie,
boś Ty cząstką dziedzictwa mego, mówiłem po tylekroć do Pana; a modlić się, umartwiać,
pracować było wówczas dla mnie rozkoszą. Ale niezadługo pierwszy zapał ostygł; –
począłem opuszczać rozmyślanie, zbywać obowiązki, tracić skupienie – i nieznacznie
znalazłem się w drugim hufcu... Gdyby tak szło dalej, mógłbym dostać się aż do trzeciego;
a wtenczas biada mi!... Ale Ty, Panie, nawróć mnie z tej drogi i pociągnij do Siebie, abym
był całkowicie Twoim.
POSTANOWIENIA. Dla odnowienia ducha odprawię niebawem rekolekcje, tymczasem
zaś nie opuszczę ani razu medytacji.
AKT STRZELISTY ZA ŚW. FRANCISZKIEM SALEZYM: Muszę zostać świętym kapłanem.
1 2 Tm 3,17. 21 Kor 4,16. 3 Św. Grzegorz Wielki, Past 1. 2. c. 1. 4 Rz 13,14. 5 In suppl.
qu. 35, a. 1. ad 3. 6 Św. Ambroży, De dignit. sacerd. 7 Tenże, Epist. 82 Ad Vercell. 8 Św.

Jan Chryzostom, Hom. 10 in 1 Tm. 9 Vix bonus monachus bonam clericum facit [Z trudem
dobry mnich staje się dobrym duchownym] (Ep. 40 ad Arel.). 10 Per sacrum ordinem
atiquis, id est clericus, deputatur ad dignissima mysteria, quibus ipsi Christo servitur in
sacramento altaris, ad ąuod requiritur major sanctitas interior, quam requirat etiam
religionis status (2–2. q. 184, ar. 8 in c.). 11 1 Kor 4,16. 12 Por. tegoż autora, Pius IX. i
Jego pontyfikat. Tom III, Rozdz.. XV. 13 Czyt. Żywot ks. Jana Maryi Vianney, proboszcza
z Ars, przez X. Alfr. Monnin, wyd. po polsku w Poznaniu. 1884. 14 Non temere dico, sed
ut affectus sum et sentio; non arbitror inter sacerdotes multos esse, qui salvi fiant, sed
multo plures qui pereunt, quoniam res excelsum requirit animum [Nie mówię tego
lekkomyślnie, lecz w zgodzie z moim przekonaniem i osądem; nie przypuszczam, by wśród
kapłanów było wielu, którzy dostępują zbawienia, ale że o wiele liczniejsi są ci, którzy idą
na zatracenie, ponieważ powołanie wymaga doskonałości duchowej]. O autentyczności
tego miejsca powątpiewają jednak niektórzy pisarze. 15 Hom. 17 in Evang. 16 Lib. I de
consid.

CZĘŚĆ PIERWSZA
Rozmyślania o środkach służących kapłanom
do uświęcenia się

VIII. Powołanie Boże do kapłaństwa
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie słowa Apostoła: Przypatrzcie się bracia waszemu
powołaniu1.
PRAELUDIUM II. Wiem, Panie, że droga człowiecza nie jest jego2, ale Ty sprawuj w
prawdzie drogę moją.
PUNKT I. Powołanie Boże do kapłaństwa jest konieczne. Wypływa to z istoty
kapłaństwa; jeżeli bowiem Bóg sam ustanowił urząd kapłański i powierzył mu zadanie tak
trudne, a zarazem godność tak wzniosłą: do Boga tylko należy wybieranie tych, którzy
mają pełnić służbę i piastować władzę. Wszakże i w królestwie ziemskim król sam mianuje
swoich ministrów.
Wypowiada to Pismo św. Sam najwyższy Kapłan wedle porządku Melchizedechowego,
Jezus Chrystus, zapewnia często, że Ojciec Go posłał; powoławszy zaś Apostołów,
oświadcza im wyraźnie: Nie wyście mnie obrali, ale jam was obrał;3 ja jestem drzwiami
owiec4. W ślad za Zbawicielem ostrzega św. Paweł: Żaden sobie czci nie bierze, jedno
który bywa wezwan od Boga, jako Aaron;5 a kiedy indziej upomina Tymoteusza, by na
nikogo rąk rychło nie wkładał6.
Jakoż Apostołowie przed wyborem św. Macieja modlili się, prosząc: Okaż, któregoś
obrał7. Modlił się też po wszystkie wieki Kościół św. przed udzielaniem święceń, aby ci
tylko przypuszczeni zostali do kapłańskiego urzędu, których wola Boża od wieków
przejrzała i wybrała. Eos rectores Ecclesia accipit, quos Spiritus Sanctus praeparavit
[Kościół otrzymuje za przewodników tych, których wcześniej przysposobił Duch

Święty]8. O to samo i dziś modlić się potrzeba, a zarazem wypraszać kapłanom dar
gorliwości świętej, bo czasy nasze wymagają takich kapłanów, jak św. Kajetan, św. Ignacy,
św. Wincenty ŕ Paulo itp., iżby tylu ludzi zbłąkanych pociągnąć do Boga i Kościoła, tylu
uprzedzonych lub ciemnych światłem prawdy oświecić, tylu obojętnych i zimnych ogniem
miłości rozpalić.
Ach, Panie, dajże Kościołowi swemu jak najwięcej takich kapłanów i spraw, bym i ja
należał do ich liczby; a nie dopuść do swej służby nikogo, którego byś Ty sam nie wybrał.
PUNKT II. Jakie są znaki powołania Bożego. Czasem woła Bóg do swej służby w
sposób nadzwyczajny, jak np. Szawła; częściej jednak posługuje się głosem wewnętrznym,
to jest tajemnym pociągiem, rodzącym w duszy zamiłowanie w sprawach kapłańskich.
Ponieważ jednak trudno osądzić od razu, czy ten pociąg od Boga pochodzi; przeto należy
badać swe powołanie, a w tym celu modlić się gorąco o światło z wysokości – mówić
często, a zwłaszcza po Komunii św.: Panie, co chcesz, abym czynił? – uciekać się do
przyczyny Królowej Apostołów – odbyć kilkudniowe rekolekcje i radzić się światłego
przewodnika sumienia, odsłoniwszy mu najpierw aż do dna tajemnice duszy i dzieje
przeszłego życia.
A jakież są znaki powołania Bożego? Pierwszym jest należyte uzdolnienie, tak co do
ciała, jak co do duszy; Bóg bowiem tylko tym daje łaski potrzebne do wypełnienia
obowiązków stanu, których w swej dobroci powołał, a nie wzywa nikogo, w kim by nie
widział koniecznych zalet, albo komu by nie miał zamiaru udzielić tychże9. Pewna miara
talentu nie jest jednak wyznaczona, a brak świetnych zdolności może uzupełnić duch Boży;
wszakże takie skromne ptaszęta, jak Jan Vianney, którego nie chciano nawet przyjąć do
seminarium, stały się ozdobą Kościoła, podczas gdy harde orły, jak Lamennais, Gioberti,
Döllinger itp., pomnożyły liczbę Lucyferów.
Drugim znakiem jest życie cnotliwe; już bowiem Apostoł Paweł nakazał Tytusowi,
iżby postanowił kapłanów bez winy10. A jakiejże miary cnót trzeba od nich żądać?
Odpowiada św. Tomasz z Akwinu, a za nim św. Alfons Liguori11, że nie wystarczy
aktualny stan łaski i jakakolwiek prawość, ale że koniecznym jest pewien stopień
doskonałości, czyli ugruntowanie w cnotach. Nie wypływa stąd, jakoby tych tylko należało
przypuszczać do ołtarza, którzy nie poplamili nigdy szaty niewinności i wszechstronną
jaśnieją cnotą; gdyby bowiem Kościół szukał do kapłaństwa ludzi bez żadnych wad i ze
wszech miar doskonałych, wypadłoby zamknąć sanktuarium przed synami ludzkimi, a
sprawowanie czynności kapłańskich powierzyć sprowadzonym z nieba Aniołom;12 lecz
wymaga się, aby przystępujący do święceń nie miał żadnego nałogu grzesznego, a jeżeli
weń pierwej był popadł, by dał dostateczne dowody poprawy i panował nad złymi
skłonnościami. Mianowicie winien być wypróbowany w czystości, i to przez czas
dłuższy13.
Trzecim znakiem jest duch kapłański, czyli zamiłowanie w praktykach pobożnych i w
obowiązkach kapłańskich, tudzież w nauce teologicznej i w celibacie.
Czwartym znakiem, również koniecznym jak poprzednie, jest czysta intencja, a więc
nie chęć zyskania zaszczytnego stanowiska, zebrania bogactw lub zapewnienia sobie
spokojnego i wygodnego życia, ale pragnienie szczere uświęcenia siebie, a przy tym
pracowania dla chwały Bożej, dla uświetnienia Kościoła i zbawienia dusz. Kto z pobudek
dumy, chciwości lub miękkości i lenistwa wstępuje do stanu duchownego, tego nie Bóg
powołuje, ale szatan – ten też zamiast błogosławieństwa klątwę od Boga ściąga14.

Ostatnim wreszcie znakiem jest sąd biskupa, który wedle słów św. Dionizego
Areopagity, jest tłumaczem Boskiego wyboru15.
Natomiast nie jest znakiem powołania sam talent, choć znakomity, ale bez cnoty lub
czystej pobudki, ani samo wysokie urodzenie, ani wzgląd na rodzinę, ani życzenie
rodziców.
A jakże to powołanie objawia się u alumnów? Jedni wchodzą do seminarium bez
powołania i ze złą intencją; ci stają się później zakałą stanu duchownego, gorszycielami
dusz i sprawcami własnej zguby. Dzięki Bogu, należą oni do wyjątków.
Inni nie zastanawiają się nad tym, po co właściwie idą do seminarium; lecz wtrąca ich
tam brak utrzymania, życzenie rodziców, słabe zdolności lub liche widoki na innych
polach. Są to zazwyczaj umysły lekkie, poziome i leniwe, które nieraz nawet w przededniu
święceń nie budzą się ze snu duchowego. I z nich nie ma Kościół pociechy.
Inni chcą wprawdzie służyć Bogu, ale też nie zapominają o sobie, już to marząc o
zaszczytach i czci ludzkiej, już to ciesząc się nadzieją, że będą kiedyś posiadać oves et
boves i wieść życie wygodne. Ci później, w miarę pracy nad sobą, albo się zwracają lepiej
do Boga, albo bardziej gnuśnieją i pomnażają liczbę oziębłych kapłanów. Takich jest
najwięcej.
Inni wreszcie obierają sobie stan kapłański w tym tylko celu, by służyć Bogu całym
sercem, zdając się co do reszty na Jego wolę. Ci stają się później wzorowymi kapłanami,
byleby nie sprzeniewierzyli się łasce powołania.
A w jakimże celu jam obrał stan kapłański? Czy Bóg mnie rzeczywiście powołał?... A
jeżeli tak było, czy pobudka moja była zawsze czystą i czystą pozostała dotąd?... O, jeżeli
kiedy zamąconą została ziemskim pragnieniem, tedy dziś u stóp Twoich, Panie Jezu,
upokarzam się... żałuję... przepraszam... i oświadczam, że Ty sam będziesz odtąd cząstką
kielicha mego...
POSTANOWIENIA: Podziękuję dziś we Mszy św. za łaskę powołania, a po Mszy św.
odnowię przyrzeczenia, zrobione podczas święceń. Nadto będę się częściej modlił o
prawdziwe powołanie dla młodych lewitów.
AKT STRZELISTY: Ecce ego, quia vocasti me16.
1 1 Kor 1,26. 2 Jr 10,23. 3 J 15,16. 4 J 10,7. 5 Hbr 5,4. 6 1 Tm 5,22. 7 Dz 1,24. 8 S. Leo
M. 9 Św. Wincenty ŕ Paulo. 10 Tt 1,6. 11 Theol. mor. I. 6. n. 37. 12 Biskup Malou. Por.
Dubois, Le guide des seminaristes et des prętres. 13 Św. Grzegorz Wielki, Epist. 26 ad
Januar. 14 Yvo Carn, Ser. de excell. sacr. ord. 15 De eccl. hier. C. 5. 16 1 Sm 3,6.

IX. Wierność dla łaski powołania
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie słowa Apostoła: Proszę was tedy ja więzień w Panu,
abyście chodzili godnie powołaniu, którymeście powołani1.
PRAELUDIUM II. Daj, Panie, abym łaskę powołania należycie cenił, za nią gorąco
dziękował i z nią wiernie współdziałał.
PUNKT I. Jak wielkim dobrem jest łaska powołania, a jak wielkim złem brak powołania.
Cóż to znaczy, że Bóg powołuje kogoś do kapłaństwa? Oto, że On sam stworzenie liche,
grzeszne, niewdzięczne wybiera na swego sługę, na swego posła, na swego pomocnika w
dziele zbawienia – że go czyni zwiastunem swej prawdy, stróżem swego prawa, szafarzem

swej łaski, że mu daje taką władzę, jakiej nie dał aniołom, ni samej Bogarodzicy. Ach
gdyby Pan pozwolił kapłanowi odprawić raz tylko Ofiarę Najświętszą, byłoby to łaską nad
wszelkie pojęcie; a ileż to takich Ofiar w całym życiu, ileż innych dziwów miłosierdzia
Bożego! Zaprawdę, każdy kapłan winien często powtarzać te słowa: Wejrzał na niskość
sługi swego i uczynił mi wielkie rzeczy.
Powołanie to jest iście niebieskie, bo z góry idące; stąd też do kapłanów przede
wszystkim odzywa się Apostoł: Bracia święci, uczestnicy wezwania niebieskiego2.
Powołanie to jest wzniosłe, bo podnoszące do wysokiej niezmiernie godności. Powołanie
to jest błogosławione, bo zapewniające obfite pomoce. Kapłan powołany znajduje na swej
drodze potrzebne łaski, światła i pociechy, i dzięki Bożej opiece dochodzi szczęśliwie do
kresu, byleby sam nie wyrwał się na bezdroża.
Natomiast brak powołania u kapłana jest nader wielkim złem. Rzeczywiście, kapłan
niepowołany, ale wciskający się samozwańczo do tak wzniosłego urzędu, wyrządza Bogu
krzywdę i wzgardę, podobnie jak ów intruz, który sfałszowawszy pieczęcie królewskie,
odgrywa na obcym dworze rolę posła królewskiego. Takim kapłanom grozi Bóg: Biada
wam synowie zbiegowie,... abyście czynili radę, a nie ze mnie;3 i znowu: Oni królowali, a
nie ze mnie; książętami byli, a nie znałem (ich); przeto rozgniewała się zapalczywość moja
na nie4. Życie kapłana niepowołanego, jeżeli się zawczasu nie nawróci do Boga,
przedstawia smutny obraz nieładu z jednej a kary Bożej z drugiej strony. Zuchwalstwem
swoim zamyka on sobie drogę do natchnień i łask Bożych, wskutek czego ciemność
rozpościera się w jego umyśle i mróz ścina jego serce; do tego szatan otacza go swoją
siecią, jak łowczy zwierzynę, a żądze, niby psy spuszczone ze smyczy, szarpią go na
wszystkie strony i ciągną z grzechu w grzech, dopóki nie ściągną w piekło. Niestety,
spotyka go los Saula, którego Bóg odrzucił za to, że nie należąc do kapłaństwa, śmiał
ofiarować Panu.
Życie kapłana niepowołanego jest zazwyczaj pasmem zawodów i boleści, jako
zapowiedział Bóg przez proroka: Oto słudzy moi (kapłani z powołaniem i z duchem
Bożym) weselić się będą, a wy się zawstydzicie... i od skruszenia ducha wyć będziecie5.
Taki kapłan nosi piekło w swym sercu, bo mu sumienie wyrzuca ciągle, jak Chrystus Pan
Judaszowi: Przyjacielu, po coś tu przyszedł; a iż stanu swego porzucić nie może, przeto
dręczy się i szamoce, jak więzień przykuty do galer, i złorzeczy chwili, w której stał się
kapłanem, albo szuka zapomnienia w – grzechu. Śmierć jego jest smutną, a jakąż będzie
wieczność?!
Życie kapłana niepowołanego jest prawie zawsze zgorszeniem dla ludzi, hańbą dla
Kościoła, i sprawdza się na nim słowo Pańskie: Kto nie wchodzi przeze drzwi do owczarni
owiec, ale wchodzi inaczej, ten jest złodziej i zbójca, który nie ma innego zamiaru, jedno
żeby kradł a zabijał i tracił6. Oto Ariusz nie był powołany do stanu kapłańskiego, ani Luter
do zakonnego; mimo to wdarli się tam zuchwale, lecz na to tylko, by miliony dusz
pociągnąć za sobą w przepaść błędu.
Do którego szeregu kapłanów ja należę? Czy powołanych czy niepowołanych? Ach
Panie, zdaje mi się, że poszedłem za Twoim głosem, obierając stan kapłański; lecz któż
może być wolnym od bojaźni? – wszakże Ty sam ostrzegasz nas przez proroka: Myśli moje
nie myśli wasze, ani drogi wasze drogi moje7. O jeżeli to nie był Twój głos, przemów teraz
do mnie: Idź i ty do winnicy mojej, a zarazem spraw, bym odtąd wiernie z łaską powołania
współdziałał.
PUNKT II. Jak się zachować względem łaski powołania. Wzorem tu są Apostołowie.

Skoro tylko usłyszeli głos Pański: Pójdźcie za mną... uczynię was rybołowcami ludzi,
porzucają natychmiast swe sieci, swe domy, swe rodziny, i idą za Panem. Podobnie kapłan,
powołany do służby Bożej, winien oderwać się sercem od świata, powściągnąć
nieporządną miłość rodziny, wyrzec się wszystkiego, co tej służbie zawadza, i iść za
Chrystusem.
Apostołowie cenili sobie wysoko łaskę powołania i byli świadomi wielkich swoich
zadań, ale zarazem swej niegodności; co imieniem wszystkich wypowiedział Apostoł
narodów: Miasto Chrystusa poselstwo sprawujemy8 lecz Bogu samemu stąd chwała, bo On
wybrał głupstwa świata, aby zawstydził mądre; a mdłe świata Bóg wybrał, aby zawstydził
mocne9. Podobnie winien kapłan powołanie do służby Pańskiej uważać za największy
zaszczyt, bo służyć Bogu znaczy królować; ale zamiast wynosić się z tego, co mu tylko z
łaski Bożej przyszło, niech się raczej korzy głęboko, iż Pan wejrzał na nędzę jego, gdy tylu
doskonalszych i godniejszych pominął.
Apostołowie czuwali bacznie, by łaski powołania nie utracić i trzymali się Pana trwałą
miłością. Wprawdzie podczas męki oddalili się od Niego, ulegając chwilowej trwodze; ale
zaraz żałowali za to mocno i oświadczyli ustami św. Piotra, że Go miłują, co niebawem
stwierdzili pracą i krwią własną. Jeden tylko Judasz stracił łaskę powołania i zginął
nędznie; ale dlatego, że się poddał brzydkiej żądzy chciwości i pozostał głuchym na
upomnienia Boskiego Mistrza, a po haniebnym upadku, zamiast rzucić się do nóg Pańskich
ze skruchą i ufnością, usłuchał głosu szatana. Podobnie kapłan, mimo prób wszelakich,
winien trwać w miłości Chrystusowej; jeżeliby zaś czasem, wskutek słabości, popadł czy w
małoduszność, czy w oziębłość, czy w grzech jaki, niech czym prędzej z sercem
skruszonym i upokorzonym wraca do Pana; inaczej może uronić zupełnie łaskę powołania
i pójść drogą Judasza.
Apostołowie towarzyszyli Chrystusowi Panu na każdym kroku, słuchali skwapliwie
Jego nauk, przyjmowali ze czcią Jego upomnienia, naśladowali, o ile mogli, Jego sprawy;
po Wniebowstąpieniu zaś modlili się na samotności wraz z Najświętszą Matką, iżby sobie
wybłagać utwierdzenie w łasce i dary Ducha Św. Podobnie winien kapłan mieć ciągle
przed oczyma Chrystusa Pana, rozważać Jego czyny, wnikać w Jego Serce, przyswajać
sobie Jego ducha; słowem, żyć w Chrystusie; a iż to bez łaski niemożliwe, przeto ma o nią
prosić gorąco za przyczyną Królowej Apostołów i używać pilnie wszelakich środków do
uświęcenia się.
Apostołowie posłuszni woli Chrystusa Pana, pracowali z całym zaparciem się nad
rozszerzeniem Jego królestwa, niosąc Mu w ofierze nie tylko trudy i cierpienia całego
żywota, ale nawet śmierć swoją. Podobnie każdy kapłan, a szczególnie pasterz, winien
życie swoje uważać jako ciągłą pracę dla Boga i pracować rzeczywiście, a z czystą intencją,
szukając jedynie chwały Pańskiej – pracować tam, gdzie go wola Boża, choćby pośrednio
przez przełożonych, postawiła – pracować z radością, choćby to miejsce było niskie lub
niewygodne – pracować aż do znużenia i aż do końca, bo dosyć odpoczynku będzie w
grobie – i nie tylko pracować, ale także cierpieć dla Imienia Jezusowego, gotowym będąc
nawet na męczeństwo. Czy tak czyniłem dotąd?
RACHUNEK SUMIENIA. Ach, Panie, mam Ci za co dziękować, ale też za co żałować...
Gdyby nie miłosierdzie Twoje, byłbym stracił z pewnością łaskę powołania i stał się
podobnym do Judasza, bo ileż to w życiu moim niewierności, wykroczeń, lenistwa... Ileż
pokus strasznych, z których mnie wyratowała jedynie prawica Twoja... O miejże i nadal
litość nade mną i nie odmawiaj mi łask potrzebnych do poprawy życia i do wytrwania w
Twej miłości.

Matko Najświętsza, Tyś tylu wiernym sługom, a między innymi także Franciszkowi
Salezemu, gdy modlił się w Loreto, wyjednała łaskę powołania i ducha apostolskiego;
uczyńże i dla mnie to samo.
POSTANOWIENIA: Dziś podczas Mszy św. złożę Panu w ofierze całe moje życie,
teraźniejsze i przyszłe, i będę odtąd więcej przykładał się do pracy, iżby spełnić rozkaz
Apostoła: A przeto więcej bracia starajcie się, żebyście przez dobre uczynki pewne czynili
wezwanie i wybranie wasze1.
AKT STRZELISTY: Domine jube me venire ad te [Panie, każ mi przyjść do Ciebie].
1 Ef 4,1. 2 Hbr 3,1. 3 Iz 30,1. 4 Oz 8,4–5. 5 Iz 65,12–14. 6 J 10, 1.10. 7 Iz 55,8. 8 2 Kor
5,20. 9 1 Kor 1,27.

X. Dobre używanie darów przyrodzonych
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie przypowieść ewangeliczną o włodarzu i zastanowić
się nad tymi słowy: Oddaj liczbą włodarstwo twego2.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jakie dary wziąłem od Ciebie i jak ich mam
używać.
PUNKT I. Jak cenić dary Boże.
Cóż jest, czego byś nie wziął? – mówi Apostoł do mnie i do wszystkich; cokolwiek
bowiem mam dobrego, wszystko jest darem Bożym. Darem jest cały świat nadprzyrodzony
ze wszystkimi łaskami zewnętrznymi i wewnętrznymi, które mnie mają uświęcić. Darem
jest wszystko stworzenie, które mi ma przypominać Boga i pomagać w jego służbie, już to
dostarczając przeróżnych środków do tej służby, już to nastręczając sposobności do
zaparcia i pokonania siebie. Darem życie samo, a z nim wszystkie władze i talenta duszy,
wszystkie zmysły i zalety ciała, wszystkie chwile użyczonego mi czasu. Darem zdrowie,
majątek, opieka rodziców, straż przełożonych, przyjaźń ludzka, nauka, sława, stanowisko,
godność itd. Darem rządy Opatrzności nade mną i wszystko, co od niej mi przyszło; bo tym,
którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu3:
Jakże cenić dary przyrodzone?
Przede wszystkim uważać je jako środki, dane mi od Boga do osiągnięcia ostatecznego
końca, a nie za sam koniec; stąd nie pragnąć ich gwałtownie, jakoby od nich zależało
prawdziwe szczęście – nie przywiązywać się do nich zbytecznie, a tym mniej zapominać
dla nich o ich Dawcy. Przeciwnie, należy tu dążyć do złotej obojętności, która usuwa
wszelkie przywiązanie nieporządne, we wszystkim z wolą Bożą się zgadza i każe cenić
dary przyrodzone o tyle, o ile nas prowadzą do ostatecznego celu, to jest do poznania i
umiłowania Boga. Niestety, dla wielu ludzi stają się stworzenia bożyszczami – dla jednego
drugi człowiek, dla drugiego pieniądz, dla trzeciego ciało, dla innego sława, zaszczyt,
nauka itp. Czy i mnie sumienie czegoś podobnego nie wyrzuca? Czy mianowicie nie ma w
sercu moim nieporządnego przywiązania do kogokolwiek z ludzi, do majątku, do wygód,
do godności itd.?
Wszystkie dary należy odnosić do Boga, jako do ich źródła, a nie przypisywać ich
sobie, jakobym ja sam był ich sprawcą; ani wynosić się z nich lub szukać chwały u ludzi,
jakoby się takowa mnie należała. Cóż masz, czego byś nie wziął? – upomina Apostoł – a
jeżeliś wziął, przeczże się chlubisz, jakobyś nie wziął4. In nullo gloriandum [W niczym nie

należy szukać chwały] – mówi za Apostołem św. Cyprian – quando nostrum nihil est
[skoro nic do nas nie należy]. Moim całkowicie i wyłącznie jest tylko grzech; wszystko zaś,
co mam dobrego, jest jakby pożyczką Bożą, z której winienem płacić Bogu lichwę... Jeżeli
więcej wziąłem od Boga, obowiązanym do większej wdzięczności i do surowszego
rachunku; bo któremu wiele dano – mówi Zbawiciel – wiele żądać będą, a któremu wiele
zlecono, więcej będą chcieć od niego5. Toż nie pysznić mi się z darów Bożych, by mnie nie
spotkał los Lucyfera i tylu jego naśladowców, ale raczej lękać się odpowiedzialności za nie;
a gdy mnie ludzie wynoszą, mówić z pokorą: Nie mnie, nie mnie, ale Imieniu Twojemu daj,
Panie, chwałę6. Jeżeli zaś mniej wziąłem od Boga, nie smucić mi się stąd, ani zazdrościć
drugim; jeżeli bowiem z tą małą miarą pracować będę po Bożemu, dokonam rzeczy
wielkich, to jest Bogu miłych, a mnie i duszom innym pożytecznych. Czy tak zachowałem
się dotąd? Czy mianowicie nie było w moim życiu z jednej strony próżności i dumy,
chełpiącej się z darów Bożych, z drugiej zazdrości, smucącej się stąd, że Bóg innych
hojniej wyposażył?
O dary przyrodzone wolno prosić, byle z poddaniem się woli Bożej, bo nikt nie wie, co
mu będzie zbawiennym; kiedy zaś Bóg je daje, trzeba za nie dziękować, bo wdzięczność za
otrzymane dobra jest skuteczną prośbą o nowe. O ileż to tych dóbr wziąłem już od Boga;
toż mówić mi co dzień, każdej chwili do Boga: Błogosław duszo moja Panu, a nie
zapamiętywaj wszystkich dobrodziejstw Jego, który miłościwie odpuszcza wszystkie
nieprawości twoje, który uzdrawia wszystkie choroby twoje, który odkupuje żywot twój od
zatracenia, który cię koronuje miłosierdziem i litościami7. Czy tak czyniłem dotąd?
PUNKT II. Jak używać darów Bożych.
Przede wszystkim według woli Bożej, a więc nigdy przeciw Bogu, jako środków do
grzechu, bo jest to wzgardą wyrządzoną ich dawcy i krzywdą wyrządzoną im samym.
Niestety zbyt często tak się dzieje; stąd też stworzenia, zmuszone służyć ludziom jako
narzędzia do obrazy Bożej, żalą się niejako przed Bogiem i wzdychają za wybawieniem8.
Ach, Boże, ileż to razy i ja użyłem stworzeń przeciw Tobie, bo wbrew woli Twojej!
Po wtóre, wszystkich darów i rzeczy stworzonych mam tak używać, iżbym za pomocą
tychże mógł dopiąć ostatecznego celu, to jest zbawienia wiecznego; a stąd winienem
unikać tego wszystkiego, co temu celowi stoi na zawadzie. Mianowicie co do dóbr
przyrodzonych, jedne służą do utrzymania, albo do uprzyjemnienia życia, jak pokarm,
odpoczynek, rozrywka itp.; tych mogę używać w miarę potrzeb, byle strzec się zbytku i
zachować dobrą pobudkę, a czasem zdobyć się na wyrzeczenie i ofiarę. Rzeczy te, według
słów Richarda a S. Victore, zdają się mówić do mnie: Accipe, redde, time – accipe
obsequium (bierz pożytek), redde beneficium (złóż dzięki Bogu), time judicium (lękaj się
rachunku). Inne nadają kierunek życiu, ale zależą po części od mojego wyboru, jak stan,
miejsce i rodzaj pracy; co do tych mam się radzić woli Bożej, a przy tym badać własne
usposobienia i talenty, aby wybrać to, czego Pan Bóg ode mnie chce i do czego mam
uzdolnienie. Dobra i mądra to rzecz wyszukać sobie odpowiednie pole działania; natomiast
jest zarozumiałością rwać się do posad, urzędów, godności, do których ani talenty nie
uprawniają, ani Bóg nie powołuje. Niestety, duch pychy i kapłanom nieobcy; wszakże już
dawno św. Bernard się żalił: Plena est ambitionis Ecclesia [Kościół pełen jest gonitwy za
zaszczytami]9. Może i ja od tego ducha nie wolny? A mianowicie czy nie rozumiem o
sobie wysoko i czy gotów jestem być raczej maluczkim, zapomnianym, ubogim,
cierpiącym, aniżeli ponieść szkodę na duszy?
Wreszcie wszystkich darów mam używać dla chwały Bożej i zbawienia dusz, bo na to

jestem kapłanem, bym służył Bogu i duszom. Wzywa mnie do tego Apostoł: Każdy jako
wziął łaskę, usługując ją jeden drugiemu, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej10. Nie
godzi się zatem sprzeniewierzać obowiązkom pasterskim, aby natomiast oddawać się
sprawom obcym, pilnować gospodarstwa, trwonić czas na wizyty, przejażdżki, grę w karty;
bo taki pasterz, a raczej najemnik, odpowie kiedyś za każdą dusze zgubioną. Nie godzi się
zbywać obowiązków, a potem gnuśnieć w nieczynności; bo wszakże ów sługa
ewangeliczny nie za to otrzymał surową karę, że talent utracił, ale że takowy zakopał. Nie
godzi się własną tylko zajmować duszą, a zresztą siedząc w spokojnym kąciku, patrzeć
obojętnie, że Bóg bywa obrażany i że dusze giną; bo takie samolubstwo byłoby Bogu
niemiłym, samemu zaś kapłanowi szkodliwym. Co więcej, Św. Grzegorz Wielki nie waha
się twierdzić, że kapłani, którzy mając dar służenia zbawieniu bliźnich, szukają życia
spokojnego w osobności, winni są zguby dusz tak wielu, wiele by przez swoje nauki i prace
Bogu pozyskać mogli. Pracować winien zatem każdy kapłan, choćby nie był pasterzem –
pracować na ambonie, w konfesjonale, w szkole, w stowarzyszeniach, w piśmiennictwie,
słowem tam, dokąd go duch Boży, wola starszych i własny talent pociąga – pracować,
dopóki siły starczą, a w tej pracy zużytkować wszystkie swoje talenty.
Czy tak pracowałem dotąd i tak użyłem moich talentów? RACHUNEK SUMIENIA Z
DARÓW BOŻYCH I AKT ŻALU.
Ach, Panie, większą część życia przepędziłem w gnuśności, a tyle darów Twoich nie
tylko zakopałem, ale zwróciłem przeciw Tobie... Dałeś mi rozum, a ja zajmowałem go tak
często próżnymi i niegodnymi myślami. Dałeś mi serce, a ja rzucałem je nieraz do nóg
lichych stworzeń. Dałeś mi wolę, a ja poddawałem ją panowaniu złych żądz i miłości
własnej. Dałeś mi różne zdolności, a ja szukałem z nich chwały swojej. Dałeś mi zmysły, a
ja uczyniłem z nich pięć bram dla grzechów. Dałeś mi zdrowie, majątek, stanowisko,
godność, a ja tego wszystkiego używałem na to, by Ciebie obrażać. Słuszna zaiste, byś mi
to wszystko odebrał, a mnie samego skazał do ciemnicy. Ale Tyś, Panie miłosierny, więc
wstrzymaj jeszcze swój wyrok, mnie zaś łaską Swoją napędź do pracy.
POSTANOWIENIA: Będę odtąd używał darów Bożych według woli Bożej, a więc życia
na to, by służyć Bogu – zdrowia i sił na to, by pracować dla Boga i dusz – bystrości ducha
na to, by poznać lepiej prawdę Bożą – wymowy na to, by uczyć drugich tej prawdy –
stanowiska na to, by innym dobrze czynić – majątku na to, by wspierać wszystkie sprawy
Kościoła i ratować biednych.
AKT STRZELISTY: Miej cierpliwość nade mną, a wszystko Tobie oddam.
1 2 P 1,10. 2 Łk 16,2. 3 Rz 8,28. 4 1 Kor 4,7. 5 Łk 12,48. 6 Ps 115,1. 7 Ps 103,2–4. 8 Rz
8,22. 9 De consid. cap 10. 10 1 P 4,10.

XI. Korzystanie z łask posiłkowych
PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Apostoła: Będąc współpracownikami Bożymi,
upominamy was, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjęli, albowiem Bóg sam mówi:
Czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia ratowałem cię1.
PRAELUDIUM II. Oświeć, Panie, oczy moje, bym kiedy nie zasnął w śmierci2.
PUNKT I. Jak koniecznym i zbawiennym jest korzystanie z łask posiłkowych.
Wszystko słabe – mówi św. Bonawentura – potrzebuje pomocy, ślepy potrzebuje

przewodnika, aby nie upadł – chory pokarmu, aby się wzmocnił – drzewo deszczu, aby
rodziło; podobnie człowiek, osłabiony wskutek grzechu pierworodnego, potrzebuje Bożej
pomocy, aby cel wytknięty osiągnął, a tą pomocą jest łaska Boża. Łaską w dalszym
znaczeniu jest to wszystko, co Bóg z niezmierzonej dobroci Swojej uczynił, iżby nas
podnieść do stanu nadprzyrodzonego i zbawić – a więc przede wszystkim dzieło
odkupienia i ustanowienie Kościoła św. ze wszystkimi jego dobrami. Dobra te i mnie się
dostały w udziale, podczas gdy tyle ludzi ich nie ma. O jakże wielką winna być
wdzięczność moja, a jakże jest mała!
Tu jednak zastanowię się tylko nad łaską posiłkową, która już to oświeca i porusza, już
w działaniu wspomaga, a tak jest potrzebną, że bez niej niepodobna połączyć się z Bogiem,
bo nie można ani jednego aktu nadprzyrodzonego wykonać. Żaden do mnie przyjść nie
może – mówi Zbawiciel – jeśli go ojciec nie pociągnie3 – i znowu: Beze mnie nic uczynić
nie możecie4; Apostoł zaś wyjaśnia, że żaden nie może rzec Pan Jezus, jedno w Duchu
Świętym 5, bo Bóg sam sprawuje w nas chcieć i wykonać wedle dobrej woli6.
Skoro tak jest, czyż nie słuszne, aby każdy chrześcijanin, a tym więcej kapłan z tej łaski
skwapliwie korzystał. Wiem o tym dobrze, ale czy to przekonanie przejawia się w całym
moim życiu?
Tę łaskę daje Bóg wszystkim z miłosierdzia Swego, a przez wzgląd na zasługi Jezusa
Chrystusa; lecz nie wszystkim w tejże samej mierze. Większą miarę otrzymują zazwyczaj
kapłani, iżby mogli spełniać tak wielkie i trudne zadanie, a w ogólności chrześcijanie
pokorni (Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaską dawa)7, proszący (Proście, a
weźmiecie)8 i posłuszni łasce (Łaska przeciwko mnie próżną nie była; alem więcej
pracował, aniżeli oni wszyscy: a nie ja, ale łaska Boża ze mną)9.
Korzystanie z łask użyczonych sprowadza łaski obfitsze i wiedzie prostą drogą do
świętości; tak bowiem łaski wiążą się z sobą, jak ogniwa łańcucha, jeżeli jedną ktoś
przyjmuje i należycie z nią współdziała, Bóg nadstawia zaraz drugą i tym łańcuchem
pociąga do Siebie. Tak właśnie doszli Święci do doskonałego zjednoczenia z Bogiem i do
wielkiej chwały w niebie. Nadto korzystanie z łask jedna pokój i wesele święte, jako
obiecuje Duch Święty: Kto mnie usłucha, bez bojaźni będzie odpoczywał i zażyje
obfitości10. Lecz jakże z łask korzystać?
Przede wszystkim cenić łaski Boże, najwięcej po Bogu samym, jako niewysłowiony dar
Jego miłosierdzia, jako owoc męki i śmierci Syna Bożego, jako wylew Ducha Świętego,
jako nasienie chwały wiekuistej, stąd przyjmować je z taką czcią, z jaką bym niósł w
kielichu Najświętszej Krew Zbawiciela.
O łaski winienem prosić gorąco – prosić szczególnie wtenczas, kiedy Pan Jezus, jako
Król miłościwy, zasiada na tronie mojego serca – prosić Ducha Świętego za przyczyną
Najczystszej Oblubienicy i zarazem Matki Bożej; aby zaś prośba została wysłuchaną,
trzeba mieć serce pokorne i czyste, a przy tym za każdy dar dziękować. Czasem nie zaraz
Pan da, o co się Go prosi; lecz wtenczas tym więcej trzeba ufać i tym goręcej prosić.
Każdej łasce mam się poddać ochotnie i bez zwłoki, jak się poddali Apostołowie, gdy
usłyszeli głos Pański: Pójdźcie za mną; ma bowiem łaska swoje czasy, a jedna jej chwila
jest nieraz dla człowieka dniem zbawienia. Cóżby się było stało z Magdaleną, Zacheuszem,
Szawłem i tylu Świętymi, gdyby byli pominęli tę chwilę?
Wreszcie, z każdą łaską winienem wiernie współdziałać, to jest speł-nić to, do czego
mnie pociąga, tak, iżbym mógł powiedzieć z Apostołem: Łaska Boża próżna przeciwko

mnie nie była.
Czy tak czyniłem dotąd?... O Duchu Przenajświętszy, dajże mi serce powolne.
PUNKT II. Jak złem i zgubnym jest zaniedbywanie łask Bożych.
Cóż znaczy zaniedbywać łaski Boże? Oto albo odrzucać je z wiedzą i wolą, przeto, że
rozum zaślepiony jest niedowiarstwem, czy też serce opanowane przez jaką namiętność –
albo nie zwracać uwagi na działanie łaski, przeto że duch jest zajęty ziemskimi myślami
czy pragnieniami – albo nie współdziałać z łaską wiernie i do końca, przeto że wola jest
niestała. We wszystkich tych razach zaniedbywanie łask jest wielkim złem, największym
jednak w pierwszym razie, bo jest jawną wzgardą Pana Boga.
Każda łaska jest głosem Bożym, wołającym niejako: Daj mi synu mój serce twoje;11
otóż kto odtrąca ten głos, albo nawet odpowiada z buntowniczym Aniołem: Nie będę
służył, ten wypowiada posłuszeństwo Panu Bogu. Tak postępowali niegdyś zatwardziali
żydzi; toteż Bóg skarży się na nich: Nie słuchał lud mój głosu mego a Izrael nie dbał na
mnie; ale zarazem ogłasza im karę straszną, bo opuszczenie zupełne: Puściłem je za
żądzami serc ich...12. Wzywać mnie będą, a nie wysłucham, rano wstaną, a nie najdą
mnie13. Każda łaska jest owocem Krwi Jezusowej; kto zatem sprzeciwia się łasce, ten
udaremnia dla siebie cierpienia Zbawiciela. Non minus reus erit – mówi św. Augustyn –
qui verbum Dei negligenter audierit, quam, qui Corpus Christi in terram cadere sua
negligentia permiserit [Takim samym winowajcą będzie obojętny słuchacz Słowa Bożego
jak ten, który przez swoje niedbalstwo dopuści, by Ciało Chrystusa upadło na ziemię]. Jak
wielkim jest to złem, wypowiada Apostoł: Kto by zakon Mojżeszów wzgardził, bez
wszelkiego miłosierdzia za świadectwem dwu albo trzech umiera. Jakoż mniemacie daleko
sroższe zasłuży karania, który by Syna Bożego podeptał, i krew testamentu, przez którą był
poświęcony, pokalaną być rozumiał i Ducha łaski zelżył?14. A jakaż kara spotka go za to,
jeżeli nie przebłaga Pana pokutą? Odjęcie łask, za czym idzie zatwardziałość serca i
potępienie wieczne. Obrazem tej kary Saul i Judasz. Ach, Panie, nie dopuść, abym się stał
ich naśladowcą!
Wielkim złem jest również lekceważenie łaski i lenistwo lub niewierność we
współdziałaniu z nią. Mówi Pismo15, że Pan stoi u wrót duszy i puka. Jeżeli znajduje
chętny posłuch, wchodzi do wnętrza i obsypuje duszę hojnie darami; a nawet wieczerza z
nią, to jest przypuszcza ją do słodkiej poufałości z Sobą; jeżeli natomiast dusza nie otwiera,
albo zbyt długo się ociąga, tedy Pan puka czasem ponownie, ale bywa też, że odchodzi do
innej duszy, posłuszniejszej i wierniejszej. Przez to dusza rozproszona czy leniwa traci
łaskę obecną, a zatem więcej niż królestwo, pozbawia się sposobności do nowej zasługi,
ściąga sobie niepokój, wyrzuty sumienia, a czasem zniechęcenie do dobrego, wreszcie
naraża się na niełaskę Bożą i na silniejsze pokusy, bo skoro tylko Pan Jezus się oddala,
natychmiast szatan się zbliża.
Podobnie się dzieje, gdy dusza wprawdzie łaskę przyjmuje, ale z nią nie współdziała do
końca, a przez to ją marnuje. Toż słusznie upomina Apostoł, byśmy żadnej łaski nie
przyjmowali nadaremno16. Ponieważ każdemu z nas dana jest łaska wedle miary daru
Chrystusowego17; przeto marnowanie łask może sprowadzić wyczerpanie tej miary,
wskutek czego dusza, pozbawiona obfitszych świateł i silniejszych poruszeń (choć nie
pozbawiona łask wystarczających), wpada najpierw w ciemnotę i oziębłość duchowną, a
następnie w grzech. Tędy właśnie idzie droga do piekła; jako ostrzega Apostoł: Kiedy
ziemia deszczem posilnym skraplana (to jest dusza wielu łaskami darzona) rodzi ciernie i

osty (występków), odrzucona jest i bliska przeklęctwa, której koniec na spalenie18. Tyczy
się to wszystkich chrześcijan, o ileż więcej kapłanów, którym wiele dano, ale od których
też wiele żądać będą. O jakże surowym będzie sąd takiego kapłana, który łaski Boże, dane
mu w takiej mierze dla uświęcenia siebie i drugich, przyjął nadaremno! Jak strasznymi
będą dlań słowa: Zdaj sprawę z włodarstwa twego. A jakiż będzie wyrok?
Czyliż i ja nie potrzebuję się lękać podobnego wyroku?
AKT ŻALU, DZIĘKCZYNIENIE ZA ŁASKI I PROŚBA O NOWE.
ROZMOWA Z PANEM JEZUSEM. Ach, Panie, i ja zmarnowałem tyle łask Twoich; co
gorsza, kiedy pukałeś do serca mego, odpowiadałem Ci nieraz: Nie mam czasu otworzyć,
bo teraz śpię snem lenistwa, albo zajmuję się ziemskimi fraszkami; do tego serce moje
nieporządnymi przywiązaniami tak zapełnione, że nie ma w nim miejsca dla Twojej łaski, a
duch mój próżnymi myślami tak zawichrzony, że natchnień Twoich usłyszeć nie może.
Sprawiedliwą, zaiste, byłoby rzeczą, gdybyś mnie opuścił z powodu tylu niewierności; ale
cóż się stanie ze mną nieszczęsnym, jeżeli tylko na chwilę oddalisz się ode mnie?...
Kołatajże mocniej do mego serca, wejdź tam i mieszkaj na zawsze...
POSTANOWIENIA: Będę codziennie rano i przed każda ważniejszą czynnością prosił o
łaski potrzebne, a przy tym śledził bacznie natchnienia Boże w duszy.
AKT STRZELISTY: Wypuść Ducha Twego, a odnowisz oblicze ziemi, oblicze mojej duszy.
1 2 Kor 6,1. 2 Ps 13,4. 3 J 6,44. 4 J 15,5. 5 1 Kor 12,3. 6 Flp 2,13. 7 1 P 5,5. 8 J16,24. 9
1 Kor 15,10. 10 Prz 1,33. 11 Prz 23,26. 12 Ps 80,12–13. 13 Prz 1,28. 14 Hebr
10,28–29. 15 Ap 3,20. 16 2 Kor 6,1. 17 Ef 4,7. 18 Hbr 6,7–8.

XII. Korzystanie z darów Ducha Świętego
PRAELUDIUM I. Przedstawić sobie, że w chwili święceń kapłańskich daje się słyszeć
nade mną głos Boży: I odpocznie nad nim Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady
i mocy, duch umiejętności i bogobojności. I napełni go duch bojaźni Pańskiej1.
PRAELUDIUM II. Wielbię Cię Duchu Święty, Oświecicielu, Wspomożycielu i
Pocieszycielu, a zarazem błagam: przyjdź, oświeć i zapal mnie.
PUNKT I. Jak potrzebnymi są dary Ducha Świętego.
Czym jest Duch Święty dla duszy, wypowiada pięknie wielebny Ludwik z Grenady:
Jest On ogniem, przeto oświeca nasz rozum, zapala naszą wolę i odrywa nas od ziemi, by
nas podnieść ku Niebu. Jest On gołębicą, przeto czyni nas szczerymi, łagodnymi, prostymi,
tkliwymi i pełnymi słodkiego afektu dla drugich. Jest On tajemniczym obłokiem, przeto
zasłania nas przed nieporządnymi upałami ciała, uspokaja i łagodzi ogień żądz naszych.
Jest On wiatrem gwałtownym, przeto nagina i zwraca naszą wolę ku temu wszystkiemu, co
jest dobrem, a oddala ją od wszelkiego złego2.
Otóż Duch Święty nie tylko za pomocą łask posiłkowych i natchnień swoich oświeca i
rozpala duszę, nie tylko wylewa na nią zdroje łaski poświęcającej przez widomą posługę
Kościoła; ale daje jej z tą łaską cnoty wlane i dary osobne, czyli nadprzyrodzone
usposobienia, które duszę czynią chętną i posłuszną dla natchnień Bożych i skłaniają ją do
wykonywania doskonalszych aktów3. Każdy chrześcijanin potrzebuje tych darów, iżby żył
po Bożemu; o ileż więcej kapłan, którego zadaniem jest nie tylko uświęcać siebie, ale też
oświecać, poprawiać, doskonalić, słowem, wieść do świętości i do zbawienia innych.

Mianowicie, kapłan potrzebuje daru mądrości, bo ten dar daje mu poznać Boga, jako
początek wszystkich rzeczy i jako ostateczny nasz cel; a zarazem sprawia, że kapłan
odrywa się sercem od ziemi, natomiast znajduje przedziwny smak w rzeczach Bożych i z
upragnieniem ich szuka, z pociechą o nich myśli, z namaszczeniem o nich mówi4.
Kapłan potrzebuje daru rozumu, bo ten dar odsłania przed nim głębie tajemnic i dzieł
Bożych, a zarazem sprawia, że on nie tylko w nie wierzy żywo, pokornie i silnie, ale też
przenika i podziwia niezrównaną ich szczytność, piękność i harmonię.
Kapłan potrzebuje daru rady, bo ten dar uczy go, jak we wszystkich okolicznościach
poznać i spełnić wolę Bożą, a szczególnie, jakich unikać niebezpieczeństw, jakie usuwać
przeszkody, jakie wybierać i zalecać środki.
Kapłan potrzebuje daru męstwa, bo ten dar umacnia go do podejmowania wielkich prac
dla Boga, jako też do wytrwania w prześladowaniach i do znoszenia cierpień dla
sprawiedliwości, i to ze stałością niewzruszoną.
Kapłan potrzebuje daru umiejętności, bo ten dar daje mu poznanie rzeczy stworzonych
i ludzkich według stosunku, w jakim one zostają do Boga, i uczy go tak używać
wszystkiego, co ziemskie, by mu służyło do uświęcenia siebie i drugich.
Kapłan potrzebuje daru pobożności, bo ten dar napełnia go przywiązaniem do Boga,
jako miłościwego Ojca, wskutek czego spełnia ochoczo i raźno to wszystko, co się odnosi
do czci Bożej i do dobra bliźnich.
Kapłan potrzebuje daru bojaźni Bożej, bo ten dar budzi w nim z jednej strony głęboką
cześć i synowską uległość dla Boga, z drugiej wielki wstręt do grzechu i ciągłą obawę
przed tym wszystkim, co do grzechu wiedzie, a tym samym jest początkiem mądrości5 i
stróżem dóbr wszelakich6.
Duch Święty nie skąpi tych darów żadnej duszy, do której przez łaskę poświęcającą
przychodzi; lecz większą stosunkowo miarę daje kapłanowi; bo kapłan, według słów św.
Ambrożego, sprawuje niejako urząd Ducha Św.7, to jest ma być oświecicielem,
wspomożycielem i pocieszycielem dusz; – potrzeba tylko, by się stał godnym tych darów i
dobrze z nich korzystał. Tak właśnie korzystali wielcy owi biskupi i kapłani, jak śś. Jan
Chryzostom, Augustyn, Karol, Franciszek Salezy, Bernard, Filip Nereusz, Ignacy,
Wincenty ŕ Paulo i tylu innych; to też i siebie uświęcili i wiele dusz pozyskali Bogu.
I ja również potrzebuję tych darów, bo bez nich jak ślepy brnąłbym w ciemnościach, jak
chory wywracałbym się na każdym kroku, a wszystkie moje modlitwy, nauki, prace szłyby
na marne... Lecz Ty, Duchu Święty, wspierasz niemoc moją i acz niegodnemu, a tak często
nieposłusznemu lub leniwemu powierzasz swe dary... Cześć Ci za to i dzięki Dawco
wszelkiego dobra!
PUNKT II. Jak nabyć i pomnożyć dary Ducha Świętego.
Wszystkie te dary tak są ściśle złączone z łaską poświęcającą, że razem z nią nabywają
się, pomnażają i tracą8. Aby ich zatem nie utracić, winienem starać się o zachowanie łaski
poświęcającej, a stąd strzec się grzechu śmiertelnego, który zasmuca i oddala Ducha Św.
Aby ich działania nie osłabić, winienem usuwać przeszkody, jakimi oprócz grzechu są:
przywiązanie do świata, nieporządna miłość własna, rozproszenie ducha, chęć próżnej
chwały, wylanie się na rzeczy zewnętrzne, wstręt do umartwienia i lenistwo do pracy. Aby
je wreszcie pomnożyć, winienem często przystępować do Sakramentów św. i ćwiczyć się
w dobrych uczynkach. Czy tak czyniłem dotąd? Czy mianowicie staram się usilnie o
niewinność duszy, iżby takowa była naczyniem czystym i próżnym, które by Duch Św.
balsamem swej łaski napełnił?9.

Duch Święty, jako Miłość istotna, chce przyjść do każdej duszy i udzielić jej obficie
swoich darów; żąda jednak, aby dusza tychże pragnęła i o nie prosiła; w tym też celu daje
jej ducha modlitwy, a nawet, według słów Apostoła, prosi sam w niej i za nią wzdychaniem
niewymownem10. Toż prosić trzeba z Nim i przez Niego; jeżeli bowiem wy – mówi
Zbawiciel do Żydów – będąc złymi, umiecie dawać dobre datki dzieciom waszym, jakoż
daleko więcej Ojciec wasz z nieba da Ducha dobrego tym, którzy Go proszą11.
Słuchając tego upomnienia, będę odtąd tym goręcej błagał: Emitte Spiritum tuum
[Ześlij Ducha Twego], i tym częściej odmawiał ten hymn: Veni Creator Spiritus.
A jako Apostołowie po Wniebowstąpieniu Pańskim zamknęli się w wieczerniku i wraz
z Bogarodzicą trwali na modlitwie: tak i ja również chociaż raz w roku, i w ważniejszych
chwilach życia oderwę się od świata i zamknę się w samotności z Jezusem i Marią, by przez
miłosierdzie Serca Jezusowego a za przyczyną Oblubienicy Ducha Św. wyprosić sobie
potrzebne oświecenia i pomoce. Ześlij światło twoje i prawdę twoją – będę wówczas wołał
z Prorokiem – aby zajaśniały nad ziemią, bo jestem ziemią pustą i niepłodną, dopóki mnie
nie oświecisz. Kiedy indziej zaś zachowam się w skupieniu i będę zważał bacznie na
natchnienie Ducha Św.
Wreszcie dołożę pracy, by wszystkie dary i łaski zużytkować na chwałę Bożą,
uświęcenie własne i zbawienie dusz.
Czy tak postępowałem dotąd? Czy dary Ducha Św. nie były we mnie, z winy mojej,
niepłodnymi? A może ich nawet nie ceniłem, ani o nie prosiłem?
RACHUNEK SUMIENIA Z SIEDMIU DARÓW DUCHA ŚW. – AKT ŻALU – GORĄCA PROŚBA DO
PANA JEZUSA, zwłaszcza po Mszy św.: Ach, Panie, niech odpocznie Duch Twój nade mną,
duch mądrości itd.
POSTANOWIENIA: Odmówię dzisiaj hymn Veni Creator Spiritus i będę odtąd miał
gorętsze nabożeństwo do Ducha Świętego.
PROŚBA O TO DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY.
AKT STRZELISTY: Veni Pater pauperum, veni Dator munerum, veni Lumen cordium
[Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask, przyjdź Światłości serc]12.
1 Iz 11,2. 2 Le guide des pécheurs L. I. C. 5 (z hiszp.). 3 Św. Tomasz z Akwinu, S. th. 1. 2
qu. 68. n. 1. 4 Por. tegoż autora, Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska,T. I.
Roz. IV, IV. 5 Syr 1,16. 6 Św. Bernard, De donis Spir. S. 7 Munus Spiritus Sancti
officium sacerdotis [Powinność kapłana urzędem Ducha Świętego] (De poen. 1. 1. C. 2). 8
Św. Tomasz z Akwinu, S. th. 1, 2, qu. 68. a. 5. 9 Św. Augustyn in Ps. X. 10 Rz
8,26. 11 Łk 11,13. 12 Za odmówienie hymnu Veni Creator albo sekwencji Veni Sancte
Spiritus 100 dni odpustu za każdy raz (Pius VI, 26 maja 1796 por. Odpusty przez X. A.
Arndta. Kraków, 1890).

XIII. Zachowanie łaski poświęcającej i czystości sumienia
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie rozkaz Pański: Kapłani, którzy przystępują do
Pana, niech się poświęcą, żeby ich, nie pobił1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak wielkiej ceny jest łaska Twoja, przez którą
we mnie mieszkasz i jak Ci zgotować serce czyste.

PUNKT I. Jak potrzebną jest łaska poświęcająca i czystość sumienia.
Cóż potrzebniejszego i cenniejszego nad łaskę poświęcającą? Ona to ożywia, odradza i
uświęca duszę, znosząc grzech, który jest śmiercią duszy, a wprowadzając Boga, który jest
ożywicielem duszy. Co więcej, ona podnosi duszę do stanu nadprzyrodzonego, dając jej
życie Boże, a przez to czyniąc ją podobną do Boga i uczestniczką natury Boskiej. Dusza tak
przemieniona i uświęcona jest przedmiotem szczególnej miłości Pana Boga – jest niejako
przybytkiem Trójcy Świętej, kościołem Ducha Świętego, arką Pańską, wybraną córką
Bożą, przyjaciółką Bożą, oblubienicą Bożą, żywym członkiem Jezusa Chrystusa, siostrą
Aniołów, dziedziczką dóbr wiekuistych. Dusza tak przemieniona i uświęcona jest
niewymownie piękną, niewymownie bogatą, niewymownie szczęśliwą, niewymownie
wywyższoną2. I jak tu nie wołać z Psalmistą: Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn
człowieczy, i że go nawiedzasz?3
Ale na samej łasce nie dosyć. Kiedy Pan Jezus chciał umyć nogi Apostołom, Piotr w
uczuciu pokory, nie chciał tego dopuścić; skoro jednak usłyszał odpowiedź Pańską: Jeśli
cię nie umyję, nie będziesz miał części ze mną4, zrozumiał zaraz, czego Pan żądał, i rzekł:
Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę. Według tłumaczy Pisma, umycie rąk znaczy
oczyszczenie ze złych uczynków, umycie głowy oczyszczenie ze złych myśli, umycie nóg
oczyszczenie ze złych żądz i przywiązań. Otóż Pan Jezus umywając nogi Apostołom,
których przed chwilą nazwał czystymi, chciał przez to wyrazić, że oni sami, jako też ich
następcy i tychże pomocnicy, a więc i kapłani, winni być wolnymi nie tylko od grzechu
śmiertelnego, ale także od wszystkiego, co doskonałej czystości duszy przeszkadza i
sumienie choć lekko plami.
Nic w tym dziwnego. Kapłani są wybranymi sługami Najwyższego, toż winni się
okazywać na Jego dworze – w jego kościele – w tej tylko szacie, jaka się Jemu podoba; a tą
jest świętość. Kapłani są pośrednikami ludu i, jak Mojżesz, mają za nim modlić się na
górze; lecz któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie na świętem miejscu jego, jeżeli nie
kapłan niewinnych rąk a czystego serca5. Kapłani są współofiarnikami wraz z Chrystusem,
składają bowiem tę Ofiarę, przed którą chóry niebieskie jak najgłębiej się korzą; zatem
wieść żywot raczej anielski niż ludzki6 i być niejako podobnymi do Bogarodzicy. O
kapłani – upomina św. Augustyn – jeżeli każdy człowiek powinien mieć w poszanowaniu
duszę swoją, dlatego, że jest stolicą Boga, jakże daleko bardziej wam przystoi szanować
duszę waszą i od wszelkiej zmazy niepokalaną chować jej piękność, kiedy was w
szczególniejszy sposób wybrał Bóg na stolice i kościoły swoje.
Ach tak, mam być wspaniałą świątynią Trójcy Świętej, z zewnątrz zbudowaną mocno i
z dala widoczną, tak, iżby moje życie było Ewangelią dla ludu, wewnątrz czystą od wad i
ozdobioną cnotami. Czy było tak zawsze i teraz tak jest? Nie leżała nigdy ta świątynia w
gruzach, splugawiona i zburzona przez najstraszniejszego jej wroga – przez grzech
śmiertelny?... Niestety, było tak nieraz; lecz Ty, o Panie, nie pamiętaj grzechów młodości
mojej... A może i teraz ołtarz Pański w niej wywrócony i zamiast Pana Boga ma tam tron
swój jakieś bożyszcze, jakaś namiętność? O jeżeli tak jest, toż spieszyć mi czym prędzej do
Boskiego Zbawcy, by łaską Sakramentu Pokuty odbudował tę świątynię i zamieszkał w
niej na zawsze z Ojcem i Duchem Świętym... A może ta świątynia w tej chwili cała, i ołtarz
Pański na miejscu, ale dużo w niej kurzu i pajęczyny – czczych myśli, ziemskich pragnień,
nieporządnych przywiązań?... Toż oczyścić ją bez zwłoki, a potem zdobić wedle sił...
PUNKT II. Jak zachować łaskę poświęcającą i czystość sumienia.
Przede wszystkim cenić niezmiernie wysoko łaskę poświęcającą, tak iżbym ją nie tylko

przenosił nad wszystkie dobra ziemskie, które w porównaniu z nią są jako trochę piasku
przyrównane do złota7, ale bym był gotów ponieść wszystko złe, byle tylko łaski Bożej nie
postradać. Hasłem moim winny być słowa jednego ze Świętych: Panie, niech przyjdzie na
mnie wszystko, co świat złem nazywa – niech jak Łazarz leżę pod płotem, i niech psy liżą
moje rany; tylko nie dopuść, abym miał kiedy utracić Ciebie, o Dobro najwyższe i jedyne.
W wielkiej też cenie mam mieć czystość sumienia, nad którą nic bogatszego, nic słodszego,
nic spokojniejszego8.
Ponieważ te skarby noszę w naczyniach kruchych, przeto lękać mi się upadku i z
drżeniem sprawować zbawienie; ale zarazem z bojaźnią świętą łączyć ufność i miłość, jako
wzywa Duch Święty: Którzy się Pana boicie, miejcie nadzieją w Nim... Którzy się Pana
boicie, miłujcie Go, a będą oświecone serca wasze9.
Aby łaski Bożej na szwank nie narazić, trzeba mi unikać grzechu śmiertelnego, i tego
wszystkiego, co mu drogę ściele, a mianowicie grzechów powszednich, z przywiązaniem
popełnianych, oziębłości duchownej i złych okazji.
Starać się mam przy tym o sumienie czułe, jasne i pewne; a gdyby takowe robiło mi
kiedy wyrzuty, nie lekceważyć ich, ani ociągać się ze spowiedzią. Oprócz tego spowiadać
się często, o ile można, co tydzień; często również, a nawet przed każdą Mszą św.
wzbudzać akt doskonałej skruchy, co dzień zaś robić dokładny rachunek sumienia.
Z czuwaniem i walką połączę modlitwę gorącą a ciągłą, bom jest słabym, nędznym i
grzesznym. Szczególnie kołatać będę po Mszy św. do Serca Jezusowego, by mnie złączyło
z Sobą złotą klamrą miłości, i do Najświętszej Matki, by mnie ukryła pod płaszczem swej
opieki. Na to też zwrócę moją uwagę podczas rozmyślania.
Wreszcie, aby pomnożyć łaskę poświęcającą w mojej duszy, będę spełniać w łasce i z
czystej pobudki wszystkie moje czynności, tak obowiązkowe jak dobrowolne.
Czy tych środków używałem dotąd i jak ich używałem?... Czy mianowicie cenię łaskę
Bożą, jak ją cenić należy? Albo może przenosiłem i przenoszę nad nią marności ziemskie,
lichą soczewicę, podobny do tych ludzi bezrozumnych, co na targowicy świata sprzedają
Boga taniej, niż Judasz, bo za kilka groszy, za trochę podłego napoju, za chwilę brzydkiej
rozkoszy lub zadowolenia jakiejkolwiek żądzy?... Mogę powiedzieć, jak powiedzieć
powinienem: Cóż ja mam na niebie i na ziemi, oprócz Ciebie, Boże serca mego?
Czy dbam również, jak słuszne, o czystość sumienia, i w tym celu czuwam, walczę,
modlę się, spowiadam się, pracuję?... Czy mianowicie unikam złej okazji, którą Duch Św.
przyrównał do ognia w zanadrzu? A może niebacznie igram z niebezpieczeństwem, jak ta
mucha krążąca koło płomienia, lub co gorsza, mimo upomnień spowiednika i głosu
sumienia nie stronię od tego miejsca, gdzie szatan na mnie sidło zastawił?
AKT WDZIĘCZNOŚCI ZA DAR ŁASKI I UPOKORZENIA SIĘ PRZED PANEM, iż ta łaska nie w
całej pełni stała się we mnie wodą wytryskającą na żywot wieczny.
POSTANOWIENIA: Będę odtąd modlił się gorąco do Niepokalanej Dziewicy, iżby cała
piękna i wolna od wszelkiej zmazy uprosiła mi czystość duszy; a w tej myśli odmówię
codziennie modlitwę: Pamiętaj o najdobrotliwsza Panno.
AKT STRZELISTY: Przyjdź, Panie Jezu, i mieszkaj we mnie.
1 2 P 1,4. 2 Por. Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska, T. I, R. IV, II. 3 Ps 8,5.
4 J 13,8. 5 Ps 24,3–4. 6 Św. Wawrzyniec Just., Ser. de Euch. 7 Mdr 7,9. 8 Św. Antonin. 9
Syr 2,8–9.

XIV. Unikanie grzechu śmiertelnego
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie słowa syna marnotrawnego: Ojcze zgrzeszyłem
przeciw niebu i przed Tobą: jużem nie jest godzien być zwany synem Twoim1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, że grzech śmiertelny jest największym i
jedynym złem, a zarazem spraw, abym za grzech tak żałował i tak grzechu się lękał, jak Ty
sam pragniesz.
PUNKT I. Jak wielkim złem jest grzech śmiertelny sam w sobie.
Grzech śmiertelny, jako rozmyślne i dobrowolne przestąpienie prawa Bożego w rzeczy
ważnej, jest tym samym zdeptaniem woli Bożej i jakby buntem podniesionym przeciw
Bogu, jakby strąceniem Boga z tronu. Lecz któż to jest Bóg? Oto Stwórca i Pan
wszechświata, nieskończony w swoim majestacie, w swojej potędze, w swoich
doskonałościach. Bóg wielki i możny i straszny2. A cóż to jest człowiek? Oto nicestwo,
powołane do bytu i zależne w każdej chwili od Stwórcy, słabość i nędza, proch i ziemia. I
ten człowiek odmawia Bogu posłuszeństwa, odzywając się niejako za Faraonem: Któż jest
Bóg, abym Go słuchał, albo za Lucyferem: Nie będę służył. O zdumiejcie się niebiosa i
zatrwóż się ziemio, bo wielką złość człowiek uczynił!
Jako akt nieposłuszeństwa przeciw Bogu, jest grzech tym samym wzgardą i obrazą
Pana Boga – jest wzgardą świętości Bożej, którą grzesznik znieważa – wzgardą mądrości
Bożej, z której się grzesznik niejako urąga – wzgardą mocy Bożej, której się grzesznik nie
lęka – wzgardą sprawiedliwości Bożej, którą grzesznik wyzywa – wzgardą miłości Bożej,
którą grzesznik depce i udaremnia – jest obrazą Boga, i to prawie nieskończoną, bo
nieskończoną jest godność Obrażonego3 – obrazą tak wielką, że gdyby na jednej szali
położono krzywdę, jaką jeden tylko grzech Bogu wyrządza, a na drugiej wszelkie dobro
wszystkich stworzeń, przeważyłaby szala grzechu4 – obrazą tak wielką, że cała zgroza
piekła nie jest dostateczną do ukarania jednego grzechu śmiertelnego, dlatego ta kara jest
nieskończoną co do trwania5. Zdumiejcie się niebiosa i zatrwóż się ziemio, bo wielką złość
człowiek uczynił!
Jako wzgarda i obraza Boga jest grzech śmiertelny nie tylko największym szaleństwem
i największą podłością, ale też i największą niewdzięcznością. Oto Ojciec Niebieski
obsypuje człowieka darami, co do liczby niezliczonymi, co do wartości nieocenionymi, bo
go umiłował miłością wieczną, a tak wielką, że go strzeże jak źrenicy oka i pieści, jak
matka swe niemowlę: tymczasem ten człowiek obraża tego Ojca Najlepszego i policzkuje
Go samymi darami. Oto Syn Boży z miłości ku człowiekowi wyniszczył się aż do śmierci
krzyżowej i nie tylko stał się jego Bratem według ciała, ale jego Odkupicielem i odkupem,
nie tylko zostawił mu swoją naukę, swoją łaskę, swój Kościół, swoją Matkę, ale dał mu
Siebie samego w Tajemnicy Ołtarza: tymczasem ten człowiek obraża Syna Bożego, i nie
tylko niweczy w sobie owoc Jego Męki, ale wedle słów Apostoła, krzyżuje Go na nowo
grzechami swoimi. Oto Duch Święty wylewa na duszę człowieka łaskę poświęcającą z
rozlicznymi darami i zakłada w niej swe mieszkanie, jako w ulubionej świątyni;
tymczasem człowiek, popełniając grzech śmiertelny, wyrzuca Ducha Świętego z tej
świątyni i wznosi w niej ołtarz dla szatana. Zdumiejcie się niebiosa i zatrwóż się ziemio, bo
wielką złość człowiek uczynił!
Tak, grzech śmiertelny jest największym złem i jedynym złem, bo nie tylko nie
pochodzi od Boga i nie ma w sobie nic Bożego, ale jest przedmiotem nieskończonej

nienawiści Pana Boga, tak, że Bóg z istoty swojej, jako nieskończenie święty i
sprawiedliwy, musi brzydzić się grzechem i grzech karać. A jak straszną jest ta kara, niech
zaświadczą owi Aniołowie, za jeden tylko grzech z wysokości nieba strąceni w przepaść
ognia piekielnego; niech zaświadczą pierwsi rodzice, za jeden tylko grzech z całym
potomstwem swoim pozbawieni wszystkich darów nadprzyrodzonych i skazani na tyle
cierpień; niech zaświadczą dusze potępione na wieki, a są między nimi i takie, które jeden
tylko grzech śmiertelny w życiu popełniły. O jakże strasznym złem musi być grzech, skoro
taką karę na grzesznika ściąga!
Lecz wszystkie te kary nie wykazują tak jasno całej zgrozy i ohydy grzechu, ile sam
krzyż Zbawiciela; bo wszakże na tym krzyżu umiera nie anioł, nie człowiek tylko, ale sam
Syn Boży w ludzkim ciele, a umiera za grzechy świata. Zraniony jest za nieprawości nasze,
starty jest za złości nasze6.
Teraz już pojmuję, dlaczego Bóg sam tak każe brzydzić się grzechem i dlaczego święci
Jego słudzy tak wielce lękali się grzechu, iż jeden z nich – św. Anzelm – nie wahał się
wyrzec: Gdybym widział z jednej strony wszystkie męczarnie piekła, a z drugiej grzech, i
musiał między jednym a drugim wybierać: bez wahania rzuciłbym się w piekło, aby grzechu
nie popełnić. Ach, Panie, przeniknij i serce moje podobnym wstrętem do grzechu!
PUNKT II. Jak straszne są skutki grzechu śmiertelnego.
Wszystko, co ludzie nazywają złem, prócz grzechu, może stać się dobrem, jeżeli
człowiek przyjmuje to jako pochodzące od Boga, z pokornym poddaniem się Jego woli.
Sam tylko grzech, iż nie pochodzi od Boga, jest złem bezwzględnym i złem jedynym
duszy, a skutki jego są straszne.
Mianowicie, grzech śmiertelny zabija duszę, bo niszczy w niej łaskę poświęcającą,
która jest życiem duszy, i ruguje z niej Boga. Opowiadają dzieje, iż pewien tyran kazał
ludzi żyjących wiązać z trupami, by w tym okropnym towarzystwie chodzili i sypiali. Otóż
grzech czyni niejako brzydkim trupem i wiąże ją z ciałem, tak, iż człowiek nosi w sobie
ciągle śmierć i zgniliznę, czyli jak mówi św. Cyprian, chodzi za własnym pogrzebem. Ach
biada mu, jeżeli nie odzyska życia duszy, bo wtenczas zapada nad nim wyrok: Wrzućcie go
w ciemności zewnętrzne, gdzie ogień nie gaśnie, robak nie umiera – a z jednej śmierci
przechodzi nieszczęsny w drugą, tym straszniejszą, że wieczną.
Grzech śmiertelny obdziera duszę, bo wraz z szatą godową, szatą łaski, zabiera jej
skarby nadprzyrodzone, to jest zasługi dobrych uczynków. Jeśli się odwrócił sprawiedliwy
od sprawiedliwości swej – mówi Duch Św. – a czynić będzie nieprawości..., wszystkie
sprawiedliwości, które czynił, nie będą wspomniane;7 traci on wszystkie dawne zasługi i
nie odzyskuje ich pierwej, dopóki nie wróci do stanu łaski. To samo, cokolwiek czyni
dobrego w stanie grzechu śmiertelnego, wszystko to nie ma wartości na żywot wieczny, iż
można do niego powtórzyć słowa: Masz imię, że żyjesz, aleś jest umarły8.
Grzech śmiertelny poniża duszę, bo ją czyni służebnicą namiętności i karmi ją, jak syna
marnotrawnego, strawą wieprzów; jeżeli zaś staje się nałogiem, tedy wtłacza na nią żelazne
pęta i każe jej, jako podłej niewolnicy, spełniać ohydną służbę u strasznego Faraona – u
szatana.
Grzech śmiertelny czyni duszę obrzydliwą, bo ściera z niej nadprzyrodzoną piękność i
plami w niej obraz Boży. Okropnym jest widok trędowatych na Wschodzie, lecz
szkaradniejszą jest dusza w grzechu śmiertelnym zostająca, a ta szkarada tak jest wielką, że
nieskończona piękność Boża koniecznie brzydzić się nią musi – tak wielką, że jej ani ogień
piekielny wypalić, ani krew wszystkich Świętych zmazać by nie potrafiła. Obrzydłość jest

Panu droga niezbożnego9 i serce przewrotne10.
Grzech śmiertelny czyni duszę nieszczęśliwą, bo jej wydziera Boga, dobro najwyższe i
źródło wszelkiego szczęścia, a stąd pozbawia ją szczęścia prawdziwego, zakłóca jej pokój,
zatruwa wszelką jej pociechę, słowem, życie pokrywa całunem smutku, śmierć czyni
przedmiotem zgrozy, a wieczność przemienia w czarną, bezdenną przepaść... nie masz
pokoju niezbożnym, mówi Pismo11, bo sumienie ciągle woła: Gdzie jest Bóg twój? – kto
zaś ten głos w sobie zagłuszył, tego dola najgorsza, bo znak to zguby ostatecznej.
Niezbożnik, gdy przyjdzie w głębokość grzechów, za nic sobie nie ma; ale za nim idzie
hańba i sromota12.
Takim złem jest grzech śmiertelny; cóż więc dziwnego, że grzech ten, podobny do
magnesu, ściągającego z nieba pioruny, sprowadza od początku wszystkie klęski na ziemię,
wszystkie kary na ród ludzki, z których największą jest odrzucenie wieczne... Grzech kopie
niejako przepaść pod duszą, grzesznik zaś stoi na kruchej desce nad tą przepaścią; – biada
mu, jeżeli się nie ucieka do miłosierdzia Bożego i nie chwyta zbawczej ręki, którą Pan do
niego wyciąga; bo wtenczas łamie się deska – kończy się życie, a grzesznik wpada w
przepaść piekła.
O Boże, jakże strasznym jest grzech sam w sobie i w swoich skutkach! A jednak jam się
odważył na grzech, i to nie raz jeden, ale tyle, tyle razy... Gdy spojrzę na moje życie
ubiegłe, od czasu używania rozumu, ileż tam grzechów! Grzechy w zaraniu życia, grzechy
w młodości, grzechy w dojrzałym wieku... Grzechy popełnione myślą, mową, uczynkiem i
zaniedbaniem obowiązków... Grzechy przeciw Bogu, przeciw bliźniemu, grzechy przeciw
sobie samemu... Grzechy własne i cudze, których stałem się współwinnym... Grzechy
liczne, jakby jaka procesja straszna, ciągnąca się bez przerwy, a między nimi ileż ciężkich,
ileż brzydkich, że na samo ich wspomnienie wstyd pali moją duszę... I Ciebie to, Boże
najświętszy, najsprawiedliwszy, najmiłościwszy, śmiałem obrazić moimi grzechami...,
niepomny Twoich dobrodziejstw, nie dbając o Twoje obietnice, nie lękając się Twoich
gróźb... O jakiś Ty dobry i cierpliwy, żeś mnie dotąd nie zatracił na wieki, żeś tak długo
czekał nawrócenia mego... A może dotąd czekasz? Może w duszy mojej grzech, a nad nią
gniew Twój... Lecz teraz rzucam się do stóp Twoich, Zbawicielu i błagam: Miłosierdzia!...
Teraz skruszonym sercem wołam, jak ów syn marnotrawny: Ojcze zgrzeszyłem przeciw
Tobie, już nie jestem godzien zwać się synem Twoim... Lecz Ty mi przebacz, bo wszak żeś
Ty Ojcem... Odtąd już Cię więcej nie obrażę, choćby przyszło wszystko stracić, wszystko
wycierpieć – choćby mnie męczono, jak synów machabejskich...
POSTANOWIENIA: Będę, jak prorok Dawid, zmywał na każdą noc łoże moje łzami, to
jest wzbudzał codziennie, a zwłaszcza przed każdą Mszą św. akt doskonałej skruchy.
AKT STRZELISTY: Jezu mój, miłosierdzia!13 Jeszcze więcej omyj mnie od nieprawości
mojej i od grzechu mojego oczyść mnie.
1 Łk 15,18–19. 2 Pwt 10,17. 3 Św. Tomasz z Akwinu, I, 2. qu. 87, art. 6. 4 Lessius, De
perf. div. 13. C. 26. 5 Por. Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska, Tom I. Roz.
VI, I. 6 Iz 53,5. 7 Ez 18,24. 8 Ap 3,1. 9 Prz 15,9. 10 Prz 11,20. 11 Iz 48.22. 12 Prz
18,3. 13 Za każdorazowe pobożne odmówienie tego aktu 100 dni odpustu. (Pius IX dekr. z
24 września 1846).

XV. Unikanie grzechu śmiertelnego
(Ciąg dalszy. Grzech kapłana)

PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie słowa Zbawiciela, wyrzeczone do Piłata o
kapłanach żydowskich: Który mnie tobie wydał, większy grzech ma1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak ciężkim i strasznym w skutkach jest grzech
śmiertelny kapłana i zachowaj mnie od podobnego nieszczęścia.
PUNKT I. Grzech kapłana jest stosunkowo cięższym.
Tym cięższym jest grzech, im więcej ma ktoś duchownego światła; gdyż w takim razie
nie może się wymawiać nieświadomością. Lecz któż ma więcej tego światła, jeżeli nie ten,
który nazwany jest solą ziemi i światłością świata, który zakon Pański dłużej bada, lepiej
poznaje i ludziom tłumaczy? Nie może on powiedzieć za św. Pawłem: Ignorans feci;2
owszem, grzeszy ze świadomością złych aniołów, toteż, według słów św. Bernarda, będzie
karany jak anioł buntowniczy. Sam Zbawiciel mu grozi: Sługa, który poznał wolę Pana
swego, a nie uczynił wedle woli Jego, wielce będzie karany3.
Tym cięższym jest grzech, im więcej ma ktoś pomocy duchownych; gdyż w takim razie
nie może się zastawiać słabością. Lecz któż ma więcej tych pomocy, jeżeli nie kapłan,
który jest szafarzem łask i stróżem krynic Zbawicielowych, który codziennie czerpie z tych
krynic dla siebie i drugich, który, co więcej, samego Dawcę łask w sercu swoim codziennie
przyjmuje. Jakże wielką jest tedy jego wina, jeżeli nadużywając tylu łask, upada. Na niego
to skarży się Pan: Cóż to jest, że miły mój w domu moim czynił wiele złości?4. Do niego też
przede wszystkim odzywa się Apostoł: Ci, którzy raz są oświeceni, skosztowali też daru
niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego, skosztowali niemniej dobrego słowa
Bożego i mocy przyszłego wieku, a upadli... ci znowu krzyżują sami sobie Syna Bożego i na
pośmiewisko mają... i Syna Bożego depczą i krew testamentu, przez którą byli poświęceni,
pokalaną być rozumieją, i Ducha łaski lżą5.
Wina kapłana grzeszącego jest tym większą, że tenże dopuszcza się brzydkiej
niewdzięczności i potwornego wiarołomstwa. Oto Pan wyniósł go niezmiernie wysoko, bo
go uczynił nie tylko swoim sługą i posłannikiem, ale co więcej, swoim przyjacielem i
zastępcą, złożywszy w jego ręce owoce odkupienia, klucze do nieba, nawet Ciało i Krew
swoją; toż słusznie powiedzieć doń może: Quid potui facere amplius vineae meae? [Cóż
mogłem więcej uczynić dla mojej winnicy?] – tymczasem ten kapłan, zamiast odpłacać się
wielką miłością i wielką wiernością, odpłaca się grzechem, a więc buntem, wzgardą,
obrazą, świętokradztwem! O ileż tedy słuszniej mógłby stanąć przed nim Natan i wyrzec do
niego, jak niegdyś do Dawida, te słowa: To mówi Pan Bóg Izraela. Jam cię pomazał za
króla nad Izraelem, a mało li na tym, przydam ci daleko większe rzeczy. Czemu żeś tedy
wzgardził słowo Pańskie, abyś czynił złość przed oczyma mymi?6.
I nie tylko niewdzięcznikiem jest kapłan grzeszący, ale też wiarołomcą. Wszakże on
zapisał się do chorągwi Chrystusowej i przyrzekł uroczyście, że pójdzie za swoim Wodzem
choćby na śmierć, że będzie bronić chwały Jego Imienia i rozszerzać Jego królestwo;
tymczasem on dopuszcza się haniebnej zdrady, bo grzesząc staje pod chorągwią szatana i
używa swoich talentów, nieraz nawet swojej godności, by znieważać Imię Pańskie,
zwalczać Kościół Boży, gubić dusze Krwią Najświętszą odkupione. Toż nie dziw, że na
takiego kapłana żali się Pan: By mi był złorzeczył nieprzyjaciel, wytrwałbym7, ale że ty,
sługo, uczniu i przyjacielu mój, który zasiadasz codziennie do stołu mojego i pożywasz

Chleb Aniołów, że ty przeciwko mnie powstajesz, to niezmiernie zasmuca serce moje.
Mówią Ojcowie, że Pan Jezus podczas męki swojej najboleśniej odczuł zdradę Judasza;
otóż podobną boleść zadają Mu kapłani popełniający grzech ciężki. Może i ja do nich
należę?
PUNKT II. Grzech kapłana sprowadza gorsze stosunkowo skutki.
Kapłan dopuszczający się grzechu ciężkiego traci zarówno, jak każdy chrześcijanin,
łaskę poświęcającą, a z nią życie Boże, piękność i pokój duszy, wszystkie zasługi
dawniejsze i możność zaskarbienia sobie zasług nowych; ale prócz tego ponosi inne jeszcze
szkody.
Przede wszystkim grzech sprowadza nań straszne poniżenie, co już dawno
zapowiedział Bóg: Postawiłem cię na górze świętej Bożej i zgrzeszyłeś i zrzuciłem cię z
góry Bożej i wytrąciłem cię8. Tak, na górze stoi kapłan i wielką jest jego godność, ale też
wielkim i haniebnym jego upadek. Opowiadają, że król perski Sapor, wziąwszy cesarza
rzymskiego Waleriana w niewolę, używał go za podnóże, ilekroć na wóz wsiadał: podobnie
kapłan, winny grzechów ciężkich, staje się podłym niewolnikiem szatana, z którym wpierw
walczył i w służbie jego spełnia najhaniebniejsze czynności, a nawet pasie wieprze! O
jakże często sprawdza się na nim słowo Proroka: Qui nutriebantur in croceis, amplexati
sunt stercora [Którzy jadali rozkosznie, tarzali się w mierzwie]9. Ale też w ślad za nim
idzie pogarda ludzka i pogarda samego siebie, iż można powiedzieć i do niego: Jakże
upadłeś Lucyferze!... Poznaj i przekonaj się, że złe to i gorzkie, iż porzuciłeś Pana Boga
swego10.
Po wtóre, grzech kapłana jest zazwyczaj płodnym nasieniem innych grzechów. Niech
tylko kapłan jeden grzech ciężki popełni i nie zgładzi go czym prędzej spowiedzią lub
aktem doskonałej skruchy, natychmiast wpada w jedno świętokradztwo za drugim; ile
bowiem Mszy św. odprawionych, ile rozgrzeszeń danych, ile innych Sakramentów
dopełnionych, tyle świętokradztw. W miarę zaś jak mnożą się świętokradztwa, gasną w
duszy światła niebieskie i cichną wołania Boże, za czym idzie zaślepienie ducha i
zatwardziałość serca. Nadto, grzech częściej powtarzany rodzi nałóg, nałóg rodzi prawie
konieczność grzeszenia, konieczność rodzi niemożność powstrzymania się, niemożność
rodzi rozpacz, rozpacz sprowadza potępienie...11. Niestety, zdarza się to, że kapłani
umierają nagle i bez pokuty; zdarza się także, że kapłani poddają się rozpaczy i nawet na
własne targają się życie; zdarza się wreszcie, że kapłani wyrzekają się wiary i stają się
heretykami, odszczepieńcami lub niedowiarkami. O jakże surowym musi być sąd dla
takiego kapłana, a jak strasznym piekło! Sam Duch Święty ostrzega, że sroższym sąd
będzie tym, którzy są przełożeni12, a jeden z Doktorów Kościoła twierdzi, że za te same
grzechy kapłan większej dozna kary, niżeli człowiek świecki13. O Boże ulituj się nad
nieszczęsnymi kapłanami, którzy w tej chwili w grzechu ciężkim się znajdują, i użycz im
jeszcze czasu do poprawy!
Lecz nie tylko samemu kapłanowi grzech szkodę przynosi; zatrute jego owoce gubią
nadto wiele dusz. Bo najpierw grzech ubezwładnia gorliwość kapłańską, a tym samym
niszczy w zarodzie mnóstwo dobrych uczynków.
Gorliwość jest niejako płomieniem miłości; otóż gdzie ogień wy- gasł, tam płomień jest
niemożliwym. Czyż może kapłan zły dbać o chwałę swego Pana, kiedy Go sam obraża?
Czyż może innych oczyszczać z grzechu, kiedy sam splamiony – innych ciągnąć na górę
cnoty, kiedy sam zabrnął w przepaści? Kto sobie jest złym, komuż innemu dobrym

będzie?14. Praca jego leniwa i niepłodna, słowo jego nieśmiałe i zimne, bo z jednej strony
Bóg karci: Czemu ty opowiadasz sprawiedliwości moje... a masz w nienawiści karność?15
– z drugiej ludzie wołają: Lekarzu, ulecz siebie samego!
Po wtóre, grzech sprawia, że kapłan nie tylko nie jedna ludowi swojemu
błogosławieństwa, ale że, jak ów Achan biblijny, ściąga nań przekleństwo; a to dlatego, że
mając serce i usta splamione, śmie spełniać urząd pośrednika przed Bogiem. Nulla re Deus
magis offenditur – powiedział św. Jan Chryzostom – quam quando peccatores sacerdotii
dignitati praefulgeant [Nic bardziej nie obraża Boga aniżeli grzesznicy chlubiący się
godnością kapłańską]16.
Wreszcie grzech kapłana, zwłaszcza plugawy, rzadko pozostaje w ukryciu, kiedy zaś
wychodzi na jaw, wywołuje zwykle zgorszenie, i jednym odbiera chęć do życia pobożnego,
innych utwierdza w występkach, u innych osłabia nawet wiarę i rodzi pogardę dla
kapłanów, przeto iż winę jednego kładą niemądrze na karb wszystkich.
Takim to nieszczęściem jest grzech dla samego kapłana i dla wielu innych dusz. A
jednak popaść w grzech ciężki kapłanowi łatwo, bo wzniosłe i święte są jego czynności,
wielkie i ciężkie jego obowiązki, a z drugiej strony rozliczne piętrzą się przeszkody i
niebezpieczne czyhają pokusy... Biada mu, jeżeli nie modli się, nie czuwa, nie walczy...
A jakże było dotąd w moim życiu kapłańskim? Czyli się ustrzegłem grzechu
śmiertelnego od chwili wyświęcenia i nigdy nie splamił duszy świętokradztwem?... O
jeżeli sumienie wyrzuca mi choćby jeden tylko upadek, nie przestanę zań żałować do
śmierci; ale nie przestanę też ufać w miłosierdziu Zbawiciela, a całując Jego krzyż,
powtarzać będę za św. Bernardem: O Jezu, życie moje, Jezu, Odkupicielu mój, ponieważ
mam Ciebie, nie rozpaczam, bo wiem, że Ty nie nadaremnie wisisz na krzyżu, a Krew
Twoja nie bez przyczyny rumieni ziemię na Golgocie. Obmyj mnie więc i zbaw od
grzechów!
A może obecnie jaki grzech ciąży na mojej duszy lub zagraża jej na przyszłość? Może
zaczynam folgować jakiej złej żądzy, np. pysze, zmysłowości, nienawiści, chciwości, albo
żywić jakie nieporządne przywiązanie, do pieniędzy, do zaszczytów, do ludzi?... Może
narażam się dobrowolnie na złą okazję, chodząc do domu, gdzie szatan na mnie sidła
zastawia, albo trzymając u siebie osobę niebezpieczną dla mojej cnoty?... Lecz dalej tak nie
będzie. Odtąd będę panował nad złymi skłonnościami – będę czuwał, będę walczył – będę
się umartwiał – będę się spowiadał częściej (co tydzień, najdalej co dwa tygodnie), a
szczerze, iżby spowiednik poznał do głębi wszystkie moje złe skłonności, wszystkie
grożące mi pokusy, będę się modlił gorąco, a zwłaszcza po Mszy św.: Panie, raczej umrzeć,
niż Ciebie obrazić.
POSTANOWIENIA: Będę odtąd śledził bacznie moją wadę główną i walczył z nią bez
przestanku.
AKT STRZELISTY: Potius mori quam foedari [Raczej umrzeć niż splamić się].
1 J 19,11. 2 1 Tm 1,13. 3 Łk 12,47. 4 Jr 11,15. 5 Hbr 6,4. 6 2 Sm 12,7–9. 7 Ps 55,13. 8
Ez 18,14–16. 9 Lm 4,5. 10 Jr 2,19. 11 Św. Bernard, De consid. 12 Mdr 6,5. 13 Św. Jan
Chryzostom. 14 Syr 14,5. 15 Ps 50,16–17. 16 Hom 41 in Math.

XVI. Unikanie grzechu powszedniego

PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie przestrogę Ducha Św.: Kto gardzi małymi rzeczami,
pomału upadnie1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak złym w sobie i szkodliwym jest grzech
powszedni, a zarazem spraw, bym tego grzechu starannie unikał.
PUNKT I. Jakim złem jest grzech powszedni.
Grzech powszedni jest to lekkie przekroczenie prawa Bożego, a więc albo w rzeczach
małej wagi, albo w rzeczach ważnych, ale bez rozmysłu i złej woli2. Jakaż jest różnica
między grzechem powszednim a śmiertelnym? Oto według nauki św. Tomasza z Akwinu3
grzech śmiertelny sprzeciwia się przeznaczeniu człowieka, przezeń bowiem pokłada
człowiek cel i szczęście swoje w stworzeniu, gdy tymczasem jego celem i szczęściem
winien być tylko Bóg; grzech powszedni nie sprzeciwia się przeznaczeniu człowieka, bo
Bóg nie przestaje być wtenczas jego celem, ale sprzeciwia się środkom, które do
osiągnięcia celu prowadzą. Przezeń człowiek nie odrywa się od Boga, przywiązuje się
jednak zbytecznie do stworzenia, którego wprawdzie nie robi swoim celem, ale też nie
używa jako środka lub nie tak używa, jak Bóg chce; a tym samym staje się winnym
nieporządku i obrazy Boga.
Stąd grzech śmiertelny jest jakby nienawiścią względem Boga, grzech powszedni
osłabieniem przyjaźni; śmiertelny jest śmiercią duszy, powszedni chorobą; śmiertelny
ucieczką z domu Ojca, powszedni oddaleniem się od jego serca; śmiertelny utratą
dziedzictwa niebieskiego, powszedni uszczupleniem tegoż, jeden i drugi z tego samego
płynie źródła, tj. z nieposłuszeństwa woli ludzkiej względem woli Bożej, a stąd i grzech
powszedni jest obrazą Boga, jest zelżywością wyrządzoną nieskończonemu Majestatowi,
jest boleścią zadaną Sercu Zbawiciela, jest zasmuceniem Ducha Św.
Konsekwentnie, grzech powszedni jest wielkim złem – takim złem, że Bóg najświętszy
musi się nim nieskończenie brzydzić i musi go karać – takim złem, że dla zgładzenia go nie
wystarczyłyby łzy i cierpienia całego rodu ludzkiego, ni wszystkie katusze Męczenników,
ni wszystkie prace Świętych, ale potrzeba było aż śmierci Boga-człowieka – takim złem, że
gdyby ceną jednego tylko grzechu powszedniego można było odwrócić jakieś nieszczęście,
choćby zniszczenie świata całego lub wypędzenie z nieba wszystkich Aniołów i
wszystkich Świętych wraz z ich Królową Najświętszą, jeszcze by się nie godziło popełniać
tego grzechu – takim złem, że gdyby można jednym tylko grzechem, np. małym
kłamstwem, nawrócić świat cały do Boga, wypróżnić piekło i samych szatanów przemienić
w Aniołów, jeszcze by się nie godziło popełnić tego kłamstwa – takim złem, że Święci w
niebie woleliby utracić swe szczęście i rzucić się w piekło lub wrócić do nicestwa, niż
popełnić grzech powszedni dla oswobodzenia się od tej męki.
Takim to złem jest grzech powszedni, zwłaszcza rozmyślnie i z przywiązaniem
popełniony. Toż nic dziwnego, że Święci tak się nim brzydzą – że np. św. Edmund zwykł
był mawiać: Wolałbym rzucić się w ogień, niż dopuścić się ze świadomością choćby
najmniejszego grzechu przeciwko Bogu mojemu – że bł. Alfons Rodriguez tak się modlił: O
Panie, niech raczej ponoszę wszystkie męki piekła, aniżeli bym miał popełnić grzech
najmniejszy – że św. Teresa każe więcej lękać się grzechu powszedniego niż czarta i tak
radzi się modlić: Od grzechu rozmyślnego, choćby najmniejszego, zachowaj mnie Panie!
Podobnie winien brzydzić się grzechem każdy kapłan. On bowiem ma więcej niż inni
dbać o chwałę Bożą i czuwać nad zachowaniem przyjaźni z Bogiem; jego też wina jest
większą, jeżeli z rozmysłem popełniając grzech powszedni zdaje się niejako mówić do
Boga: We wszystkim będę Cię słuchać, tylko w tej małej rzeczy nie usłucham, chociaż

wiem, że to Cię obraża.
A jakież było dotąd zapatrywanie się moje na grzech powszedni?... Czyż mógłbym
powtórzyć śmiało słowa św. Edmunda?
PUNKT II. Jakie są skutki grzechu powszedniego.
Grzech powszedni rozmyślny, jako pewnego rodzaju lekceważenie Pana Boga, oziębia
i nadwątla przyjaźń z Bogiem, wskutek czego dusza nie jest tak pilną w służbie Bożej, a
Bóg nie jest tak hojnym dla duszy, i nie udziela jej tylu łask, świateł i natchnień, ile by
pragnął, by ją doprowadzić do świętości.
W ten sposób grzech powszedni wstrzymuje postęp duszy na drodze Bożej, a nawet
wstecz ją cofa, gdyż osłabia wpływ łask sakramentalnych, przyćmiewa jasność wiary,
ostudza żar miłości, zmniejsza smak do modlitwy, rodząc natomiast rozproszenie i
oschłość ducha, a nieraz oziębłość. Nadto u kapłanów ziębi zapał dla sprawy Bożej; toteż
kapłan, mający przywiązanie do jednego tylko grzechu powszedniego, niełatwo stanie się
apostołem lub mężem modlitwy. Jest to niejako orzeł, ale uwiązany; a takim, niestety, i ja
nieraz byłem, a może nawet i w tej chwili jestem?
Grzech powszedni szpeci zarazem duszę, jak wrzód lub trąd szpeci twarz piękną, i
słusznie powiedziała św. Katarzyna Sieneńska, że gdyby dusza nieśmiertelna umrzeć
mogła, umarłaby na widok tej brzydkiej plamy, jaką na jej piękność rzuca każdy grzech
powszedni. On obdziera duszę, bo ją pozbawia wyższego stopnia łaski, a tym samym
wyższego stopnia chwały; psując zaś pobudkę dobrych uczynków, niweczy lub zmniejsza
ich zasługę. On wtrąca duszę w niepokój i smutek, bo jej odbiera świętą radość i swobodę,
jaką daje sumienie czyste. Kto się Mu (tj. Bogu) sprzeciwił, a miał pokój?4 O jakże często i
ja sam tego doświadczyłem.
Co gorsza, grzech powszedni usposabia do grzechu śmiertelnego, już to że wstrzymuje
łaski obfitsze, już to, że osłabia w duszy święty wstręt do sprzeniewierzenia się Bogu i
odejmuje jej czujność, już to, że potęguje siłę złych skłonności, tworzy szkodliwe
przywiązania i wzmacnia wpływ złego ducha, który tym silniej naciera, im dusza staje się
słabszą. Złemu duchowi – powiedział słusznie św. Franciszek – dosyć jest uchwycić za
jeden włosek, aby całą głowę pociągnąć. Słusznie też ostrzega św. Jan Chryzostom:
Przypadkowe spojrzenie często do grzechu nieczystości prowadzi, ze spojrzenia bowiem
śmiechy, ze śmiechu żarty, z żartów brzydkie mowy, a z nich brzydkie czyny.
Niebezpieczeństwo to tym jest większe, że nieraz granica między grzechem powszednim a
śmiertelnym jest bardzo nieznaczną; stąd zdarza się często, że dusze niebaczne (nawet
kapłani!) tę granicę przekraczają, a jednak żyją w smutnym złudzeniu, że są wolne od
grzechu śmiertelnego.
Zagraża to tym więcej kapłanom, którzy mocą powołania swego obowiązani są do
wyższej niż ludzie świeccy świętości, a których upadki są stosunkowo cięższe. Toteż nie na
darmo ostrzega św. Bernard: Między świeckimi żarty są żartami, ale w ustach kapłana są
bluźnierstwem5, a sam Sobór trydencki nakazuje kapłanom: Levia etiam delicta, quae in
ipsis maxima essent, effugiant [Powinni też unikać grzechów lekkich, które w ich
przypadku mogłyby się stać grzechami ciężkimi]6. Czy byłem zawsze posłuszny temu
rozkazowi?
Najgorszym jest lekceważenie grzechów powszednich rozmyślnych, i słusznie
upomina św. Bernard:7 Niech nikt nie mówi w sercu swoim: małe to są rzeczy, nie dbam o
ich poprawę, nie jest rzecz straszna, choćbym w tych lekkich i małych trwał grzechach; jest
to bowiem zatwardziałością serca i bluźnierstwem przeciw Duchowi Św.. Kogóż nie

przerazi koniec Judasza? – a jednak on zaczął od kradzieży kilku groszy, a więc od grzechu
powszedniego. O Boże, zachowaj mnie od podobnego końca!
Wreszcie, grzech powszedni ściąga kary Boże, nieraz bardzo dotkliwe. Na świadków
można by powołać Mojżesza, jego siostrę Marię, króla Dawida i innych; lecz najlepiej
mogą to potwierdzić dusze w czyśćcu cierpiące, a więc dusze miłujące Boga i umiłowane
od Boga, a jednak skazane na męki wielkie, nieraz za jeden grzech powszedni
nieodpokutowany. O jakże Bóg jest dobry, że mi pozwala jeszcze pokutować na ziemi!
Któżby tedy nie lękał się i nie unikał grzechu powszedniego? Ojcowie Kościoła nie
wahają się nawet wypowiedzieć8, że więcej strzec się go należy, aniżeli grzechu
śmiertelnego, a to z tej przyczyny, że śmiertelny samym widokiem swoim budzi w duszy
zgrozę i obrzydzenie, powszedni zaś zdaje się nieszkodliwym i dlatego lekceważą go
ludzie.
Wprawdzie bez szczególnego przywileju, który tylko Najświętszej Pannie dostał się w
udziale, nikt nie może być wolnym od wszystkich bez wyjątku grzechów powszednich, bo
słabość nasza jest nader wielką; można jednak przy łasce Bożej i pilnej pracy ustrzec się
przynajmniej grzechów rozmyślnie i z przywiązaniem popełnianych, jakimi są np. lżejsze
kłamstwa, uszczypliwe żarty i ostre sprzeczki, porywcze sądy, podejrzenia i mniejsze
obmowy, próżność, samochwalstwo i wysokie rozumienie o sobie, nieszczerość i
wyrachowane pochlebstwo, antypatie i wybuchy drażliwości, niewstrzemięźliwość w
jedzeniu i piciu, niedbalstwo w speł-nianiu obowiązków i dobrowolne roztargnienia na
modlitwie itp. Tymczasem nic częstszego, jak te właśnie grzechy, i to nie tylko u
świeckich, ale i u kapłanów.
Niestety i jam od nich nie wolny; a jeżeli spojrzę na moje życie ubiegłe, muszę wyrzec
z Prorokiem: Obtoczyły mnie złe, którym nie masz liczby... Rozmnożyły się nad włosy głowy
mojej i serce moje opuściło mnie...9.
Przebacz mi, Panie, tyle niewierności, a szczególniej ten grzech... którym Cię tak często
obrażam... Zarazem daj mi sumienie tak czułe, iżbym nie lekceważył sobie najmniejszego
nawet grzechu... O Matko Najświętsza, cała czysta i piękna, bo wolna od najlżejszej zmazy,
uproś mi choć okruszynę tego wstrętu do grzechu, jakim serce Twoje było przejęte...
POSTANOWIENIA: Będę odtąd badał ściśle przy rachunku sumienia, czy nie mam
jakiego przywiązania do grzechu lub złego narowu, codzienne zaś upadki ze słabości będę
gładził częstymi aktami żalu i miłości.
AKT STRZELISTY: Od grzechu rozmyślnego, choćby najmniejszego, zachowaj mnie
Panie.
1 Syr 19,1. 2 Por. Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska, T. I. R. VII, 1. 3 S.
th. l, 2, qu. 88. 4 Hi 9,4. 5 Inter saeculares nugae sunt nugae, in ore sacerdotis
blasphemiae. (De consid. I. 2. c. 13). 6 Ses. XXII. 7 Ser. I de convers. S. Pauli. 8 Św.
Grzegorz Wielki i Św. Jan Chryzostom. 9 Ps 40,13.

XVII. Unikanie oziębłości
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie przestrogę Ducha Św. Przeklęty, który czyni sprawę
Pańską zdradliwie1.
PRAELUDIUM II. Spraw, Panie, abym poznał, jak zgubną jest oziębłość, i bym się jej

ustrzegł na przyszłość.
PUNKT I. Jakie są objawy oziębłości u kapłana.
Nie mówi się tu o chwilowym zniechęceniu do pracy, jakie i dobrych kapłanów czasem
napada, a które już to jest próbą Bożą, już bezpośrednim skutkiem choroby fizycznej lub
cierpienia moralnego; – nie mówi się również o całkowitym lenistwie, które sobie
wszystkie obowiązki lekceważy, albo jedne bylejako spełnia, inne zaniedbuje – ale o tej
oziębłości dobrowolnej, która chce stać pośrodku między gorliwością a lenistwem, chociaż
nachyla się do lenistwa i do niego wiedzie. Jakież są jej cechy?
Oto kapłan oziębły nie chciałby być złym sługą, ale nie stara się żyć doskonale, jak tego
wymaga jego powołanie i wyraźny rozkaz Pański: Bądźcie doskonałymi, jako Ojciec wasz
niebieski jest doskonałym2. Stąd też unika wprawdzie grzechów ciężkich, ale lekceważy
sobie powszednie, choćby rozmyślne – tak np. nie rzuca potwarzy, ale lubi obmawiać i
wydawać ostre sądy o bliźnich, nie wyjąwszy przełożonych – dalekim jest od śmiertelnej
nienawiści, ale nie od uczuć niechęci, wstrętu lub antypatii do pewnych osób – brzydzi się
ciężkimi wykroczeniami przeciw czystości, ale żywi nieraz niebezpieczne przywiązania,
prowadzi śliskie lub poufałe rozmowy i folguje myślom lub marzeniom, które tylko włos
jeden dzieli od grzechu śmiertelnego – nie szemrze przeciw Bogu, ale narzeka na krzyż
swój i poddaje się zniechęceniu – nie krzywdzi cudzego mienia, ale zbytecznie lgnie do
swojego, a stąd nieraz jest twardym dla ubogich i nieskorym do ofiar na cele dobre itp.
Co do obowiązków, spełnia je zazwyczaj zimno, czasem niedbale, prawie zawsze bez
wyższej pobudki; jakoż za mało sposobi się do kazania i rzadko płonie na ambonie świętym
ogniem – w konfesjonale unosi się łatwo niecierpliwością i zbywa byle czym penitentów –
do chorego idzie nieraz niechętnie, zwłaszcza w porze nocnej lub przykrej – nauczanie
dziatwy szkolnej opuszcza zbyt często dla błahego powodu – w pracy około dobra parafii
nie rozwija należnej gorliwości, by sobie nie zamącać ulubionego spokoju.
Co do praktyk pobożnych, rozmyślanie, rachunek sumienia i czytanie duchowne albo
zaniedbuje, albo pobieżnie tylko odprawia – brewiarz odmawia często z niesmakiem,
zwykle z rozproszeniem i pośpiechem – przygotowaniu się do Mszy św. i dziękczynieniu
zbyt mało poświęca czasu – spowiada się zbyt rzadko, i tak ze spowiedzi jak z ćwiczeń
duchownych niewielki odnosi owoc, bo nie chce się do niczego przyłożyć.
Co do życia domowego, nie jest wielkim miłośnikiem umartwienia, samotności, nauki i
pracy duchownej – natomiast lubi aż nadto wygody wszelakie, smaczny i obfity stół, miłe
towarzystwo (czasem nawet kobiet), częste wizyty i przejażdżki, grę w karty, czytanie
lekkich książek, zresztą próżnowanie lub błahe zajęcia.
Czy nie poznaję siebie samego w tym obrazie?
PUNKT II. Jakie są skutki oziębłości u kapłana.
Oziębłość kapłana jest nader wstrętną Panu Bogu, dlatego, że kapłan winien z
powołania swego być mężem modlitwy, umartwienia, gorliwości i pracy, słowem, winien
być sługą pilnym i użytecznym; tymczasem on, hołdując oziębłości, staje się sługą
leniwym i nieużytecznym. Wypowiedział to Duch Pański w Starym Zakonie ustami
Proroka: Przeklęty, który czyni sprawę Pańską zdradliwie, w Nowym zaś ustami Apostoła
Jana. Oto biskup laodycejski prowadził życie nienaganne i miał dobre uczynki, w których
zbytecznie zaufał; ponieważ jednak te uczynki były zakażone jadem oziębłości, przeto
kazał mu Pan powiedzieć: I żeś letni, a ani zimny, ani gorący; pocznę cię wyrzucać z ust
moich3, jako żołądek nie może znieść wstrętnego pokarmu, ale go natychmiast wyrzuca;
tak wnętrzności miłosierdzia Bożego, chociaż znoszą tylu grzeszników, nie mogą znieść
człowieka letniego. O mój Boże, jakże straszna kara! I dlaczegóż tak straszna? Oto dlatego,

że człowiek oziębły, a zwłaszcza taki kapłan, z wiedzą i wolą lekceważy Boga i odpycha
jego łaskę, podczas gdy na zewnątrz uchodzi za wiernego sługę; a więc winnym jest zdrady
i obłudy4. Czyliż i mnie w tej chwili podobna kara nie grozi?
Oziębłość psuje wiele dobrych uczynków i niweczy wiele zasług, a natomiast rodzi
niemało niewierności i grzechów powszednich, przez co duszę osłabia i wstrzymuje w
drodze do doskonałości. Podobna ona iście do błota, tamującego kroki podróżnego, lub do
anemii, która niby nie jest chorobą, a jednak wycieńcza organizm. Życie duchowne kapłana
oziębłego jest jakby snem tych pięciu panien, co miały lampy, ale bez oliwy; toż nie dziw,
że i jego praca jest leniwą i niepłodną. O jakże smutno w tej parafii, która ma takiego
pasterza; bo gdy on śpi, szatan sieje kąkol. Czy i ja nie jestem podobnym do tych panien
głupich?
Ona odbiera nadto duszy swobodę i radość świętą, jaką daje wierność w służbie Bożej.
Rzeczywiście kapłan oziębły za to, że chce służyć Bogu i światu, nie znajduje ni u Boga ni
u świata pociechy. Nie jest że to przyczyną, że i ja czuję się czasem smutnym i
zniechęconym?
Wreszcie, oziębłość usposabia duszę do grzechów śmiertelnych i nieznacznie wiedzie
ją do zguby; toż przyrównano ją już to do gorączki suchotniczej, już do snu na śniegu w
dzień mroźny, już do powolnego zsuwania się w przepaść. Kapłan oziębły, przez częste
powtarzanie i lekceważenie grzechów powszednich, traci delikatność sumienia i nawet
wtenczas, kiedy już popadł w grzech śmiertelny, łatwo wmawia w siebie, że było to tylko
lekkie przewinienie. Ginie on tak jak ten, co zagrzązł w głębokim moczarze.
Złe jest tym większe, że taki kapłan, łudząc się pozorami cnót, niebezpieczeństwa nie
widzi, a stąd i o ratunku nie myśli. Słusznie twierdzą Święci, że oziębłość jest prawie
gorszą od grzechu5, a św. Bernard wyraźnie mówi: Widziałem rozpustników czyniących
pokutę, ale nie widziałem zakonnika, który będąc wpierw oziębłym, stałby się potem
gorącym. Co gorsza zdarza się, że kapłan oziębły nawet w obliczu śmierci nie poznaje
smutnego stanu swej duszy i nie stara się przebłagać Boga szczerym i głębokim żalem. O
jakże strasznym będzie rozczarowanie na sądzie dla takiego kapłana!
Może i ja żyję w podobnym złudzeniu? O Panie, wyrwij mnie zawczasu z tak zgubnego
letargu!
PUNKT III. Jakie są lekarstwa przeciw oziębłości.
Przede wszystkim należy zatamować źródła, z których zazwyczaj oziębłość wypływa, a
tymi są: zapatrywanie się na stan kapłański, jako na zawód wygodny i spokojny, małe, ale
częste i dobrowolne upadki, brak czuwania i umartwienia zmysłów i żądz, szukanie
pociech ziemskich, częste wizyty i czytanie lekkich książek, zbyteczne przywiązanie się do
czegokolwiek prócz Boga, zaniedbanie modlitwy myślnej, rozproszenie ducha i pośpiech
w działaniu, nadmiar zajęć zewnętrznych i lekceważenie małych rzeczy.
Jeżeli oziębłość opanowała już duszę, trzeba przeciw niej używać odpowiednich
lekarstw.
Takim lekarstwem, i to najskuteczniejszym, jest odprawienie kilkudniowych
rekolekcji, a potem częstsza spowiedź, codzienne rozmyślanie i codzienny również
rachunek sumienia, byleby tylko do wszystkich tych praktyk przykładać się z wielką
pilnością.
Takim lekarstwem jest rozpłomienienie miłości Bożej w duszy kapłana. Żąda tego sam
Zbawiciel: Przyszedłem puścić ogień na ziemię; a czegoż chcę, jedno aby był zapalon?6;
temu zaś pasterzowi laodycejskiemu, a w nim każdemu kapłanowi oziębłemu radzi:

Radząc, abyś sobie kupił u mnie (za cenę gorącej modlitwy) złota w ogniu doświadczonego
(to jest czystej i trwałej miłości), żebyś się wzbogacił i szaty białe oblókł, żeby się nie
okazywała sromota nagości twojej7. Takiego złota winien kapłan często kupować w
składzie niebieskim – w Sercu Jezusowym, a cenę za takowe, czyli modlitwę, składać na
ręce Bogarodzicy.
Takim lekarstwem jest wreszcie pamięć na powołanie własne, na tajemnice miłości
Bożej, na prace i cierpienia Apostołów, Męczenników, świętych kapłanów i misjonarzy,
wreszcie na śmierć, sąd i wieczność. Takimi tylko lekarstwami można uleczyć chorobę
oziębłości.
Choroba ta grasuje nie tylko pośród świeckich, ale także, i to częściej, pośród kapłanów
i zakonników. Rzadko który kapłan dochowuje do końca gorliwości wyniesionej z
seminarium; lecz najczęściej sprawdza się słowo: Initium ardet, medium tepet, finis friget
[Na początku żar, pośrodku ciepło, u końca chłód]. Wielu jest chorych i niemocnych;
tymczasem o używaniu lekarstw mało kto myśli.
A ze mną jak jest? Mogę li powiedzieć, że nie znam tej choroby?... Czy płonę tymże
ogniem gorliwości, jaki wyniosłem z seminarium?... A może już marznę, jak Piotr na
podwórzu Kajfasza?... Może nawet podobny jestem w tej chwili do tego paralityka, co nie
mógł ruszyć się z miejsca?... Lecz cóż mi w takim razie czynić wypada? Oto przyczołgać
się do stóp Jezusowych i błagać: O Panie, przemów i do mnie w te słowa: Wstań, weź łoże
twoje i idź do domu twego; ale zarazem spraw, abym rzeczywiście powstał z tej ciężkiej
niemocy i z podwojoną gorliwością, jako sługa dobry, pracował w domu Twoim – w
Kościele.
POSTANOWIENIA: 1. Będę odtąd tak spełniać wszystkie moje czynności, jakobym miał
za chwilę złożyć z nich rachunek przed Najwyższym Sędzią. 2. Będę się strzegł
zaniedbywania praktyk pobożnych.
AKT STRZELISTY: Mówić za tym ślepym z Jerycho: Panie, daj, abym przejrzał i szedł
ochotnie za Tobą.
1 Jr 48,10. 2 Mt 5,48. 3 Ap 3,16. 4 Por. Życie duchowne, T. I. Roz. VIII, 1. 5 Św. Alfons
Liguori, O miłości Pana Jezusa, R. 8. 2. 6 Łk 12,49. 7 Ap 3,18.

XVIII. Prawdziwe nawrócenie się i szczera pokuta
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie upadek i nawrócenie się św. Piotra.
PRAELUDIUM II. Spraw Panie, abym, wstępując w ślady Twojego Apostoła, szczerze
żałował za moje grzechy i całkowicie nawrócił się do Ciebie.
PUNKT I. Prawdziwie miłujący unika okazji do grzechu. Ciężkim był upadek Apostoła
Piotra, bo nie tylko na głos służebnicy zaparł się Boskiego Mistrza, ale do kłamstwa i
wiarołomstwa dołączył krzywoprzysięstwo. Cięższym nierównie był upadek Judasza, bo
nie z bojaźni, ale z wyrachowania dopuścił się haniebnej zdrady. Pan Jezus chciał jednego i
drugiego uratować, toż do Judasza przemówił głosem dziwnie słodkim, a na Piotra wejrzał
miłościwie. Judasz nie usłuchał głosu Pańskiego; kiedy zaś spostrzegł, jak straszne skutki
pociągnęła jego zbrodnia, zamiast rzucić się do nóg Jezusowych z żalem i ufnością, poddał
się rozpaczy i zginął. Piotr spojrzeniem Zbawiciela i łaską wewnętrzną do głębi poruszony,
szukał ratunku w szczerej pokucie; jakoż nie tylko dostąpił miłosierdzia u Pana, ale wrócił
do Jego miłości i otrzymał wielkie przywileje.

Podobnie każdego kapłana, który folgując jakiejś żądzy czy słabości, sprzeniewierzył
się Bogu, czeka albo koniec Judasza, albo los Piotra; – jeżeli nie pokutuje, ginie jak Judasz
– jeżeli pokutuje, zbawia się jak Piotr. Któżby tedy nie pokutował, zwłaszcza że sam Pan
wzywa: Pokutę czyńcie, albowiem przybliżyło się królestwo niebieskie1, jak zaś
pokutować, uczy Piotr swoim przykładem.
Skoro tylko Piotr wejrzeniem Pańskim, jakby światłem z nieba, został oświecony,
natychmiast wspomniał na obietnicę swoją w wieczerniku, na przestrogę Zbawiciela, na
niezmierzone jego miłosierdzie i na ciężkość swego upadku; zaraz też uczuł wielką boleść
z powodu grzechu, ale zarazem wielką ufność w Panu i wielką bojaźń, by powtórnie nie
upadł. Ta właśnie bojaźń sprawiła, że czym prędzej wybiegł z podwórza Kajfaszowego.
Tak ma czynić kapłan pokutujący. Nie dosyć mu wyznać z żalem swe grzechy w
spowiedzi, ale winien nadto porzucić te miejsca, te towarzystwa, te osoby, te zatrudnienia
lub zabawy, które go do upadku przywiodły – a jeżeli ich porzucić nie może, tedy
przynajmniej ma używać wszystkich środków ostrożności. Kto natomiast zuchwale na
niebezpieczeństwo się naraża, albo, co gorsza, dobrowolną utrzymuje okazję, ten z
pewnością powtórnie upadnie. Wszakże ostrzega Duch Św.: Iżali człowiek może skryć
ogień w zanadrzu swoim, aby nie gorzały szaty jego? Albo chodzić po rozpalonym węglu,
aby się nie oparzyły nogi jego?2, to jest któż się oprze sile złej okazji, która rozżarza w
sercu ogień namiętności i pali nim niebacznego. Niestety, chrześcijanie, a nawet kapłani,
zapominają zbyt łatwo o tej przestrodze, toteż niejednego z nich pali zły ogień.
Jam też tego na sobie doświadczył... Wprawdzie przy każdej spowiedzi przyrzekam
poprawę, ale niebawem do tych samych wracam grzechów, a to dlatego, że za mało walczę
z wewnętrznymi skłonnościami i za mało strzegę się zewnętrznych okazji. Ty jednak, o
Panie, wejrzyj na mnie tak miłościwie, jako wejrzałeś na Piotra.
PUNKT II. Prawdziwie pokutujący żałuje ciągle za swoje grzechy.
Od wejrzenia Jezusowego roztopiła się w serdecznym żalu dusza św. Piotra i wypuściła
strumienie łez. Odtąd oczy jego były jakby dwoma fontannami nieustannie tryskającymi,
tak, iż od ciągłego płaczu wyryły mu się bruzdy na twarzy. Opowiada św. Klemens, że
ilekroć w nocy usłyszał pianie kura, zrywał się z łoża i rzewne łzy wylewał, a nie utulił się,
aż na krzyżu krwią zapłakał.
Podobnie każdy chrześcijanin, a zwłaszcza każdy kapłan, winien żałować za swoje
grzechy, tak, iżby mógł powtórzyć z Prorokiem: Jestem strapiony i bardzo uniżony,
ryczałem od wzdychania serca mego3. Żal ten winien trwać ciągle; bo najprzód nikt nie jest
bezwzględnie pewnym, że grzechy jego zostały zgładzone i odpokutowane, stąd Pismo św.
wzywa: Za odpuszczony grzech, nie bądź bez bojaźni4; po wtóre, dusza powinna
nieustannie boleć, że Miłość najwyższą obraziła; po trzecie, każdy człowiek winien się
starać zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej i odwrócić od siebie jej chłosty. Semel
peccasse – powiedział słusznie Tertulian – sufficit ad fletus sempiternos [Dość raz
zgrzeszyć, by na wieki płakać].
Żal ustawiczny przynosi wielkie korzyści. On skłania Boga do miłosierdzia, a łzy żalu
są wymowną modlitwą, wołającą o przebaczenie5. Lacryma, tuum est regnum, poenitentia
– mówi pięknie św. Augustyn (De poenit.) – aspectum judicis non vereris, inimicis
accusantibus imponis; sola intras ad regem, sed sola non recedis; vincis invincibilem et
ligas omnipotentem [Przez łzę, do ciebie należy Królestwo, przez skruchę nie lękasz się
spojrzenia Sędziego, stajesz przeciw oskarżeniom nieprzyjaciół; samotna wchodzisz do
Króla, lecz opuszczona nie odchodzisz, zwyciężasz Niezwyciężonego i zniewalasz

Wszechmocnego]. On leczy słabość duszy, a łzy żalu podobne są do chrztu obmywającego
plamy duszy6; żal bowiem doskonały, połączony z pragnieniem spowiedzi, gładzi grzechy
śmiertelne, żal niedoskonały grzechy powszednie. On czyni duszę tkliwą i uległą
względem Boga, łagodną i pobłażliwą względem bliźnich, utrzymuje ją w pokorze i chroni
od upodobania w sobie, umacnia do dźwigania krzyża, a nawet krzyż sam czyni
pożądanym, usposabia do modlitwy i potęguje ogień miłości. On wreszcie sprawia błogi
spokój i słodką pociechę, bo Pan radość świętą rozlewa w tych duszach, które nad
grzechami swoimi leją łzy obfite; nikt też nie stanie się godnym niebieskiej pociechy, jeśli
pilnie w świętej skrusze ćwiczyć się nie będzie7. Aby żal wydał te owoce, winien być
wewnętrzny – bo łzy same nie wystarczą, ani są konieczne – a przy tym połączony z pokorą
i świętą bojaźnią co do siebie, z ufnością w Bogu, z nienawiścią grzechu i z
zadośćuczynieniem.
Do takiego żalu wzywa mnie Prorok pokutujący; a jako sam na każdą noc polewał
łzami łoże swoje, tak i mnie każe często wołać: Jeszcze więcej obmyj mnie, Panie! Do
takiego żalu zachęcają mnie Święci słowem i przykładem, bo wszakże wielu z nich za
grzechy nieraz nieliczne i nieciężkie całe życie płakało. Mój Boże, jam tyle grzechów
popełnił, a jednak nie tylko oko moje suche, ale serce moje zimne... Wprawdzie przy
spowiedzi zapewniam, że żałuję, ale czy ten żal mój jest nadprzyrodzony, wewnętrzny i
mocny?... O grzechach zaś dawniejszych prawie zapominam... Lecz Ty, o Panie, napój
mnie winem żałości i nakarm mnie chlebem płaczu8. Ty spraw, by i z oczu moich
popłynęły takie łzy, jakie wylewał Twój Apostoł.
PUNKT III. Prawdziwie pokutujący naprawia swą winę.
Piotr św. naprawił swój grzech, i to najprzód, trzykrotnym wyznaniem swej miłości ku
Temu, którego po trzykroć się zaparł; kiedy bowiem Pan zapytał go po zmartwychwstaniu
swoim: Symonie Janów, miłujesz mnie – odrzekł tenże z głębi serca, acz z głęboką pokorą:
Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję; za trzecim zaś razem dodał zmieszany i zasmucony: Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję9.
Po wtóre, naprawił swój grzech świadectwem, danym Chrystusowi wobec kapłanów i
ludu; zaraz bowiem po zesłaniu Ducha Św. wystąpił publicznie w Jerozolimie i począł
Żydom opowiadać o Sprawcy żywota, którego oni ukrzyżowali, a który powstał z
martwych. Daremnie srożyła się starszyzna i kazała Piotra z Janem usiec rózgami, bo oni
radowali się z tego, że stali się godnymi dla Imienia Jezusowego zelżywość cierpieć10.
Wreszcie, Piotr naprawił swój grzech pracą apostolską i śmiercią męczeńską, bo nie
tylko w ziemi żydowskiej opowiadał Ewangelię, ale przeszedłszy wiele krajów, w samym
Rzymie stolicę założył i tam umarł na krzyżu, przybity, jak sam chciał, głową ku ziemi.
Podobnie kapłan pokutujący winien naprawić swe winy, a więc nie tylko dopełnić
pokuty, na spowiedzi zadanej, nie tylko wynagrodzić krzywdę i usunąć zgorszenie, jeżeli to
miało miejsce, ale nadto czynić owoce godne pokuty11. W jakiż to sposób? Oto najpierw
być pilniejszym w pracy, mężniejszym w cierpieniu, a każdą pracę i wszelakie cierpienie
przyjmować w duchu pokuty.
Po wtóre, ofiarować codziennie za swe grzechy czy to modlitwę, czy jałmużnę lub inny
uczynek miłosierny, czy jakie umartwienie – już to, aby połączyć się ze Zbawicielem za
nas pokutującym i stać się uczestnikiem Jego zadośćuczynienia – już to, aby zgładzić kary
doczesne, które po odpuszczeniu winy i kary wiecznej zostają – już to, by tym łatwiej
ustrzec się powrotu do grzechów – już to, by pomnożyć zasługi. Przede wszystkim należy
trzymać ciało w karbach i ćwiczyć się w drobnych, ale codziennych umartwieniach. Jeżeli

bowiem mężowie święci, jak św. Karol, św. Franciszek Salezy, św. Filip Nereusz, św. Jan
Kanty, Jan Vianney itd. mimo twardych prac, ostrej oddawali się pokucie: czyliż kapłan,
który wpierw ciężko obrażał Boga, będzie dla siebie pobłażliwym i zniewieściałym? Qui
commisi prohibita, mihimet abscindam etiam concessa [Jako ten, który dopuściłem się
rzeczy zakazanych, pozbawię siebie również rzeczy dozwolonych] – tak ma mówić i
działać, w ślad za św. Grzegorzem Wielkim12.
Wreszcie dobrym środkiem do naprawienia win jest dla kapłana doskonałe spełnianie
wszystkich obowiązków i funkcji, a przy tym gorliwe staranie się o chwałę Bożą i
zbawienie dusz, bo jedno i drugie bez trudu i zaparcia się nie dzieje.
Niestety, te objawy ducha pokuty nie są u kapłanów zbyt częste; co gorsza, ci co
zabrnęli w złe nałogi i bez szaty godowej idą do ołtarza, z trudnością się nawracają, raz
dlatego, że Bóg karząc ich świętokradztwa, a nieraz i obłudę, ujmuje im łask swoich – po
wtóre, że nie dają się łatwo pouczyć i wstydzą się pokutować – po trzecie, że zazwyczaj
popadają w zaślepienie ducha i zatwardziałość serca.
O takich to mówi św. Bernard, że najczęściej pogrążają się w ciemnościach
niepokuty13, a św. Romuald nie waha się nawet twierdzić, że łatwiej jest nawrócić Żyda
niż księdza rozpustnego.
A ja czyż posiadam ducha pokuty?... Grzechów było w życiu wiele, czy i
zadośćuczynienia nie brakło?... Czy mianowicie prócz wierności w obowiązku, gorliwości
w pracy i zachowaniu nakazanych postów zadaję sobie codziennie choćby drobne
umartwienia?... Czy czasem używam ostrzejszych środków, jak głodu, dłuższego
klęczenia, dyscypliny itp.?... Ach, Panie, grzeszyć umiałem, ale pokutować nie umiem, a
raczej nie chcę... Lecz Ty rzuć z serca Swego do serca mego iskrę miłości, a z nią
zamiłowanie pokuty.
POSTANOWIENIA: 1. Będę pamiętał na moje grzechy dawne i wzbudzał akt żalu,
odmawiając Confiteor. 2. Wszystkie moje trudy i przykrości złożę codziennie w ofierze
Sercu Jezusowemu, jako zadośćuczynienie za moje winy.
AKT STRZELISTY: Nawróć nas, Panie, ku sobie, a nawrócimy się; odnów dni nasze jako
z pierwu14.
1 Mt 4,17. 2 Prz 6,27–28 3 Ps 38,9. 4 Syr 5,5. 5 Św. Makary. 6 Św. Bernard. 7 O
naśladowaniu Jezusa Chrystusa, Ks. I, R. XX, 5. 8 Ps 60,5; 80,6. 9 J 21,15–17. 10 Dz
3,5. 11 Łk 3,8. 12 Hom XXIV in Evang. 13 De convers. ad Cler. 14 Lm 5,21.

XIX. Częsta spowiedź
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie słowa Apostoła, odnoszące się również do
kapłanów: Spowiadajcie się jedni drugim grzechów waszych1.
PRAELUDIUM II. Spraw, Panie, abym poznał, jak skutecznym lekarstwem jest dla mnie
spowiedź częsta, abym tego lekarstwa często a dobrze używał.
PUNKT I. Jak skutecznym lekarstwem jest spowiedź częsta.
Nieocenione są skutki częstej a dobrej spowiedzi. Ona gładzi grzechy, leczy pozostałe
po nich rany duszy, chroni od powtórnych upadków, zapobiega zakorzenieniu się nałogu
lub szkodliwego przywiązania. Potrzebną jest zatem każdemu, a to tym więcej, że nikt,
choćby chciał żyć doskonale, od małych niewierności i słabości nie jest wolny; i słusznie

powiedział św. Augustyn: Semper confitere, quia semper habes, quod confitearis [Zawsze
przyznawaj się, gdyż zawsze istnieje coś, co powinieneś wyznać]2.
Natomiast dusza zaniedbująca spowiedzi traci delikatność sumienia, zarasta
niedoskonałościami, jak opuszczona rola chwastami, lekceważy pokusy, brnie z grzechu w
grzech, zaciąga nałogi, a wreszcie nieprawość jak wodę pije3.
Po wtóre, częsta spowiedź umacnia duszę łaską sakramentalną, iżby strzegła się
grzechu, a szła drogą cnoty – wprowadza ją na tę drogę ręką spowiednika, użycza jej
światła, żaru, pokoju i wolności świętej, wlewa w nią pewną woń pobożności, pociesza ją
nadzieją szczęśliwej śmierci i łaskawego sądu, bo jak pięknie powiedział św. Cyprian,
spowiedź jest uprzedzeniem sądu Chrystusowego! Nadto spowiedź częsta pomnaża zasługi
i ułatwia nabycie cnót; w niej bowiem mieszczą się: akt wiary, akt ufności, akt bojaźni
synowskiej, akt żalu, akt pokory, akt posłuszeństwa, akt wdzięczności i miłości. Słusznie
mówi katechizm św. Soboru trydenckiego, że cokolwiek jest w Kościele Chrystusowym
świątobliwości i pobożności, wszystko to częstej a dobrej spowiedzi przypisać należy.
Któżby tedy nie używał tego lekarstwa, zgotowanego schorzałym ze Krwi Jezusowej?4
Używać go powinni jak najczęściej kapłani, którzy, jako słudzy Pańscy do tronu
Bożego zbliżeni, większą niż wierni jaśnieć winni czystością sumienia. Wymagają tejże
same ich funkcje, a zwłaszcza szafowanie Sakramentów i odprawianie Ofiary św. – sprawy
tak wzniosłe, że Aniołowie patrzą na nie ze drżeniem. Jakże tedy czyste winny być ręce,
które rozlewają wodę łaski i piastują Baranka Bożego – jak niepokalanym ma być to serce,
do którego Sprawca czystości wszelkiej zstępuje5. A tymczasem kapłan jest istotą tak
słabą, tak grzeszną, iż po siedemkroć na dzień upada. Nawet gdy czuwa i modli się, nie jest
wolnym od kurzu grzechów powszednich, i uczuwa na każdym kroku słabość swoją. I
gdzież on duszę swą oczyści i umocni, jeżeli nie w łaźni spowiedzi?
Zaiste, niewysłowionym dobrodziejstwem jest spowiedź święta; toż słusznie pewien
pisarz duchowny woła w uniesieniu:6 O wielki i dziwny Sakramencie! Źródło żywota,
lekarstwo zbawienia, bramo łaski, wytępienie grzechu, schronienie dusz, śmierci
wszystkiego złego, a początku wszelakiego dobra... O błogosławiona pokuto, jakże
zdumiewające sprawujesz odmiany! – co było zginęło, przywracasz; co się było skaziło,
odnawiasz; co było umarło, ożywiasz i wszystko naprawiasz. O Jezu, Zbawicielu
zatraconych i Wodzu zbłąkanych, jakże miłosierny i jak możny jesteś, gdy takie czynisz
dziwy w tej najświętszej łaźni Krwi Twojej! Któż zdoła tak, jak tego godzien jesteś,
wysławić cuda miłosierdzia Twego!
I ja również uwielbiam Cię, o Panie, za te cuda, a wdzięczność i miłość moja trwać
będzie na wieki.
PUNKT II. Jak mają kapłani używać tego lekarstwa.
Według zdania mistrzów duchownych, kapłan, pragnący żyć po Bożemu, winien się
spowiadać co osiem dni; a jest to tym poradniejszym, że spowiadając się raz na tydzień, i
spełniając inne warunki, może dostąpić wszystkich odpustów zupełnych, przez Kościół do
pewnych modlitw, bractw i czynności przywiązanych. Jakoż synod mediolański, pod
przewodnictwem św. Karola odbyty, postanowił, że kapłani tejże prowincji mają się
spowiadać co tydzień, iżby tym czystsi do sprawowania świętych tajemnic przystępowali.
Tak również nakazywały niektóre synody polskie, jak np. żmudzki w r. 1639, chełmiński w
r. 1694. Więcej żąda kardynał Bona, bo radzi kapłanom spowiadać się codziennie, albo co
drugi dzień, albo przynajmniej dwa razy w tygodniu; czemu nikt dziwić się nie będzie,
skoro rozważy, że św. Karol Boromeusz, św. Ignacy, św. Franciszek Salezy, bł. Czesław,

papież Klemens VIII itd., spowiadali się codziennie, a św. Franciszek Borgiasz po dwakroć
na dzień, to jest raz przed Mszą św., drugi raz przed spoczynkiem. W każdym razie nie
należy odkładać spowiedzi ponad dwa lub trzy tygodnie. Jakże ja robię?
A jakiego spowiednika ma kapłan wybierać? Światłego, świątobliwego, o dobro
penitentów dbałego, zresztą ani zbyt skrupulatnego, ani zbyt pobłażliwego – słowem,
takiego, któryby był zarazem przewodnikiem duszy, a więc nie tylko aniołem
poruszającym wodę w Bożej sadzawce, ale też Mojżeszem, prowadzącym przez puszczę.
Tego przewodnictwa wymaga słabość nasza, tak łatwo ulegająca złudzeniom żądz i miłości
własnej; i słusznie powiedział św. Jan Chryzostom: Choćbyś był najuczeńszy i
najoświeceńszy, dla tego samego, żeś jest człowiekiem, potrzebujesz rady i pomocy innych,
bo sam tylko Bóg sobie wystarczy7. Toteż nawet mężowie światli i święci mieli
przewodników, a jeden z nich wyrzekł, że kto chce sam być swoim mistrzem w rzeczach
duchownych, ten się robi uczniem głupca8.
Ale gdzież znaleźć dobrego przewodnika? Jeżeli jest w miejscu, tym lepiej; jeżeli go nie
ma, trzeba go szukać w pobliskiej okolicy, nie żałując trudu lub wydatku na sprawę tak
ważną. A czy poradną jest rzeczą, aby wzajem jeden spowiadał się przed drugim? Nie
zawsze, łatwo bowiem w takim razie jeden dla drugiego staje się zbyt pobłażliwym, według
przysłowia: ręka rękę myje. Kogokolwiek się wybrało, należy mu otworzyć sumienie aż do
głębi, iżby nie tylko poznał grzechy, ale także wady, słabości i pokusy; rady zaś jego i
przestrogi przyjmować z zupełnym zaufaniem i posłuszeństwem. Niestety, mało u nas
dobrych przewodników dla kapłanów; i zwykle tak się dzieje, że spowiednik, zakonny lub
świecki, daje tylko rozgrzeszenie, uważając za rzecz zbyteczną pytać się lub uczyć. A
jakiegoż ja mam spowiednika?
Do każdej spowiedzi należy gotować się starannie, a więc z jednej strony wchodzić
głęboko w tajniki sumienia i śledzić przekroczenia obowiązków, jako też objawy wad,
zwłaszcza wady głównej – z drugiej wzbudzać żal, o ile można najdoskonalszy. W tym
celu radzi św. Karol odbywać pielgrzymkę do trzech stacji – do piekła, do nieba i na
Kalwarię; a można by także dodać czwartą stację – przed tabernakulum.
W spowiedzi należy wyznawać swe grzechy jasno, dokładnie i pokornie, strzegąc się
fałszywego wstydu, który i kapłanów napastuje, jeżeli nieszczęściem brzydki jaki grzech
popełnili. Dobrze jest do grzechów lżejszych dołączyć cięższy z dawnego życia, choć już
odpuszczony. Kiedy ma nastąpić rozgrzeszenie, godzi się ponowić akt skruchy i
przedstawić sobie, że w tej chwili z Ran Jezusowych Krew oczyszczenia spływa na duszę;
po spowiedzi zaś lepiej jest odmawiać Magnificat, na znak wdzięczności, aniżeli
zapuszczać się, jak to często bywa, w rozmowy potoczne ze spowiednikiem.
Przede wszystkim trzeba baczyć, aby każda spowiedź przyczyniła się do postępu w
dobrym, a więc, by zniknęły te lub owe grzechy powszednie dobrowolne, osłabiła się ta lub
owa wada, zerwały się nieporządne przywiązania, zmniejszyła się liczba grzechów
nierozmyślnych. Zależy to od postanowienia poprawy i od następnej pracy nad sobą, a jako
środek służy: zachowanie skupienia, ponawianie aktów żalu u stóp Pana Jezusa, unikanie
okazji i czuwanie nad własnymi skłonnościami, a szczególnie nad wadą panującą. Oto
prawidło dla wszystkich kapłanów.
Tymczasem wielu z nich spowiada się dosyć rzadko, niektórzy bardzo rzadko, bo
zaledwie parę razy w roku; trafiają się nawet tacy – choć dzięki Bogu wyjątkowo – którzy
raz w rok (w Wielką Środę!) przystępują do konfesjonału. Do tego mało kto wybiera sobie
dobrego spowiednika; najczęściej spowiadają się przy zdarzonej sposobności, np. gdzieś w
klasztorze podczas odpustu, i to zwykle przed kapłanem znanym z pobłażliwości. Do

spowiedzi niejeden kapłan nie gotuje się, jak należy, mianowicie rzadko wchodzi w
kryjówki serca, gdzie grzechy się rodzą, akt żalu zaś zastępuje często krótkim afektem lub
stereotypową formułką. W spowiedzi oskarża się zazwyczaj ogólnikowo, czasem
niezupełnie szczerze, bo zbyt wymawia swe niedbalstwa i upadki (zaniedbanie brewiarza
brakiem czasu!) i zakrywa przed spowiednikiem (a nawet przed sobą) źródła grzechów, to
jest złe przywiązania. Co najgorsze, po spowiedzi nie stara się o trwałą poprawę, stąd
prawie zawsze te same przynosi grzechy. Bywa nawet, że ten i ów wyrabia sobie sumienie
szerokie jak wór i twarde jak skóra, bo w ciężkich grzechach całymi tygodniami zostaje,
uspokajając się tym, że to tylko drobnostki, albo poprzestając na przelotnym akcie żalu.
A jakież były dotąd moje spowiedzi? Niestety, pełne niedoskonałości, bo nie
przykładałem do nich tyle starania, ile powinienem... Muszę powiedzieć i o sobie, że
sprawę Pańską czyniłem nieraz niedbale... A co do wyboru spowiednika, postępuję tak, jak
inni kapłani oziębli... Cóż dziwnego, że lekarstwo tak skuteczne słabo u mnie działa... Lecz
odtąd tak nie będzie; Ty tylko, o Panie, odpuść mi dawne niewierności i spraw, abym tak
skwapliwie i starannie spieszył do Sakramentu Pokuty, jak niegdyś Naaman do wód
Jordanu.
POSTANOWIENIA: 1. Będę się spowiadał przynajmniej co czternaście dni, przed jednym
i tym samym spowiednikiem, i o ile ode mnie zależy, nie przekroczę tego terminu. 2. Do
każdej spowiedzi przygotuję się należycie.
AKT STRZELISTY: Obmyjesz mnie, Panie, a będę nad śnieg wybielony.
1 Jk 5,16. 2 In Psal. 99. 3 Życie duchowne. T. I, R. VI, III, 3. 4 Św. Augustyn. 5
O naśladowaniu Jezusa Chrystusa, IV, 11. 6 Dufręne, Decem triduana exerci-tio
(Chaignon’a, Rozmyślania. dla kapłanów, T. II, Roz. LXXIII). 7 Hom. de ser. repreh. et
convers. Pauli. 8 Św. Bernard, Ep. 87.

XX. Codzienny rachunek sumienia
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie słowa Apostoła: Byśmy się sami sądzili, nie
bylibyśmy sądzeni1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak potrzebnym i pożytecznym jest codzienny
rachunek sumienia, i natchnij mnie zamiłowaniem tegoż.
PUNKT I. Jakie pożytki przynosi codzienny rachunek sumienia.
Przede wszystkim codzienny rachunek sumienia pomaga w poznaniu siebie; poznanie
zaś siebie to rzecz nader ważna w życiu duchownym, ale zarazem niełatwa, jeżeli się
zważy, ile to w nas jest wad, błędów i nieporządków ukrytych. Wiedzieli już o tym starzy
filozofowie; to jeden z nich – Pitagoras – wymagał od uczniów swoich, aby dwa razy na
dzień zadawali sobie te trzy pytania: co zrobiłem? jak robiłem? co opuściłem? Wiedzą o
tym nierównie lepiej mędrcy chrześcijańscy; toż zgodnie twierdzą, że codzienny rachunek
sumienia jest koniecznym środkiem do poznania siebie, a poznanie siebie podwaliną
pokory. Si tu semetipsum intus ad lumen veritatis et sine dissimulatione inspicias et sine
palpatione dijudices, non dubito, quin humilieris [Jeżeli sam siebie zbadasz w sercu w
świetle prawdy i bez udawania oraz osądzisz bez schlebiania sobie, nie wątpię, że się
uniżysz] – powiedział słusznie św. Bernard2.
Po wtóre, środek ten pomaga w wykorzenieniu grzechów, bo nie tylko odkrywa przed

duszą codziennie jej upadki, ale także jej skłonności, przywiązania, słabostki, złudzenia,
pokusy, a tym samym ułatwia walkę duchowną: słusznie też powiedział mistrz Avila: Non
diu defectus tui durare poterunt, si hoc in te duret examen [Nie mogły długo przetrwać
twoje wady, jeśli ten rachunek nadal dokonuje się w tobie]. Kto codziennie rachuje się ze
swym sumieniem, temu łatwo przygotować się do spowiedzi; natomiast kto nie trzyma się
tej zbawiennej praktyki, ten musi niemało nabiedzić się przed każdą spowiedzią, i nieraz
wiele grzechów zapomina, albo ich nawet nie widzi.
Wreszcie, codzienny rachunek sumienia pomaga w nabyciu cnót, bo z jednej strony
jedna łaski Boże, iż jest niejako spowiedzią przed Bogiem, z drugiej daje duszy światło
wewnętrzne i zachętę do pracy nad sobą, a widokiem własnej nędzy utrzymuje ją w
pokorze i czujności. Haec hominibus sola perfectio – są słowa św. Hieronima3 – si
imperfectos se esse noverunt [Jedyną doskonałością ludzi jest poznanie, że nie są
niedoskonali]. Nadto rachunek sumienia jest aktem zasługującym u Boga, a jeżeli łączy się
z nim żal doskonały, tedy usprawiedliwia duszę. Tego też środka winien używać każdy, kto
kładąc się spać, poczuwa się do grzechu śmiertelnego; któż bowiem jest pewien, że dożyje
jutra? Ileż to ludzi umiera nagle w nocy, a niejeden z nich temu tylko zawdzięcza swe
zbawienie, że wieczorem roztrząsnął swe sumienie i wzbudził akt doskonałej skruchy. Si
per singulos dies hoc feceris – powiedział już św. Jan Chryzostom4 – cum fiducia stabis
ante tremendum illud tribunal [Jeśli każdego dnia go uczynisz, z ufnością staniesz przed
owym straszliwym trybunałem].
Cóż więc dziwnego, że Święci i mistrzowie duchowni gorąco polecają codzienny
rachunek sumienia, idąc w ślady Apostoła, który wyraźnie upomina: Byśmy się sami
sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. Św. Ignacy przekładał ten środek – przynajmniej w pewnej
mierze – nad rozmyślanie5, i przez długi czas w prowadzeniu swoich towarzyszy używał
tylko rachunku sumienia i przysposabiania do Sakramentów. Co więcej, Św. Grzegorz
Wielki nie wahał się wyrzec, że jest znakiem wybranych roztrząsać swe czyny w ich
źródle, to jest w samych myślach, a cechą odrzuconych nie zważać na swe grzechy w
ślepocie ducha6.
A jakież jest moje pod tym względem zapatrywanie? Czy cenię, jak słuszne, rachunek
sumienia i sądzę sam siebie, abym nie był sądzony?
PUNKT II. Jak odbywać codzienny rachunek sumienia.
Mistrzowie duchowni radzą odbywać takowy przy wieczornej modlitwie, a jeżeli
można, tedy i w południe, jak to się dzieje w wielu zgromadzeniach zakonnych. W tym celu
trzeba wybrać sobie miejsce samotne i uklęknąć u stóp krzyża, albo też – jak poleca św.
Leonard a Porto Maurizio – przedstawić sobie, że się spowiadamy przed samym
Zbawicielem. W każdym razie należy stawić się w obecności Bożej, oddać hołd Panu jako
naszemu Sędziemu, podziękować Mu za wszystkie łaski w tym dniu otrzymane i poprosić
Go o światło do poznania grzechów w tymże dniu popełnionych.
Następnie trzeba wznieść w duszy trybunał i zarządzić śledztwo; niech myśli
wyszukują grzechy i występują z oskarżeniem, sumienie niech będzie świadkiem, a
skrucha katem7. Mianowicie, każdy kapłan winien zadawać sobie te mniej więcej pytania:
Czy wstawszy z rana, podnosiłem zaraz myśl moją do Boga i poświęciłem należną
chwilę modlitwie? – Czy i jak odprawiłem rozmyślanie? – Jak odmówiłem brewiarz? –
Jakie było moje przygotowanie się do Mszy św. i jakie dziękczynienie po Mszy św.? – Czy
podczas Mszy św., pacierzy kapłańskich i innych modlitw (np. różańca) nie było
dobrowolnych roztargnień, zbytniego pośpiechu, niepotrzebnych przerw? – Czy

zachowałem dziś skupienie i pamięć na obecność Bożą? – Czy jakąś chwilę obróciłem na
naukę świętą i czytanie duchowne? – Czy opierałem się natychmiast złym poruszeniom,
np. próżności, pychy, samolubstwa, zazdrości, nieczystości i gniewu, niechęci do ludzi
itp.? – Czy w słowach moich nie było kłamstwa, nieszczerości, pochlebstwa,
samochwalstwa, obmowy, porywczych sądów, ostrych sprzeczek lub śliskich żartów? –
Czy zachowałem umartwienie w spojrzeniu, wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu,
uprzejmość i cierpliwość w stosunkach z ludźmi? – Czy w towarzystwie nie byłem
próżnym i gadatliwym lub zbyt poufałym, zwłaszcza wobec kobiet? – Czy w spełnianiu
moich obowiązków, np. na ambonie, w konfesjonale, w szkole, przy chorych itp. nie było
zaniedbania, lenistwa lub mniej czystej pobudki? – Jak wreszcie korzystałem z łask i
natchnień Bożych? – Czy nie zaniechałem z mojej winy jakiego dobrego czynu, do którego
się nastręczała sposobność, np. jakiegoś umartwienia, jakiejś jałmużny lub ofiary? – Czy
nie traciłem marnie czasu?
Poznawszy swe upadki i niewierności, trzeba się upokorzyć przed Bogiem, wzbudzić
akt skruchy, o ile można, doskonałej, i zadać sobie natychmiast jaką pokutę, np. jaką
modlitwę. Kończy się rzecz całą złożeniem u stóp Jezusowych, a przez ręce Maryi, dobrych
postanowień na czas najbliższy; słusznie bowiem powiedział św. Bernard, że jest to
najważniejszym zadaniem życia duchownego, abyśmy mądrze urządzili sprawy obecne,
rozważali w gorzkości duszy sprawy przeszłe i troskliwie obmyślili sprawy przyszłe8.
Rachunek ten należy odbywać z jednej strony pilnie i dokładnie, a więc codziennie,
nawet w czasie choroby, i to przez kilka przynajmniej minut, by nic uwagi nie uszło – z
drugiej surowo i bez oszczędzania siebie, ale też bez szkodliwego niepokoju. Discutite vos
sine dolo, sine adulatione, sine palpatione [Badajcie siebie bez obłudy, bez pochlebstwa,
bez łagodności] – upomina Augustyn św. – Non enim est aliquis intus tecum, cui erubescas
et jactes te. Est ibi, sed cui placet humilitas; ipse te probat, proba et te ipsum tu ipse [Nie
ma bowiem w sercu z tobą nikogo, przed kim możesz czuć zawstydzenie i przed kim
możesz się chełpić. Lecz jest tam [Ktoś], komu podoba się pokora, sam cię doświadcza,
wystawia na próbę i ty sam siebie samego]9. Podobnie wzywa św. Bernard: Unus- quisque
scopet conscientiam suam, quaerat m angulis cordis, circumeat tenebras mentis [Każdy
jeden niech bada swoje sumienie, niech szuka w zakamarkach serca, niech przemierza
tajniki myśli]10.
Oprócz rachunku ogólnego poleca św. Ignacy nader gorąco rachunek szczegółowy z
jednej tylko wady, a przede wszystkim z wady głównej, która jest zazwyczaj obfitym
źródłem grzechów. Poznać ją można po tym, że wszędzie się wciska, choć nie zawsze
jawnie, i wszystko porusza, aby była zadowoloną – iż dusza czuje radość, gdy ją zadowoli –
smutek, gdy jej czegoś odmówi – wstręt, gdy chce z nią walczyć – przykrość, gdy
rzeczywiście walczy. Tysiączne ma ona wybiegi, aby duszę oszukać; czasem wydaje się
cnotą, albo za inną skłonnością się kryje, by zwrócić uwagę duszy gdzie indziej. Stąd
bardzo jest niebezpieczną, bo wzrok duszy zaciemnia i siłę jej krępuje, a tym sposobem
wiedzie ją nieraz do zguby. Dość wspomnieć na Salomona lub Judasza11.
Otóż aby pokonać tę wadę, a następnie inne, polecają mistrzowie duchowni, jako
środek skuteczny, rachunek szczegółowy, i to trzykrotny na każdy dzień, tj. ranny, aby
przewidzieć niebezpieczeństwa i zrobić odpowiednie postanowienia – południowy, aby
poznać, w czym się zawiniło do południa – i wieczorny, aby podobnie obrachować się z
drugiej połowy dnia. Radzą nawet zapisywać swe upadki dla lepszego przeglądu i
porównywać co tydzień te rachunki. Tegoż rachunku można użyć, jeżeli idzie o nabycie

jakiejś cnoty, albo o ćwiczenie się w jakiejś praktyce pobożnej.
O gdyby każdy kapłan tak postępował, a przy tym pracy nie szczędził, jakże prędko
pozbyłby się nie tylko wad, ale także niedoskonałości. Zaiste, sprawdziłoby się na nim
słowo Tomasza a Kempis: Gdybyśmy na rok jedną wadę wykorzenili, stalibyśmy się
wkrótce doskonałymi. Ale niestety, wielu wstrzymuje od tego rozproszenie i lenistwo; co
gorsza, są i tacy, co nie odbywają nawet rachunku ogólnego, chyba wtenczas, gdy mają iść
do spowiedzi... Widocznie chcą, by ich Pan sądził surowo po śmierci, skoro za życia siebie
samych nie sądzą...
A jakże ja odbywałem dotąd codzienny rachunek sumienia? Czy regularnie, dokładnie i
bez oszczędzania siebie?... Czy przy tym zastanawiałem się nad moją wadą główną i
starałem się o wykorzenienie tejże?... Ach podobno i tu wiele niedbalstwa; toż nie dziw, że
na duszy mojej tyle pokrzyw i cierni... Ale Ty, o Panie, spraw, abym odtąd wziął się
szczerze do pracy, a przede wszystkim tak badał co wieczór moje sumienie, jakobym w
kilka godzin później miał stanąć przed Twoim sądem.
POSTANOWIENIA: Nie zaniedbam odtąd codziennego rachunku sumienia, a
szczególniejszą uwagę poświęcę mojej wadzie głównej.
AKT STRZELISTY: Serca skruszonego i uniżonego, Boże, nie wzgardzisz12.
1 1 Kor 11,31. 2 Ser. 42. 3 Ep. 66 ad Cles. 4 Hom. in C. 12 Mat. 5 Rodryc. O postęp. w
dosk., Cz. I, Ks. VII. R. I. 6 Mor. 11, VI. 7 Św. Augustyn, Hom. quadrag. 8 De ap. Petro
et Paulo ser. 2. 9 De verb. apost. ser. 15. 10 In coena Domini. 11 Por. Życie duchowne, T.
I, R. VII, III. i R. IX, V, 7. 12 Ps 51,19.

XXI. Rekolekcje
PRAELUDIUM I. Przedstawić sobie, że się słyszy głos Boży, mówiący do duszy:
Zawiodę ją na puszczę i będę mówił do serca jej1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak potrzebną i dobrą jest rzeczą zamknąć się
choć na kilka dni w samotności z Tobą.
PUNKT I. Jak potrzebne i pożyteczne są rekolekcje dla kapłana.
Niezmierzone są korzyści, jakie rekolekcje, dobrze odprawione, przynoszą kapłanowi.
W nich to kapłan poznaje lepiej Pana Boga, bo chociaż na chwilę odrywa się duchem od
rzeczy ziemskich, a zatapia się w niebieskich, rozważa prawdy wieczne, podziwia
doskonałości i dzieła Boże. Rozmyślanie, połączone z gorącą modlitwą, odsłania mu nadto
wolę Bożą; stąd też w chwilach ważnych i ciężkich, gdy nie wie, co ma począć, nie masz
dlań lepszego środka do poznania woli Bożej, jak usunąć się na samotność i pytać się: Co
chcesz, Panie, abym uczynił?
W rekolekcjach kapłan poznaje lepiej siebie, a w szczególności swe wady, i to nawet
takie, które kiedy indziej kryją się przed jego okiem. Niejeden kapłan nie zna siebie,
dlatego, że zazwyczaj nader pobieżnie bada swe sumienie. Otóż rekolekcje są na to, by
wniknął w głębię duszy i przetrząsnął wszystkie jej, nawet najtajniejsze kryjówki.
Podobnie, jak dobry gospodarz bierze wieczorem latarnię i obchodzi swą zagrodę, aby
zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, a mianowicie, czy gdzie ognia nie podłożono lub
złodziej się nie zakradł: tak kapłan ma podczas rekolekcji w świetle prawdy i łaski zbadać
tajniki duszy, aby się przekonać, czy wszędzie panuje ład Boży, czy gdzie iskra jakiej

namiętności nie tli się, lub pokusa, jak złodziej ukryty, nie czyha.
W rekolekcjach kapłan odnawia się na duchu, bo nie tylko odkrywa swe wady, ale
zarazem poznaje szkody, jakie one zrządzają w duszy, nabiera do nich wstrętu, wydaje im
walkę, poszukuje stosownej przeciw nim broni i jedna sobie pomoc Bożą. Potrzebne to dla
każdego, bo któż wolny od wad, słabości, pokus, upadków? Toż do wszystkich odzywa się
Apostoł: Odnówcie się duchem umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka2, to
jest nie żyjcie życiem zepsutej natury, ale życiem łaski, którego to życia źródłem, twórcą,
wzorem i końcem jest Jezus Chrystus.
W rekolekcjach kapłan zastanawia się nad sprawą zbawienia i uświęcenia własnego.
Kiedy indziej pracuje on nad zbawieniem dusz innych, i to nieraz tak, że o swoim zdaje się
mało pamiętać. Lecz teraz sam sobie zadaję te pytania: Czy będę ja zbawiony? Czy idę
drogą Bożą? Czy służę Bogu tak, jak powołanie moje wymaga? Czy daję ludziom przykład
życia doskonalszego? Wskutek tego sam się upokarza, karci, postanawia poprawę i
rozżarza ogień miłości. Toż dla kapłanów oziębłych główne to lekarstwo, by się ocknęli z
letargu letniości; ale i dla dobrych skuteczna to pomoc, by szli raźniej drogą doskonałości.
Rzeczywiście, rekolekcje stały się dla wielu kapłanów początkiem nawrócenia się lub życia
świętszego.
W rekolekcjach kapłan znajduje pokój święty. Jest on niejako wędrowcem,
wspinającym się na stromą górę, a tu skwar pracy go pali, brzemię obowiązków i słabości
przygniata, ciernie trosk i pokus ranią; toż nieraz zaczyna ustawać lub słabnąć. Otóż
wtenczas mówi do niego Pan Jezus, jak niegdyś do uczniów: Pójdź osobno na miejsce puste
i odpocznij maluczko3; zawiódłszy go zaś na samotność, ociera mu pot z czoła, oddala
pokusy, łagodzi ostrze trosk, czyni brzemię lżejszym, a zarazem z Serca swego przelewa do
jego serca zdrój świętej pociechy i napełnia go takim pokojem, jakiego mu świat ani on sam
sobie dać nie może. Zaiste, rekolekcje dobrze odbyte to słabiuchny odblask Nieba na ziemi.
Wreszcie, w rekolekcjach gotuje się kapłan do dobrej śmierci i do złożenia ostatniego
rachunku; tego też środka użył św. Karol Boromeusz, czując zgon swój bliski.
Któżby tedy nie cenił wysoko rekolekcji, zwłaszcza że je sam Boski Mistrz polecił.
Wszakże On sam odprawił w Nazarecie nader długie rekolekcje, bo aż do trzydziestego
roku życia, a kiedy już miał wystąpić publicznie, przepędził dni czterdzieści na modlitwie.
Toż samo, odchodząc z tego świata, nakazał Apostołom: Siedźcie w mieście, aż będziecie
obleczeni mocą z wysokości;4 jakoż Apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie z
Marią, Matką Jezusową, i podczas tych pierwszych rekolekcji otrzymali Ducha Św. Nic też
dziwnego, że Święci, jak św. Ignacy, św. Karol Boromeusz, św. Franciszek Salezy, św.
Wincenty ŕ Paulo i inni, tak wielce pokochali te ćwiczenia święte – że mistrzowie
duchowni tak gorąco do nich zachęcają – że istnieją one dziś po wszystkich
zgromadzeniach zakonnych i we wszystkich diecezjach – że nie tylko kapłani, ale i wierni
chętnie biorą w nich udział.
A ja czy cenię je wysoko i spieszę na nie skwapliwie?... Może tylko z musu lub dla
względów ludzkich?... A może nawet narzekam na rozporządzenie biskupa lub starszych,
na niepotrzebną stratę czasu, na wydatek czy trud zbyt wielki?... Jeżeli zaś odprawiam
rekolekcje, czy odnoszę z nich należytą korzyść?... O Panie, nie karz sługi leniwego!
PUNKT II. Jak odbywać rekolekcje.
Jak najdoskonalej, bo im lepszym jest usposobienie, z jakim się je odprawia, tym
obfitsze są owoce. Przede wszystkim, jeżeli idzie o wybór między publicznymi
rekolekcjami, to jest odprawianymi wspólnie z innymi, pod kierunkiem biegłego

przewodnika, a prywatnymi, to jest odprawianymi sam na sam, należy dać pierwszeństwo
publicznym; bo z jednej strony mają one obietnicę Pańską: Gdzie są dwaj albo trzej
zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich5 – z drugiej gorące słowo
kierownika, przemówienie biskupa (jeżeli jest obecny), przykład współ-braci, wspólna
Komunia św., odnowienie przyrzeczeń podczas święceń uczynionych itd. – wszystko to
mocno działa na duszę. Gdyby jednak ktoś słuszną miał przeszkodę, niech na kilka dni (co
najmniej na trzy) zamknie się gdzieś w klasztorze lub w seminarium (ostatecznie we
własnym domu), poprosi o wskazówki jakiegoś doświadczonego kapłana i użyje do
pomocy złotej książeczki św. Ignacego6. Prywatne wymagają większej wprawy, za to
można łatwiej uwzględnić potrzeby własnej duszy; nigdy jednak nie należy pomijać
rozmyślań o rzeczach ostatecznych.
Do każdych rekolekcji trzeba przygotować się odpowiednio, a więc mieć czystą
intencję, uporządkować pierw sprawy domowe i parafialne, iżby nie doznawać trosk i
roztargnień – przynieść z sobą z jednej strony wielką ufność w Bogu, z drugiej szczerą chęć
poprawienia swoich wad i odnowienia się w służbie Bożej – wreszcie przestrzegać w
drodze – o ile można – skupienia.
Podczas rekolekcji należy baczyć na następujące przestrogi :
Trzymać się pilnie wytkniętego regulaminu i nie opuszczać bez ważnej przyczyny
żadnego ćwiczenia.
Zachować samotność zewnętrzną i ścisłe milczenie od Veni Creator aż do Te Deum, a
stąd nie odwiedzać sąsiadów i nie wdawać się w rozmowy, chyba z przewodnikiem o
sprawach duszy.
Przestrzegać samotności wewnętrznej, bez której zewnętrzna nie na wiele się przyda7;
a stąd uciszyć w sobie gwar obcych myśli, uczuć i pragnień, i trzymać na wodzy zmysły i
wyobraźnię; natomiast nadstawiać ucha na głos Pański, prosząc przy tym pokornie: Mów,
Panie, bo słucha sługa Twój. Dobrze jest spisywać natchnienia Boże, otrzymane podczas
modlitwy.
Wszystkie ćwiczenia odbywać z wielką, a przy tym spokojną i trwałą żarliwością
ducha, nie zrażając się chwilową oschłością albo nawet zniechęceniem; owszem, w takim
razie trwać trzeba na modlitwie, a przymnożyć pilności i umartwienia. Można by też dodać
jakieś umartwienie zewnętrzne, a przynajmniej nie narzekać na drobne przykrości, jak np.
na twarde łoże, stół niewybredny, dłuższe klęczenie itp.
Nauk słuchać z baczeniem i stosować je do siebie, nie zważając na ich formę, ani na
wymowę przewodniczącego, ale na ich treść.
Rozmyślania przeplatać modlitwą ustną, czytaniem duchownym i rachunkiem
szczegółowym, zwłaszcza z wady głównej; a nie ograniczać się do samych rozważań lub
przelotnych uczuć, ale robić postanowienia zmierzające do poprawy życia, już to, by
usunąć złe okazje, zerwać niebezpieczne przywiązania, wykorzenić wady, pozbyć się
niedoskonałości, już to, by postąpić na drodze Bożej i spotęgować gorliwość świętą. W tym
celu radzą mistrzowie duchowni spisywać te postanowienia i odczytywać je przynajmniej
raz na miesiąc, a przy tym odnawiać w ostatni dzień rekolekcji przyrzeczenia, zrobione
podczas święceń8; co do spowiedzi zaś polecają spowiedź generalną z czasu od ostatnich
rekolekcji, a jeżeli potrzeba, tedy z całego życia.
W postanowieniach należy kierować się wielkodusznością; jeżeli tedy Pan Bóg żąda
jakiegoś zwycięstwa duchownego czy jakiej ofiary, nie odmawiać tego. Najważniejszą jest
rzeczą, aby wyjść innym z tych ćwiczeń i innym pozostać, jako upomina św. Bernard:

Intrate toti, monete soli, exite alii [Poświęcajcie im siebie całych, zachowujcie samotność,
wychodźcie inni]; lecz do tego potrzeba nieustającej modlitwy, ciągłego czuwania nad
sobą, ścisłego przestrzegania porządku dziennego, który potrzeba sobie nakreślić, jako też
tych praktyk, którym się oddawało podczas rekolekcji.
Dobrym do tego środkiem są również rekolekcje comiesięczne, mające na celu
odnowienie postanowień i przygotowanie się do dobrej śmierci.
W wielu diecezjach weszły one już w zwyczaj, w niektórych (np. w belgijskich)
odbywają się regularnie i wspólnie9. A na czymże zależą? Oto na tym, że kapłan, obrawszy
sobie pewien dzień w miesiącu, w wilię tegoż, po nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu
i odmówieniu Veni Creator, przygotowuje sobie przedmiot rozmyślania – nazajutrz rano
odbywa takowe przez godzinę z wielką starannością – podczas Mszy św. przyjmuje
Komunię św. z takim usposobieniem, jakby przyjmował Wiatyk – podczas dziękczynienia
odnawia obietnice kapłańskie – w dniu całym zachowuje, o ile można, milczenie – po
południu zastanawia się bacznie nad obecnym stanem duszy i robi stosowne postanowienia
– wieczorem przysposabia się przez rozmyślanie i odnośne akty do dobrej śmierci.
Nadto kapłani gorliwsi i żądni doskonałości odbywają rekolekcje cotygodniowe, to jest
jeden dzień w tygodniu poświęcają na większe skupienie, by się ożywić na duchu,
pomyśleć o ostatecznym rachunku i zrzucić z siebie proch codzienny. Proch ten pada nawet
na dusze zamknięte w celi zakonnej, cóż dopiero na kapłana żyjącego wśród świata; a jak
człowiek jest słabym, któż to lepiej czuje niż kapłan; – toż słusznie wzywa autor księgi O
naśladowaniu Jezusa Chrystusa, że codziennie trzeba odnawiać postanowienia i pobudzać
się do gorliwości.
Z drugiej strony są i tacy kapłani, których trudno ściągnąć na rekolekcje, jeżeli gdzie nie
ma wyraźnego nakazu; słuszne zatem, by taki nakaz istniał w każdej diecezji10. Niektórzy
stronią dlatego od rekolekcji, iż nie chcą wglądnąć w siebie i wybrnąć z ulubionych wad i
nałogów. O tych powiedzieć by można: Desperata plaga eorum [Ich nieszczęście
pozbawione nadziei]. Inni uważają ten środek za zbyt męczący dla starszych kapłanów, to
znowu trwożą się o dom i gospodarstwo, albo utyskują na wydatek. Tym trzeba by
przypomnieć słowa Zbawiciela: Cóż pomoże człowiekowi itd. Inni zastawiają się
obowiązkami pasterskimi i troską o dusze. Zapominają oni, że mają także duszę
nieśmiertelną i że pracując dla drugich a zaniedbując uświęcenia własnego, stają się
podobnymi do tych matek, które karmią swe dzieci, ale same się nie odżywiają, a stąd i
sobie i dzieciom śmierć gotują. Są i tacy kapłani, co wprawdzie dla względów ludzkich
przybywają na rekolekcje, ale tylko na to, by te chwile drogie przepędzić marnie na
bezmyślnej nieczynności, na czczych pogadankach, czasem nawet na krytykowaniu
przewodnika lub biskupa. Są wreszcie i tacy, którzy tego czasu dobrze używają, ale
wkrótce potem, z braku silnych postanowień i stałego porządku życia, popadają w dawną
oziębłość i te same wady.
Niestety, i ja do nich należę... Cóż więc dziwnego, że z rekolekcji nie wychodzę innym,
i że od roku do roku wlokę za sobą to samo brzemię grzechów... Lecz Ty, o Jezu, zawiedź
znowu duszę moją na miejsce osobne i przemów do niej tak potężnie, iżby się przeraziła,
oczyściła i odnowiła, iżbym raz przestał być starym człowiekiem...
POSTANOWIENIA: Odtąd co rok wezmę udział w rekolekcjach publicznych i to z wielką
starannością, a co miesiąc, dnia ostatniego, poświęcę jakąś chwilę na przygotowanie się do
dobrej śmierci.
AKT STRZELISTY: Będę rozmyślał wszystkie lata moje w gorzkości duszy mojej (Iz
39,15).

1 Oz 2,16. 2 Ef 4,23. 3 Mk 6,31. 4 Łk 24,49. 5 Mt 18,20. 6 Zwłaszcza w opracowaniu X.
Belleciusza, X. Mehlema (ostatnie wyłącznie dla kapłanów), X. Judde itp. (Por. Chaignon,
Rozmyślania dla kapłanów, T. III, 560 sq.). 7 Quid prodest solitudo corporis, si defuerit
solitudo mentis [Na cóż się zda samotność cielesna, jeśli zabraknie samotności duchowej]?
(Św. Bernard, ser. 10 in Cant.). 8 W wielu diecezjach jest ten zwyczaj, że każdy kapłan
klęka przed ołtarzem po Komunii św. generalnej i mówi: Domine, Tu es pars haereditatis
meae [Panie, Ty jesteś częścią mego dziedzictwa] itd. 9 Jest to tzw. retraite du mois. 10 Że
biskup może wydać takie prawo, a nawet karać nieposłusznych, orzekła św. Kongregacja
Concilii 20 września 1878 (Por. Przegląd kościelny Rok III, Nr 2 z 14 lipca 1881).

XXII. Duch modlitwy
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie słowa Pańskie: Wyleją na dom Dawidów i na
obywatele Jeruzalem ducha łaski i modlitw1.
PRAELUDIUM II. Panie, naucz mnie modlić się i daj mi zamiłowanie modlitwy.
PUNKT I. Jak potrzebnym jest dla kapłana duch modlitwy.
Któż nie widzi, że kapłan powinien być mężem modlitwy, jest on człowiekiem, winien
zatem składać hołdy swemu Stwórcy, Panu i Ojcu, dziękować za dary, błagać o łaski,
przepraszać za niewierności. Gdyby tego nie czynił, dowiódłby, że się nie czuje
człowiekiem, ale szatanem albo bydlęciem.
Jest człowiekiem Bożym, winien zatem wpatrywać się jak najczęściej w oblicze swego
Pana, zachwycać się Jego doskonałością, podziwiać Jego majestat, korzyć się przed jego
tronem i śpiewać Mu z niebem i ziemią pieśń chwały.
Jest człowiekiem ciemnym, słabym i grzesznym, winien zatem szukać światła, pomocy,
pociechy, przebaczenia, a wszystko to wyprasza modlitwa. Ona dla niego słońcem,
pokarmem, lekarstwem, zbrojownią; i słusznie powiedział św. Wawrzyniec Justiniani, że w
modlitwie czystej zapala się ogień, pierzcha pokusa, ustępuje smutek, duch się odnawia,
cnota osłabiona się umacnia, gorliwość się rozpłomienia, oziębłość znika, rdza występków
się niszczy, iskry niebieskich pragnień wzlatują2. Bez modlitwy niepodobna ustrzec się
grzechu, nabyć cnót i utrzymać się przy duchu kapłańskim, bo wszakże doświadczenie
samo pokazuje, że niech tylko kapłan, acz gorliwy, zacznie leniwieć w modlitwie, zaraz
traci z oka świat nadprzyrodzony, rozprasza się i stygnie; natomiast złe żądze podnoszą
głowę, a ponęty zmysłowe nabierają więcej uroku, za czym idzie naprzód oziębłość,
następnie upadek. Toteż św. Bernard grozi nawet papieżowi Eugeniuszowi III, że jeżeli
zaniedba modlitwy i ćwiczeń pobożnych, zatrudnienia zewnętrzne zawiodą go tam, dokąd
iść nie chce, to jest do zatwardziałości serca3.
Kapłan jest uczniem Chrystusowym, winien zatem słuchać swego Mistrza, który nie
tylko kazał zawsze się modlić i nie ustawać4, ale i sam całe noce trawił na modlitwie5, by
wszystkim, a zwłaszcza sługom ołtarza, zostawić wzór do naśladowania. Jako więc Pan
Jezus, choć ciągle wielbił swego Ojca i ciągle wstawiał się za ludźmi, poświęcał osobno
długie chwile na modlitwę i nieraz całe noce na niej przepędzał, tak podobnie ma czynić i
kapłan.
Kapłan jest wreszcie współpracownikiem Bożym w sprawie zbawienia ludzi, winien

zatem z jednej strony wypraszać sobie łaski, które by użyźniły jego prace, bo ani który
szczepi jest czym, ani który polewa: ale Bóg, który pomnożenie dawa;6 z drugiej wstawiać
się za bracią, korzyć się przed Majestatem Bożym, jakby świat cały był powierzony jego
pieczy; bo wszakże sam Bóg nakazał: Między przysionkiem a ołtarzem będą płakać kapłani
słudzy Pańscy, a będą mówić: przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu7. W Starym
Zakonie mąż Boży Samuel tak wysoko cenił sobie ten obowiązek, iż nie wahał się wyrzec
do ludu: A mnie nie daj Boże tego się grzechu dopuścić przeciw Panu, abym miał przestać
modlić się za wami;8 o ileż więcej winien poczuwać się do tego kapłan Nowego
Przymierza, ten anioł Pana zastępów, który na skrzydłach bogomyślności ma się wznosić
w niebo, by tam Barankowi ofiarować na jednej czarze modlitwy własne, na drugiej łzy i
prośby wiernych, a za to sprowadzać im na ziemię łaski i błogosławieństwa. Tak też czynili
zawsze święci biskupi i kapłani, zwłaszcza wtenczas, kiedy trzeba było zasłonić lud wierny
przed chłostą Bożą lub wyprosić nawrócenie grzesznikom; w takim razie do modlitwy
serca dodawali modlitwę ciała, czyli umartwienie i pokutę.
Modlitwa jest zatem jednym z najważniejszych obowiązków kapłana; aby jednak
spełnić dobrze ten obowiązek, należy mieć przede wszystkim ducha modlitwy, to jest
pragnienie ciągłego podnoszenia myśli do Boga i jednoczenia się z Bogiem.
A jakże ja pojmuję ten obowiązek?... Czy przynajmniej pragnę mieć ducha modlitwy i
proszę o takowy?...
PUNKT II. Jakie są cechy ducha modlitwy.
Jakże pozna kapłan, że ma ducha modlitwy? Oto jeżeli myśli często a z radością o Bogu
i wyrywa się do Niego z tęsknotą – jeżeli stara się w stworzeniach widzieć Boga i, mimo
zajęć zewnętrznych, zachować skupienie – jeżeli w tym, co czyni, chce się przypodobać
Sercu Jezusowemu i z serca swego posyła doń iskry miłości – jeżeli nadto przystępuje do
modlitwy bez niesmaku, a odchodzi z niej bez znudzenia: niech wie o tym, że z łaski Bożej
posiada ducha modlitwy. A cóż czynić, aby go nabyć, a nabytego nie postradać? Najpierw
prosić o to gorąco, bo jest to dar Ducha Świętego, który według słów Apostoła się modli w
nas i za nami wzdychaniem niewymownym9; oprócz tego strzec pilnie niewinności duszy,
bo tylko czyste serca oglądają Boga – nie przywiązywać się do niczego zbytecznie – mieć
zawsze czystą intencję – żyć w ciągłej pamięci na obecność Bożą i w zjednoczeniu z Panem
Jezusem – wreszcie zdobywać się na gorące pragnienia, jako wzywa św. Augustyn: Jeżeli
nie chcesz zaprzestać modlić się, nie przestawaj pragnąć, ustawiczne bowiem pragnienie to
głos twój ustawiczny10.
Czasem z tym duchem łączy się słodycz święta, zaprawiająca modlitwę przedziwnym
smakiem i dodająca niejako skrzydeł do chyżego lotu w świat nadprzyrodzony; u Świętych
bywa ona nieraz tak obfitą, że aż wpadają w zachwycenie i zapominają o ziemi. Czytamy to
w żywocie św. Filipa Nereusza i wielu innych. Czasem też użycza Pan duszom
świątobliwszym daru łez, które chociaż piekące, bo je wyciska gorąca miłość i boleść,
niemałą błogość w duszy sprawiają. Łaskę podobną posiadał w ostatnich czasach mąż
Boży Jan Vianney, i rzec można, że ta krew duszy, jak św. Augustyn łzy nazywał, prawie
nieustannie z oczu jego płynęła.
Zdarza się jednak, że Pan duszę kapłana nawiedza oschłością, wskutek czego powstaje
w niej niesmak, czasem nawet pewien wstręt do modlitwy i do rzeczy Bożych11. Jakże się
wówczas zachować? Oto jeżeli stan podobny pochodzi z winy kapłana, np. z rozproszenia,
niewierności dla natchnień Bożych, opieszałości w dobrym itp., niech się upokorzy,
przeprosi Pana i usunie to, co tę karę ściągnęło; jeżeli zaś jest próbą tylko, jaką Pan zsyła na

sługi swoje dla doskonalszego ich oczyszczenia, niech się nie smuci i nie porzuca ani
skraca modlitwy, która wówczas tym większą ma zasługę – ale niech się łączy z Panem
Jezusem, modlącym się w Ogrójcu lub wiszącym na krzyżu; a jeżeli to nawiedzenie wydaje
się długim i przykrym, niech woła do Niego:12 O Jezu, pociecho pielgrzymującej duszy,
przyjdź, przyjdź, bo bez Ciebie nie masz dnia wesołego, ani godziny, boś Ty weselem moim
i bez Ciebie pusto w domu moim.
A jakże ten duch modlitwy ma się objawiać u kapłana?
Oto najpierw niech kapłan odczuwa ciągłą potrzebę modlitwy i pragnieniem wyrywa
się do Boga, jak małe dziecię do matki.
Po wtóre, niech pamięta o obecności Bożej i żyje w skupieniu.
Po trzecie, niech codziennie choć pół godziny poświęci na rozmyślanie, a przy tym
przygotuje się dobrze do Mszy św. i nawiedzi Najświętszy Sakrament.
Po czwarte, niech pobożnie odmawia brewiarz.
Po piąte, niech się modli ustami i sercem wtenczas, kiedy potrzeba tego wymaga i kiedy
pora stosowna. Mianowicie kiedy wstaje ze snu, niech przeżegnawszy się, uczci Trójcę św.
i Najświętszy Sakrament. Ubierając się, niech odmówi Anioł Pański i Litanię do
Najświętszej Panny, a do zwykłego pacierza doda akty uwielbienia Pana Boga, wiary,
nadziei, miłości, żalu, dziękczynienia, ofiarowania się i prośby o łaskę. Wychodząc z
domu, niech się przeżegna woda święconą i poleci Najświętszej Pannie; to samo niech
czyni przed rozpoczęciem ważniejszej czynności, jako też w chwili pokusy, powtarzając
wówczas Zdrowaś Mario lub Pamiętaj, o Najdobrotliwsza Panno. Na głos dzwonu lub na
widok kościoła niech złoży hołd Panu utajonemu; za uderzeniem zegara niech pozdrowi
Najmiłościwszą Matkę. Przed jedzeniem i po jedzeniu niech odmówi przynajmniej Ojcze
nasz z odpowiednią oracją – przed Mszą św. i po Mszy św. modlitwy zaopatrzone w
odpusty (zwłaszcza tę: En ego o bone itd.) – rano, w południe i wieczór Anioł Pański –
przed kazaniem: Veni Sancte Spiritus – przed słuchaniem spowiedzi: Da mihi Domine
sedium Tuarum itd. Podczas dnia niech robi często akty strzeliste, wieczorem zaś do
rachunku sumienia i codziennego pacierza dołączy cząstkę różańca; oprócz tego każdą
czynność swoją niech rozpoczyna od modlitwy.
I czy tego ducha modlitwy mają wszyscy kapłani? Mają go zazwyczaj w początkach
swego zawodu, to jest po wyjściu z seminarium. Później jednak duch ten ulatnia się u
wielu, już to, że zaniedbują rozmyślania i innych praktyk, przez co ogień duchowny
nieznacznie w nich stygnie – już to, że zbyt często stykają się ze światem, który wskutek
tego wywiera na nich większy urok i zanieczyszcza serce – już to, że z powodu natłoku
zajęć wpadają w chaos roztargnień, za czym idzie rozproszenie i mechanizm w modlitwie.
A jakież dalsze tego następstwo? Oziębłość duchowna.
Czy i mnie to zagraża?... Jakże dotąd oddawałem się modlitwie?... Może zadawalałem
się tylko modlitwą ściśle obowiązkową, to jest odmawianiem brewiarza, i to z chłodem,
pośpiechem i roztargnieniem?...
RACHUNEK SUMIENIA Z ŻYCIA MODLITWY. AKT UPOKORZENIA SIĘ. PROŚBA DO DUCHA
ŚW.
POSTANOWIENIA: 1. Będę odtąd często prosił o ducha modlitwy. 2. Nie zaniedbam tych
praktyk, które tego ducha utrzymują i potęgują.
AKT STRZELISTY: Pociągnij mnie za Tobą, pobiegnę do wonności olejków Twoich (Pnp
1,3–4).
1 Za 12,10. 2 De casto connubio c. 22. n. 5. 3 Lib. I. ad Eug. 12. 4 Św. Łk 18,1. 5 Św. Łk

6,12. 6 1 Kor 3,7. 7 Jl 2,17. 8 1 Sm 12,23. 9 Rz 8,26. 10 Epist. 204. 11 Por. Życie
duchowne, T. II, R. XIX, XII, 2. 12 O naśladowaniu Jezusa Chrystusa, Ks. III, R. XXI.

XXIII. Pobożne odmawianie brewiarza
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Psalmisty: Chwalcie imię Pańskie,
chwalcie słudzy Pana, którzy stoicie w domu Pańskim1.
PRAELUDIUM II. Oświeć mnie, Panie, jak mam cenić tę modlitwę, którą Kościół Twój
sługom Twoim nałożył.
PUNKT I. Pacierze kapłańskie są modlitwą nader cenną.
Według słów papieża Innocentego I sacerdotibus orandi ac sacrificandi juge officium
est [Kapłani mają nieustanny obowiązek modlitwy i składania ofiary]; aby zaś każdy
kapłan wiedział, jak obowiązek pierwszy ma spełnić, przepisał Kościół pacierze
kapłańskie, czyli brewiarz.
Modlitwa to zatem obowiązkowa i niejako urzędowa, bo sam Kościół ją ułożył i
odmawiać nakazał, pragnąc, aby ziemia była niejako odblaskiem Nieba; a jako tam stoją
przed tronem Bożym Aniołowie z kadzielnicami złotymi2, tak by i tu każdy kapłan miał w
ręku brewiarz, niby kadzielnicę pełną miłej woni.
Modlitwa to powszechna i nieustanna, bo gdy na jednej półkuli milknie wśród ciszy
nocnej, na drugiej brzmieć poczyna; opasuje ona jakby wstęgą świat cały i wiąże się z
hymnem niebieskim, jaki Błogosławieni śpiewają bez przerwy Siedzącemu na stolicy;
słusznie też św. Bonawentura nazwał brewiarz naśladowaniem pienia niebieskiego.
Modlitwa to nader piękna sama w sobie i najprzedniejsza ze wszystkich; składa się
bowiem z psalmów, tych jęków duszy skruszonej, ufającej i miłującej, jako też z ustępów
Pisma św., z oracji, hymnów, antyfon i krótkich życiorysów Świętych – słowem z tego, co
oświeca i porusza, zachęca i karci, trwoży i porusza. Odmawiając brewiarz – powiedział
słusznie jeden z pisarzy duchownych3 – rozmawiamy z Bogiem własnym Jego językiem i
własny głos Jego do Niego wznosimy. Jakaż pochwała może mu być milszą i jaka prośba
przyjemniejszą nad te, których sam nas raczył nauczyć i sam niejako włożył w nasze usta.
Jest to zatem istotnie dzieło Boże4 i po ofierze Mszy św. najszczytniejsza ofiara
Oblubienicy Chrystusowej.
Modlitwa to wzniosła ze względu na cel, bo jej zadaniem jest uwielbiać Boga imieniem
Kościoła i wszechświata, składać Mu dzięki za ludzkość całą i ofiarować ciągłe
zadośćuczynienie za tyle grzechów, jakie nieustannie kalają ziemię. Jej zadaniem jest nadto
otoczyć Kościół na zewnątrz murem nieprzebitym5, od którego by odpadały pociski
nieprzyjaciół, wewnątrz zaś utworzyć niejako źródło nieustannie bijące, z którego by
czerpali kapłani, a pośrednio siłę brali wierni. Jej zadaniem jest wreszcie wynagradzanie
ubytku, pochodzącego z winy tylu ludzi, którzy się nie modlą, albo się źle modlą, zastawiać
grzeszników przed karą Bożą i wypraszać łaski potrzebującym. Słusznie też tej modlitwie
nadano nazwę officium divinum et mediatorium [oficjum Boże i pośredniczące].
Kapłan odmawiający brewiarz to ojciec wszystkich i poseł całej ludzkości – to rzecznik,
którego pieczy świat cały został powierzony6, by za nim orędował przed Bogiem. Między
nim a ludem zachodzi niejako umowa, że lud dostarczać mu będzie środków utrzymania,
kapłan zaś, wolny od trosk ziemskich, będzie za to jak najczęściej wznosić ręce w Niebo;

jakoż kapłan świątobliwy modlitwą swoją wiele błogosławieństw ściąga na ludzi,
zwłaszcza na swoje owieczki, a ten brewiarz, jaki za lud Boży odmawia, jest jakby
obłokiem, spuszczającym nań rosę łask niebieskich.
Również i dla kapłana niemałe przynosi owoce ta modlitwa, jeżeli tylko odprawia ją po
Bożemu. Ona go oświeca wewnętrznie, dostarczając wiele świętych myśli, bo nie na
próżno powiedział Prorok: Przystąpcie do Pana, a oświecajcie się7. Ona go porusza, już to
budząc uczucia uwielbienia, miłości i wdzięczności, już to upominając i karcąc, w razie,
jeżeli kapłan zaczyna zbaczać z drogi Bożej. Ona wreszcie pomnaża jego zasługi, a tym
samym daje mu prawo do coraz wyższego stopnia chwały. Po Ofierze Mszy św. –
powiedział słusznie św. Alfons Liguori – nie masz obfitszej skarbnicy bogactw nad
brewiarz; i nic w tym dziwnego, że św. Józef z Kopertynu, zapytany przez pewnego
biskupa o zdanie, jakby najłatwiej zreformować duchowieństwo, taką dał odpowiedź:
Należy przestrzegać, aby kapłani odmawiali z uwagą pacierze kapłańskie i aby odprawiali
pobożnie Msze św.
Modlitwa to zatem dziwnie pożyteczna i miła dla tego, który wnika w jej ducha; a nie
zabiera ona wiele czasu, jeżeli się tylko zrobi dobry rozkład dnia, zużytkuje każdą chwilę
wolną, np. wycieczkę do chorego, przerwę w słuchaniu spowiedzi itp., i tak rzecz urządzi,
aby Matutinum i Laudes odmawiać zawsze poprzedniego wieczora, Primę przede Mszą
św., inne godziny mniejsze z rana, nieszpory i kompletę zaraz po obiedzie.
Słusznie też Kościół sługi ołtarza, od chwili przyjęcia subdiakonatu lub beneficjum,
obowiązuje do odmawiania brewiarza, nieposłusznym zaś grozi karami8.
A jakże ja się zapatruję na pacierze kapłańskie? Czy cenię je również jako modlitwę
wzniosłą, pożyteczna i piękną?... A może ta modlitwa wydaje mi się nudną, zbyt ciężką i
niepotrzebnie narzuconą?... Może nawet na nią czasem sarkam i narzekam?... Lecz odtąd
nie zapomnę, że jestem aniołem ziemskim Pana zastępów, pełnomocnikiem Kościoła i
rzecznikiem ludu, a stąd całą duszą oddam się tej modlitwie.
PUNKT II. Zaniedbanie lub niedbałe odmawianie pacierzy kapłańskich powoduje
niezmierne szkody.
Dzięki Bogu, brewiarz jest dziś we czci u kapłanów; mimo to, wśród półmilionowego
prawie zastępu można by znaleźć i takich, co nie spełniają tego obowiązku. Jedni – lecz
takich mało – straciwszy całkowicie ducha kapłańskiego i oddawszy się w służbę tej lub
owej namiętności, lekceważą sobie wszelkie prawo Boskie i kościelne, inni dla uciszenia
głosu sumienia wmawiają w siebie, że nie jest to obowiązek tak ważny, jak utrzymują
rygoryści – że zresztą można brewiarz zastąpić lepszą, chociaż krótszą modlitwą. O jakże
smutne to złudzenie! Bo z jednej strony przykazanie Kościoła jest jasne, tak, że nikt
nieświadomością tłumaczyć się nie może – z drugiej, jest rzeczą pewną, że kapłan
zaniedbujący brewiarza nie jest wcale skory do modlitwy i bez wyjątku popada w
oziębłość. Inni wymawiają się brakiem czasu, natłokiem zajęć parafialnych, urzędowych,
gospodarskich... Lecz tu nowe złudzenie! Bo jeżeli mógł król Dawid o sobie powiedzieć:
Siedemkroć przez dzień chwałem Tobie dawał... Wstawałem o północy, abym ci wyznawał9
– jeżeli mężowie iście apostolscy, po całodziennym zmęczeniu, cześć nocy obracali na
odmawianie pacierzy kapłańskich: toż każdy kapłan, nawet bardzo zatrudniony, może i
powinien znaleźć dwie godziny wolne na modlitwę obowiązkową, której nic zastąpić nie
zdoła, a z której się czerpie siłę do pracy.
Więcej nierównie jest takich kapłanów, którzy uważając obowiązek odmawiania
brewiarza za wielki ciężar, spełniają takowy niedbale, a więc z dobrowolnym

rozproszeniem, ze zbytnim pośpiechem i z nietajonym nawet znudzeniem.
Trafną tu robi uwagę pewien pisarz duchowny: Widziałem na frontonie brewiarza
(editio Campedunensis) rycinę, przedstawiającą na pierwszym planie Dawida grającego
na harfie, na drugim kapłana odmawiającego brewiarz, za którym diabeł zapisuje na
wołowej skórze roztargnienia i niedomówione przez kapłana słowa. Iluż kapłanów tak
niedbale odmawia brewiarz, że nie jedną, ale kilka skór wołowych zapisałby diabeł, gdyby
chciał notować wszystkie ich usterki i niedomówienia10.
Jedni i drudzy wyrządzają zniewagę Panu Bogu, bo kapłan zaniedbujący z własnej winy
brewiarza, odmawia Bogu czci należnej i depce Jego wolę, wyrażoną przez Kościół; kapłan
odmawiający brewiarz niedbale, zamiast czcić Pana Boga, urąga się raczej z Jego
Majestatu. Do takich kapłanów mówi Pan przez Proroka: Jeśli ojciec ja jestem, gdzież jest
cześć moja? A jeślim ja Pan, gdzież jest bojaźń moja?11 – co więcej, ogłasza im straszną
groźbę: Przeklęty, który czyni sprawę Pańską zdradliwie12.
Jedni i drudzy wyrządzają krzywdę Kościołowi i duszom. Kościół wyniósł kapłanów
wysoko i zdjął z nich troskę ziemską, ale za to zobowiązał ich do częstej modlitwy, iżby nie
tylko uświęcali siebie, ale też, jako rzecznicy ludu, sprowadzali nań błogosławieństwa
Boże. Jeżeli tedy kapłan nie dopełnia tego obowiązku lub źle go dopełnia, natenczas staje
się niepożytecznym sługą Kościoła i pozbawia dusze tych łask, jakie by na nie ściągnąć
mógł i powinien. Słusznie też powiedział jeden z Ojców, że kiedyś w dzień sądu żalić się
będzie lud chrześcijański na złych kapłanów, że chleb jego pożywali, ale o dobro jego nie
dbali.
Jedni i drudzy szkodzą wielce sobie, bo lekceważąc tę modlitwę, która jest niejako
duszą stanu kapłańskiego, nie tylko swe działanie czynią niepłodnym i stają się jakby
kanałami wyschłymi lub chmurami bezwodnymi13, ale dopuszczają się grzechów. Wszakże
autorzy zgodnie twierdzą, że zaniedbanie jednej tylko części officium dziennego (np.
jutrzni) jest grzechem ciężkim. A jeden grzech ciężki ileż może sprowadzić świętokradztw;
za świętokradztwami zaś idzie klątwa Boża. A teraz do was to przykazanie o kapłani. Jeżeli
nie będziecie chcieć słuchać, a jeśli nie będziecie chcieć kłaść na serce, abyście dali chwałę
Imieniu memu, mówi Pan Zastępów, puszczę na was niedostatek i przeklinać będę
błogosławieństwa wasze i przeklnę je, i żeście nie położyli na serce14.
A ja czyż nie potrzebuję się lękać tej klątwy? Nie zaniedbałem li nigdy brewiarza z
własnej winy i odmawiałem go zawsze, jak należy?...
RACHUNEK SUMIENIA. Ach, Panie, nie wchodź w sądy z sługą Twoim i nie karz go, bo
ileż to prawie codziennie było roztargnień dobrowolnych, ile przerw niepotrzebnych i
zbytniego pośpiechu, tak, że powiedzieć mogę o sobie: Lingua mea sicut calamus scribae
velociter scribentis... [Język mój niczym pióro piszącego szybko skryby]. Lecz odtąd będę
się starał tak spełniać ten obowiązek, jak go spełniali i spełniają święci kapłani, a między
innymi wielki nasz Hozjusz, który mimo późnego wieku modlił się na klęczkach i na parę
godzin przed śmiercią kazał podnieść się z łoża, by odmówić brewiarz...
POSTANOWIENIA: Pomny słów św. Bernarda, że trzy są obowiązki pasterza: nauczanie,
przykład i modlitwa, ale najważniejszym jest modlitwa, poświęcę więcej uwagi i serca
pacierzom kapłańskim, aby przede wszystkim uniknąć dobrowolnego rozproszenia i
lenistwa.
AKT STRZELISTY: Będę, Panie, wyznawał ze wszystkiego serca mego... Przed
oblicznością Aniołów będę śpiewał (Ps 138,1).

1 Ps 135,1–2. 2 Ap 8,3. 3 Chaignon, Rozmyślania dla kapłanów Tom. I. 149. 4 Św.
Benedykt. 5 Św. Jan Chryzostom. 6 Tenże, De sacerd. 1. 6, c. 4. 7 Ps 34,6. 8 Już Sobór
lateraneński IV. nakazuje surowo, aby wszyscy, do których to należy, odmawiali pacierze
kapłańskie starannie i pobożnie. (Cap. Dolentes De celebr. Miss.). Sobór lateraneński V.
postanowił nadto, że beneficjat cum vel sine cura, któryby po upływie sześciu miesięcy od
otrzymania beneficjum, bez prawnej przeszkody, zaniedbywał divinum officium, nie ma
pobierać dochodów swego beneficjum pro rata omissionis officii et temporis, pobrane zaś
ma zwrócić fabryce swego kościoła, albo rozdać pomiędzy ubogich (Sess. IX.). Ustawę tę
zatwierdził Sobór trydencki (Sess. XXIV Cap. 12 de ref.), a wyjaśnił Pius V w bullach Quod
a nobis z 7 lipca 1568 i Ex quo proximo z 20 września 1572, ogłaszając, że beneficjat za
zaniedbanie zawinione całodziennego officium traci wszystkie dochody beneficjum na ten
dzień przypadające, za zaniedbanie jutrzni lub wszystkich godzin mniejszych połowę
dochodów, za zaniedbanie jednej godziny szóstą część tychże. Sądzą jednak autorzy (św.
Alfons Liguori Lib. 4 nr. 673), że konstytucje Piusa V. Ex quo proximo należy brać
łagodniej, a wskutek tego biskupów i pasterzy dusz, winnych niedbalstwa, zniewalać do
restytucji trzeciej lub czwartej części dochodów beneficjum, bo jura stolae nie wchodzą w
rachubę; podczas gdy kanonicy mają zwracać połowę, kapelani drugą lub trzecią część,
beneficjaci simpl. wszystko. Obowiązek ten wkładają również i na tych, co z takim
roztargnieniem odmawiają brewiarz, iż nie może to uchodzić za modlitwę, jak niemniej na
zmarłych, tak, że z mienia po nich pozostałego należy restytuować fabryce kościoła albo
ubogim. 9 Ps 119,164,62. 10 X. Stanisław Załęski, Triduum dla kapłanów, s. 229. 11
Mt 1,6. 12 Jr 48,10. 13 Massillon, Disc. synod. 10. 14 Ml 2,2.

XXIV. Pobożne odmawianie brewiarza
(Ciąg dalszy)

PRAELUDIUM I. Przedstawić sobie, że ziemski chór kapłanów łączy się z chórem
Błogosławionych niebieskich w jeden potężny głos: Siedzącemu na stolicy i Barankowi
błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, z jakim usposobieniem mam odmawiać pacierze
kapłańskie.
PUNKT I. Z jakim usposobieniem należy odmawiać pacierze kapłańskie.
Przede wszystkim trzeba strzec się zniechęcenia, a natomiast ukochać wielce tę
modlitwę; jest bowiem rzeczą pewną, że to, co miłujemy, chętniej i lepiej wykonywamy, a
z drugiej strony tylko ochotnego dawcę Bóg miłuje2.
Mieć przy tym doskonałą pobudkę, mianowicie uwielbienia Pana Boga i orędowania za
światem; oprócz tego można by wzbudzić jakąś intencję szczegółową, np. wyproszenia
sobie lub komu innemu tej lub owej łaski.
Być zawsze w stanie łaski, a gdyby sumienie coś wyrzucało, zrobić przynajmniej akt
skruchy i prosić, aby Pan węglem żarzącym oczyścił nie tylko usta, ale i serce.
Przedtem naznaczyć sobie całe officium, trzymając się ściśle rubryk, i obrać miejsce
odpowiednie, a więc dalekie od zgiełku i wrzawy. Najlepiej modlić się w kościele przed
Najświętszym Sakramentem; a w tym celu mogliby kapłani po parafiach tak zarządzić,
iżby i po południu choć przez godzinę kościół stał otworem. Słuszne także, aby ułożenie
ciała było pełne skromności; a stąd nie przystoi leżeć lub rozpierać się podczas tej

modlitwy, chyba w razie choroby czy większego osłabienia; ale szukać trzeba raczej
umartwienia3. Świątobliwy proboszcz z Ars, Jan Vianney, odmawiał pacierze kapłańskie
klęcząc na obu kolanach i nie opierając się wcale, mimo że nieraz przez szesnaście godzin
na dobę słuchał spowiedzi. Co więcej, bł. Jan Sarkander, męczony długo na torturach, tak,
że członki wyszły ze stawów, a całe ciało, popalone pochodniami, jedną tylko było raną,
nie przestał jednak odmawiać brewiarza i kazał się w tym celu podnosić z łoża; ponieważ
zaś nie mógł przewracać kartek rękami, bo stracił w nich władzę, czynił to językiem, albo
też używał do tej posługi pobożnych katolików, którzy go odwiedzali w wiezieniu. Kiedy
mu inni kapłani współwięźniowie przedstawiali, aby przez wzgląd na tak srogie męki,
zaniechał zwykłych pacierzy kapłańskich i modlił się tylko myślą, odpowiedział: Ad
Dominum cum tribulor, clamabo et exaudiet me. Lingua mea tota die meditabitur justitiam
ejus et non tacebit laudem ejus [Gdy cierpię, zawołam do Pana i wysłucha mnie. Język mój
cały dzień będzie głosił Jego sprawiedliwość i nie pominie milczeniem Jego chwały]. O
mój Boże, jakże ten przykład mnie zawstydza!
Z pokorną postawą trzeba połączyć wewnętrzne skupienie, a stąd uciszyć w duszy hałas
żądz lub obcych myśli, z drugiej zaś strony stawić się w obecności Bożej, zjednoczyć się z
Panem Jezusem i poprosić o pomoc z góry, odmawiając klęcząco a nabożnie: Aperi
Domine [Otwórz Panie...] etc.
Ponieważ według rozkazu Kościoła obowiązek ten, jako officium oris, mentis, cordis
[powinność ust, myśli, serca], należy spełniać digne, attende, devote [godnie, uważnie,
pobożnie], przeto słuszne, by przede wszystkim wymawiać pojedyncze słowa wyraźnie4,
nie połykając zgłosek i strzegąc się pośpiechu. Pośpiech pochodzi najczęściej z lenistwa i
nudów, czasem z nadmiaru zajęć; w pierwszym razie trzeba sobie gwałt zadać, pamiętając,
że modlitwa jest jednym z głównych naszych zajęć – w drugim należy uporządkować swe
czynności i nie marnotrawić czasu, bo czas tak cenny, jak Bóg, jak nie wypada odkładać
brewiarza do późnej nocy, oprócz konieczności, tak byłoby błędem opóźniać się ze Mszą
św., gdy termin wyznaczony, kazać czekać choremu, dzieciom w szkole lub penitentom
przy konfesjonale, aby tymczasem z całą swobodą odmówić pacierze. Unikać trzeba
również przerw, na które rubryki nie pozwalają, wyjąwszy, gdy tego wymaga miłość
bliźniego lub nagły jakiś obowiązek.
Takie winno być przygotowanie i takie usposobienie zewnętrzne. Czy mi tu sumienie
nic nie wyrzuca?
PUNKT II. Jak zachować uwagę przy odmawianiu brewiarza.
Dla zachowania uwagi należy nie tylko przygotować się należycie, jak upomina sam
Duch Św.: Przed modlitwą przygotuj duszę twoją, a nie bądź jako człowiek, który Boga kusi
(Syr 8, 23), ale także zapanować nad roztargnieniami, pochodzącymi już to z wrażliwości
wyobraźni, już z ruchliwości umysłu, już z niepokoju żądz. Roztargnienia dobrowolne, czy
wprost czy in causa spowodowane, ściągają na kapłana winę, większą lub mniejszą, a w
pewnych razach nawet obowiązek restytucji. Non est absque peccato – mówi Doktor
Anielski – quando aliquis orando evagationem patiatur: videtur enim contemnere Deum,
sicuti si alicui homini loqueretur et non attenderet ad ea, quae ipse profert [Ten, który
pozwala na roztargnienie przy modlitwie, popełnia grzech. Zdaje się bowiem nie zważać na
Boga. To tak, jakby rozmawiając z jakimś człowiekiem, nie baczył na to, co mówi]5.
Podobnie wyraża się sobór trewirski: Głosem śpiewać a duchem krążyć po domu lub rynku,
cóż jest innego, jeżeli nie ludzi zwodzić i z Boga się urągać6. Trafnie też pewien pisarz
duchowny zauważył, że lepiej by było postawić w kościele statuę mówiącą w miejsce

kapłana niedbałego i rozproszonego, bo by podobnie wymawiała słowa, a nie obrażałaby
Pana Boga7.
Natomiast roztargnienia niedobrowolne, których kapłan sam nie sprowadza i którym się
opiera, nie czynią go winnym przed Bogiem, ani go pozbawiają owoców modlitwy8.
Niestety, nikt od nich nie wolny, a czasem łączą się z nimi nawet pokusy, np. wyobrażenia
szpetne lub poruszenia gniewu czy miłości własnej; potrzeba tedy odpędzać je ciągle, niby
ptaki drapieżne, chcące pożreć naszą ofiarę; jeżeli zaś są natarczywe, trzeba wołać do Boga
o pomoc i robić akty przeciwnej cnoty. Dobrze jest w takiej chwili rzucić okiem na krzyż
lub obraz, to znowu upaść na kolana i przedstawić sobie, że się ma przed sobą Najświętszy
Sakrament.
Według nauki św. Tomasza z Akwinu, uwaga może się odnosić już to do słów samych,
już do znaczenia tychże, już do celu modlitwy.
Pierwszego rodzaju uwaga zależy na tym, aby każdy wyraz wymówić należycie i mieć
ogólną intencję uwielbienia Pana Boga; wystarcza ona do spełnienia obowiązku, nie trzeba
jednak na niej poprzestawać.
Doskonalszą jest uwaga, jeżeli ktoś, modląc się ustnie, nie tyle baczy na same słowa, ile
myślą wznosi się do Boga, zatapia się w jakiejś tajemnicy lub obudzi w sobie ogólne
uczucia czci, miłości, żalu, upokorzenia itp. Ten sposób nader jest pożyteczny dla
kapłanów osłabionych ciężką pracą, albo dla zakonnic, odmawiających brewiarz po
łacinie, a nie rozumiejących tegoż języka.
Najdoskonalej się modli, kto zważa i na same wyrazy i zdania, i na ich znaczenie, a przy
tym zdobywa się na odpowiednie akty; tu bowiem uwaga zewnętrzna i wewnętrzna łączy
się z żarliwością. Taką też radę daje św. Augustyn: Si psalmus orat, orate – si gemit, gemite
– si gratulatur, gaudete – si sperat, sperate – si timet, timete [Jeśli psalm jest modlitwą,
módlcie się – jeśli płaczem, płaczcie – jeżeli pełen jest radości, radujcie się – jeżeli
przepowiada nadzieję, spodziewajcie się – jeśli głosi obawę, lękajcie się]9.
Ważną jest rzeczą zająć wyobraźnię jakimś obrazem świętym, aby przynajmniej na
chwilę skrępować tę wariatkę domową10; a wiele też pomaga rozgrzanie serca jakimś
uczuciem gorętszym i zwrócenie go do Boga. W tym celu radzą mistrzowie duchowni już
to przebywać na Kalwarii pod krzyżem, już to korzyć się u stóp Najświętszego
Sakramentu, już to przenosić się myślą do nieba.
Dobrze też przy pojedynczych częściach brewiarza przywodzić sobie na pamięć
tajemnice z życia i męki Zbawiciela, aby tym łatwiej utrzymać się w ciągłym zjednoczeniu
z Nim. Tak np. jutrznia, odprawiana dawniej w nocy, przypomina nam przyjście Pana
Jezusa na świat, tudzież zniewagi straszne u Annasza i Kajfasza; laudes, które wpierw
odmawiano o świcie, przypomina zmartwychwstanie Pańskie – prima stawienie Pana
Jezusa przed Piłatem i ukazanie się Jego uczniom po zmartwychwstaniu, tertia biczowanie
Pana Jezusa i zesłanie Ducha Św. – sexta pochód na Kalwarię i ukrzyżowanie – nona
śmierć Zbawiciela – vesperae zdjęcie z krzyża, jako też ostatnią wieczerzę i ustanowienie
Najświętszego Sakramentu – completorium złożenie do grobu Pana Jezusa, jako też sąd
Boży i wieczność. Niektórzy kapłani dzielą te tajemnice na siedem dni tygodnia,
rozważając np. w poniedziałek wcielenie Słowa, we wtorek narodzenie Pańskie, w środę
życie ukryte Pana Jezusa, we czwartek życie publiczne i Tajemnicę Ołtarza, w piątek mękę
i śmierć Zbawiciela, w sobotę boleści Matki Bożej. Inni, a do nich należał i Jan Vianney,
przypominają sobie codziennie przy brewiarzu mękę Pańską.
Najłatwiej jest robić akty strzeliste, zwłaszcza gdy się mówi: Deus in adjutorium...,

Gloria Patri..., Te Deum itp., jako też ponawiać akty zjednoczenia się z Panem Jezusem.
W końcu należy odmówić Sacrosanctae – i to na klęczkach, dla dostąpienia odpustu11
– podziękować Panu Bogu za łaskę modlitwy i przeprosić za wszystkie wykroczenia lub
niedoskonałości. Pożyteczną również jest rzeczą złożyć dokonaną już modlitwę na ręce
Najświętszej Panny, by ją ofiarowała Panu; jeżeli zaś brewiarz odmawia się w chórze,
można by, w myśl wizji św. Feliksa Walezego, przedstawić sobie, że miejsce
przewodniczącego zajmuje sama Bogarodzica.
O gdyby wszyscy kapłani trzymali się tych wskazówek, jakże doskonałą byłaby ich
modlitwa. Ale nie o wszystkich można to powiedzieć. Św. Bernard śpiewając raz jutrznię z
braćmi, widział Aniołów zapisujących modlitwy zakonników, i to złotem, srebrem,
atramentem lub wodą, według tego, jaką była ich gorliwość. To samo czynią Aniołowie i
dzisiaj, ale podobno mało wychodzi im złota, a za to wiele wody.
I przy mnie stoi ciągle Anioł i zapisuje każdą moją modlitwę... Czymże? Czy złotem
lub srebrem? Gdzież tam, najczęściej wodą... Ale też za to, co zostanie na mojej karcie, gdy
przyjdzie chwila sądu?... O Panie Jezu, przebacz winy przeszłości i strzeż od nich na
przyszłość...
POSTANOWIENIA: Wyznaczę sobie stałe godziny na pacierze kapłańskie, aby uniknąć
pośpiechu i będę je odmawiał ze skupieniem i żarliwością ducha.
AKT STRZELISTY: Niechaj będą napełnione usta moje chwałą, abym śpiewał chwałę
Twoją, cały dzień wielmożność Twoją (Ps 71,8).
1 Ap 5,13. 2 2 Kor 9,7. 3 Przy większym zmęczeniu można by przechadzać się powoli
koło kościoła albo po pokoju z brewiarzem w ręku. W podróży trzeba szukać miejsc i chwil
wolnych, a zresztą nie krępować się wiele sąsiedztwem, choć z drugiej strony zachować
pewną dyskrecję. 4 Słowa wymawiać należy nie tylko myślą, ale i ustami, nie jest jednak
obowiązkiem mówić głośno poza chórem lub słyszeć siebie samego. 5 II, II, qu. 83 a 13. 6
Cap. VI de Hor. can. 7 X. Rosmini-Serbati. 8 Św. Tomasz z Akwinu, 1. c. 9 In Ps.
XXX. 10 Tak ją nazywa św. Teresa. 11 Tak postanowił Leon X., a jedynie chorzy, na
mocy dekretu Piusa IX. z 7 stycznia 1856, są wolni od tego warunku.

XXV. Rozmyślanie
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie słowa Psalmisty: Uprzedzały oczy moje do Ciebie
na świtaniu, abym rozmyślał słowa Twoje1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, zasmakować w rozmyślaniu o Tobie, iżby mi ono było
pokarmem codziennym.
PUNKT I. Jak potrzebnym jest codzienne rozmyślanie dla kapłana.
Nie ulega wątpliwości, że modlitwa myślna, odbywana regularnie i w porządku, jest dla
kapłanów koniecznym środkiem do uświątobliwienia się. Ona bowiem oświeca i rozpala
odsłanianiem doskonałości Pana Boga, Jego wyroków, dzieł i tajemnic; – ona krzepi i
pociesza obietnicą pomocy Bożej i nagrody wiekuistej; – ona przeraża i odwodzi od
grzechu grozą strasznych sądów i kar Bożych; – ona nawraca i oczyszcza stawieniem przed
oczy marności rzeczy ziemskich i nędzy ludzkiej, jako też budzeniem uczuć żalu i
postanowień poprawy. Słowem, ona mistrzynią cnót, a nieprzyjaciółką grzechów; i
słusznie powiedział św. Alfons Liguori, że kto się oddaje rozmyślaniu, niełatwo grzeszy, a

zgrzeszywszy, natychmiast powstaje; jest bowiem niepodobieństwem, aby tenże długo
trwał w grzechu, lecz musi albo grzech albo rozmyślanie porzucić. Dalej jeszcze idzie św.
Franciszek Salezy, bo na śmiało obiecuje niebo temu, kto co dzień choć przez ćwierć
godziny prawdy wieczne rozważa. Czyż więc nie słuszne, aby kapłan ukochał tak świętą i
pożyteczną sprawę?
Do tego skłania go również jego wysokie posłannictwo. On według słów Pisma św. jest
aniołem Pana zastępów na ziemi; jako więc Aniołowie widzą ciągle oblicze Ojca
Niebieskiego, tak i kapłan winien często wpatrywać się okiem wiary w to oblicze, a do tego
służy przede wszystkim rozmyślanie. On jest pomocnikiem Chrystusowym w dziele
zbawienia; jako więc Chrystus nie tylko ofiarował dla dusz swe trudy i swą krew, ale
przydał także modlitwę: tak i kapłan ma ratować dusze pracą i modlitwą. Jest to tym
potrzebniejszym, że on z rozmyślania czerpie światło do prowadzenia dusz (Lucerna
pedibus meis verbum Tuum) [Słowo Twoje światłem dla moich stóp], zapał do poświęceń
(In meditatione mea exardescet ignis) [Niech ogień rozpali moje rozmyślanie],
namaszczenie w opowiadaniu słowa Bożego (Sicut adipe et pinguedine repleatur anima
mea... si in matutinis meditabor in te) [Niech ocieka dusza moja tłuszczem uczty obfitej ...
jeśli podczas jutrzni będę rozmyślał o Tobie], cierpliwość i pociechę w ponoszeniu
przykrości (Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus) [Skosztujcie i zobaczcie, że
łaskawy jest Pan], słowem, ducha kapłańskiego, który się przede wszystkim objawia jako
gorliwość święta o chwałę Bożą i zbawienie ludzi.
Sam Bóg zachęca kapłanów do modlitwy myślnej, bo wszakże do nich to przede
wszystkim mówi: Przystąpcie (do mnie) a oświecajcie się2; natchniony zaś duchem
Bożym Prorok oświadcza: Będę rozmyślał w sprawiedliwościach Twoich, albowiem
błogosławiony mąż, który w zakonie Pańskim rozmyśla we dnie i w nocy3. Toteż Duch Św.
sławi w Ewangelii Marię Matkę Bożą, że wszystkie słowa zachowywała, stosując w sercu
swoim – jak również Marię, siostrę Łazarza, że najlepszą cząstkę obrała.
Kościół nie nakazuje wprawdzie pod grzechem, aby kapłani codziennie jakiś czas na
modlitwę myślną poświęcali; lecz z drugiej strony to święte ćwiczenie gorąco poleca, bo
wszakże papież Benedykt XIV. w bulli Quemadmodum z 16 grudnia 1746, nadał odpust
zupełny tym wszystkim, którzy by przez cały miesiąc co dzień przez pół albo przynajmniej
przez ćwierć godziny rozmyślali, a przy tym zwykłych warunków dopeł-niali. I czyliż nie
spełnię życzenia Matki-Kościoła?
Nie mniej silną zachętę dają mi duchowni mistrzowie. Jeżeli zapytam starszych,
odpowie kardynał Kajetan, że nie zasługuje na imię zakonnika lub duchownego, kto
przynajmniej raz na dzień nie oddaje się rozmyślaniu4; jeżeli zasięgnę zdania nowszych,
oświadczy imieniem wszystkich ks. Rosmini Serbati, że nie można nawet przypuścić, aby
był na świecie jakiś święty kapłan, który by nie ćwiczył się w medytacji5. Co więcej, św.
Alfons Liguori nie waha się twierdzić, że chociaż rozmyślanie, ściśle mówiąc, nie jest
niezbędnym warunkiem do wytrwania w łasce nabytej, słusznie jednak rzec można, że jest
to moralnym niepodobieństwem, by ten, kto nie rozważa prawd Bożych, nie wpadł w
grzech śmiertelny6. Konsekwentnie tenże święty biskup każe w spowiedzi zalecać
kapłanom praktykę modlitwy myślnej, bez której niesłychanie trudną jest rzeczą być
dobrym kapłanem7. Inny pasterz gorliwy, św. Karol Boromeusz, nie święcił nawet takiego
alumna, co nie miał wprawy w tej praktyce.
A jako Święci radzili, tak też i czynili. Święci biskupi, Karol Boromeusz i Alfons
Liguori, choć nadzwyczajnie zajęci, nie zaniedbywali nigdy modlitwy myślnej. Św.

Franciszek Salezy medytował co dzień rano przez godzinę, wieczorem zaś odmawiał
znowu przez godzinę różaniec, rozmyślając nad pojedynczymi tajemnicami. Święci
kapłani, Kajetan z Tyeny, Franciszek Caracciolo i Franciszek Borgiasz, poświęcali na tę
sprawę od sześciu do ośmiu godzin. Inni, których życie apostolskie więcej pochłaniało, jak
np. św. Wincenty ŕ Paulo lub św. Jan Rossi, musieli się zadowolić jedną godziną, lecz za to
utrzymywali się w ciągłym skupieniu.
Ach mój Boże, mogli to czynić ci święci kapłani, tak wielką obarczeni pracą, a czemuż
bym ja nie mógł? Trzeba tylko chcieć... A więc dla miłości Twojej chcę; Ty tylko łaski
dodaj, aby chęć stała się czynem.
PUNKT II. Dlaczego nie wszyscy kapłani oddają się rozmyślaniu.
Niestety, nie u wszystkich kapłanów jest modlitwa myślna w należytej czci. Jedni nie
rozmyślają wcale, bo ukochali grzech lub popadli w oziębłość duchowną; grzech zaś i
oziębłość z rozmyślaniem żadną miarą pogodzić się nie mogą. Inni nie rozmyślają, bo nie
wiedzą, jak się zabrać do tej sprawy, a wina to wychowania w seminarium; chociaż dziś
takie seminaria, w których by nie uczono medytować, należą do rzadkich wyjątków. Inni
wreszcie nie rozmyślają, bo zdaje się im, że mają ważne przeszkody, jak np. niesmak i
trudności, to znowu naukę i obowiązki duchowne.
Ale czcze to są wymówki; bo niesmak, jeżeli jest próbą Bożą, a nie skutkiem lenistwa,
nie niszczy owoców rozmyślania; owszem, jedna uncja modlitwy, odprawionej w czasie
oschłości, więcej ma wartości u Boga, niżeli sto funtów tejże w chwili pociech. Trudności
nie są wcale wielkie dla duszy znającej i kochającej Pana Boga, tym mniej dla kapłana
biegłego w umiejętnościach świętych; zresztą trzeba ciągłym ćwiczeniem nabywać
wprawy i prosić gorąco o dar modlitwy.
Nauka nie powinna przeszkadzać rozmyślaniu, które jest również księgą pełną
mądrości; owszem, należy się tu trzymać przestrogi św. Augustyna: Ukochaj naukę, ale
więcej jeszcze pobożność. Uczony Suarez, chociaż wielki miłośnik książki i pióra, nie
wahał się wyrzec: Wolałbym stracić całą moja naukę, niż jedną godzinę rozmyślania; on
też podzielił sobie dobę na trzy części, z których jedną, to jest osiem godzin, poświęcał na
modlitwę myślną i ustną, drugą na naukę, trzecią na sen, posiłek i wytchnienie. Natomiast
kardynał Du Perron miał przy śmierci żałować, że więcej czasu obracał na wykształcenie
rozumu, niż na udoskonalenie woli; co już św. Paulin zganił współczesnemu filozofowi
Loviusowi: Vacat tibi, ut philosophus sis, non vacat, ut christianus sis [Masz czas, by być
filozofem, nie masz czasu, żeby być chrześcijaninem] (Epist. 36).
Nie jest na koniec rzeczą godziwą, aby obowiązki duchowne odwodziły od
rozmyślania, bo najprzód kapłan ma także duszę, która bez modlitwy wyschnie, jak ziemia
bez wody – a po wtóre, bo praca około dusz tylko wtenczas jest prawdziwie korzystną,
jeżeli ją ożywia i podtrzymuje modlitwa. Toteż św. Wawrzyniec odzywa się do kapłana:
Nim się oddasz bliźnim, oddaj się modlitwie; łudzi się bowiem, kto dzieła tak
niebezpiecznego chce dokonać bez pomocy modlitwy8; z drugiej strony św. Bernard śmiał
upomnieć samego papieża Eugeniusza III, aby nie opuszczał rozmyślania, inaczej wśród
natłoku zajęć serce jego stwardnieje.
Nie wszyscy kapłani pamiętają na te przestrogi; jakoż u jednych rzeczywiście serce
twardnieje i popada w oziębłość duchowną, iż porzucili modlitwę myślną. Nad nimi to
można by zapłakać z Prorokiem: Spustoszeniem spustoszona jest wszystka ziemia, bo nie
masz, kto by uważał w sercu9.
Inni utrzymują się wprawdzie w stanie łaski i przy jakiej takiej gorliwości, dzięki
pilnemu używaniu innych środków duchownych; lecz jakże wiele na tym tracą, iż

porzucają środek tak skuteczny, jak modlitwa myślna, bo ich służba kapłańska nie jest tak
wierną, ani ich praca tak płodną. Słusznie powiedziano, że bez pomocy rozmyślania nie
dojdzie kapłan do doskonałości.
Inni wreszcie rozmyślają, ale nie tak, jak należy; bo albo opuszczają lub skracają
codzienną medytację dla błahej nieraz przeszkody, albo zamieniają ją na czytanie
duchowne, albo bawią się rozważaniem li tylko spekulatywnym jakiejś prawdy, a nie
wchodzą w siebie, albo zadawalają się przelotnym jakimś afektem, a nie robią
postanowień, albo ograniczają się na ogólnych i mglistych postanowieniach, które potem
nie ziszczają się w czynie... Ci wszyscy nie odnoszą z rozmyślania takich korzyści, jakie
odnieść mogą i powinni.
Mea culpa! I moja tu wina; bo ileż to razy opuszczam codzienną medytację, niby dla
jakiejś przeszkody, a w istocie z lenistwa... Jeżeli zaś rozmyślam, to jakże niedbale, zimno,
bezowocnie!... Ale też za to nieraz zła żądza, to znowu oziębłość duchowna, lub jakieś
zniechęcenie zakrada się do mojego serca... Zwiądłem jako siano i wyschło serce moje, i
żem zapomniał pożywać chleba mego10.
RACHUNEK SZCZEGÓŁOWY Z ODBYWANIA MEDYTACJI I AKT UPOKORZENIA SIĘ PRZED
BOGIEM.
POSTANOWIENIA: Poświęcę codziennie 30 minut, a w dniach wielkiej pracy choć 15
minut na medytację i odbywać ją będę starannie11.
AKT STRZELISTY: Panie naucz mnie modlić się12.
1 Ps 119,148. 2 Ps 34,6. 3 Ps 119,7; 1,1–2. 4 In. 11, 2 qu. 82, art. 3. 5 Conferenze spir.
XX, 8. 6 Homo apost. App. 4, § 3. 7 Praxis Conf. nr 183. 8 De inst. Praeludium c. 11. 9 Jr
12,11. 10 Ps 102,5. 11 Tu trzeba odczytać uwagi wstępne o rozmyślaniu. 12 Łk 11,1.

XXVI. Czytanie duchowne
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie słowa Apostoła: Pilnuj czytania i nauki, bo to
czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, co i jak mam czytać, aby Ciebie lepiej poznać i
goręcej miłować.
PUNKT I. Jak pożytecznym jest czytanie duchowne dla kapłana.
Co to jest czytanie duchowne? Jest to czytanie książek, spisanych już to przez ludzi od
Boga natchnionych, czyli Pisma św., już to przez Świętych i mistrzów duchownych, a
mających za przedmiot rzeczy Boskie i duchowne, za cel zbudowanie. Takie czytanie jest
wielce pożyteczne dla każdego chrześcijanina dążącego do doskonałości, a cóż dopiero dla
kapłana, który rzadko kiedy od drugich naukę odbiera, sam zaś jest nauczycielem i
przewodnikiem wielu dusz.
Ono naprzód oświeca, bo odsłania z jednej strony doskonałości i dzieła Boże, z drugiej
nędzę ludzką i drogę życia chrześcijańskiego, a zarazem pomoce i przeszkody, pociechy i
krzyże, jakie każdego na tej drodze czekają; czyli według św. Bernarda, docet quid facias,
discernit quid caveas, ostendit quo tendas [uczy, co masz robić, rozstrzyga, czego masz się
strzec, pokazuje jasno, dokąd masz zdążać]. O jakże wiele światła ja sam czytaniu
duchownemu zawdzięczam!
Ono również zapala, bo nie tylko podaje reguły życia, ale też zachęty, a Bóg mówi

czasem mocniej przez książkę, niż przez rozmyślanie i wzrusza dusze aż do głębi. Tę siłę
ma szczególnie Słowo Boże pisane, stąd słusznie Prorok przyrównywa je do ognia (Ignitum
elogium tuum vehementer [Ogniste jest bardzo słowo Twoje]2, a św. Paweł do ostrego
miecza (Penetrabilior omni glaudio ancipiti) [Bardziej przenikające niż ostry miecz]3.
I nie tylko na chwilę duszę rozpala, ale ją upomina i ciągnie do poprawy, a stąd staje się
nieraz początkiem nawrócenia. Któż to ostatecznie pozyskał Bogu i Kościołowi Augustyna
św.? Czy Ambroży św.? Nie – ale ustęp z listu Pawła św. do Rzymian (13, 13). Co wyrwało
ze szpon świata i zwróciło na drogę Bożą św. Ignacego Loyolę? Oto żywot Pana Jezusa,
odczytany w słabości. Innych, którzy już idą do Boga, czytanie duchowne pobudza do
raźniejszego postępu; stąd słusznie św. Jan Chryzostom przyrównał je do pokarmu,
wzmacniającego siły podróżnego – słusznie też św. Atanazy powiedział: Sine legendi
studio neminem ad Deum intentum videas [Zwróć uwagę, iż człowiek bez zamiłowania do
czytania, nie zmierza ku Bogu].
Oprócz tego czytanie duchowne pociesza duszę, już to obietnicą pomocy i nagrody
Bożej, już przykładem Zbawiciela, Najświętszej Panny i Świętych. Jest to jakby manna
przedziwnej słodkości, której obficie zakosztował Prorok: Jak słodka jest dla mego
podniebienia Twoja mowa; ponad miód dla ust moich4. Jest to jakby przyjaciel dobry,
który co chwila podszeptuje nam słowa pociechy i nadziei. Wszakże już Machabejczyków
czytanie ksiąg świętych krzepiło na duchu5.
Wreszcie, czytanie duchowne podnosi duszę do Boga i jedna Jego natchnienia, bo jest
niejako przemową Boga do duszy. Gdy się modlisz – mówi św. Augustyn – z Bogiem
rozmawiasz; gdy czytasz, Bóg do ciebie mówi. Stąd Ojcowie Kościoła upominają: Sivis
cum Deo semper esse, semper ora et semper lege [Jeśli chcesz być zawsze z Bogiem,
nieustannie módl się i ciągle czytaj] i znowu: Cur non illa tempora, quibus ab ecclesia
vacas, lectioni impendas? Cur non Christum revisis, Christum alloquaris, Christum
audias? Illum alloquimur, cum oramus; illum audimus, cum divina legimus oracula
[Dlaczego w czasie, gdy jesteś wolny od zajęć kościelnych, nie poświęcasz się lekturze?
Dlaczego nie odwiedzasz Chrystusa, nie przemawiasz do Chrystusa, nie słuchasz
Chrystusa? Kiedy modlimy się, przemawiamy do Niego, słuchamy Go, gdy czytamy Boże
słowa]6. O mój Boże, jakiż to zaszczyt dla mnie, że Ty sam chcesz mówić do mnie, a jam
tymczasem z tego zaszczytu tak mało sobie robił!
Skoro takie są pożytki czytania duchownego, nic dziwnego, że je mistrzowie duchowni,
w ślad za Apostołem Pawłem, gorąco zalecają. Semper in manu tua sacra sit lectio7 –
mówi imieniem wszystkich św. Hieronim do każdego kapłana – nunquam de manu et
oculis tuis recedat liber [Miej zawsze w ręku twoim Pismo Święte, niech nigdy nie znika
księga z ręki i sprzed oczu twoich]8. Co więcej, tenże św. Doktor pisze nawet do swej córki
duchownej św. Eustochii: Niech cię sen nad książką zmorzy, a twarz snem pochylona niech
się o książkę duchowną opiera.
Rzeczywiście, owe święte niewiasty nieraz na czytanie duchowne znaczną część nocy
poświęcały, a ja żałuję na tę sprawę kilku minut dziennie... . O jakiż to wstyd dla mnie i
jaka strata!...
PUNKT II. Co czytać i jak czytać.
Nie czytać książek złych, to jest jadem bezbożności lub niemoralności zatrutych.
Gdyby ktoś z ważnego powodu musiał czytać podobną książkę, winien używać
odpowiednich lekarstw przeciw truciźnie.

Nie czytać książek próżnych i nieobyczajnych, jak np. romansów i powieści, chyba, że
ktoś z urzędu swego, jako nauczyciel lub spowiednik, winien śledzić nowsze płody
piśmiennictwa, by przed szkodliwymi utworami ostrzegać młodzież lub penitentów.
Nie czytać zbyt wiele książek pożytecznych, ale nie duchownych, jak np. książek
naukom świeckim poświęconych, by nie wyziębiły ducha.
Nie czytać wszystkich książek duchownych bez wyjątku, bo nie wszystkie dla
wszystkich są dobre; ale tym należy dać pierwszeństwo, które nie tylko umysł oświecają,
ale zarazem serce poruszają do pobożnych uczuć, a wolę do świętych czynów9.
Tu należy najpierw Pismo św., a zwłaszcza księgi Nowego Zakonu, ze Starego zaś
przede wszystkim Psalmy. Pismo św. jest nie tylko księgą świętą, bo Bożą, ale niejako
sercem i duszą Boga samego10, listem Bożym do stworzeń11, drabiną do Boga12, studnią
Jakubową13, zbrojownią i skarbnicą Kościoła14, piersiami Kościoła15, księgą
kapłańską16, rozkoszą serca17 itp. Stąd słuszne, aby kapłan czytywał Pismo św.
codziennie, czytywał ze czcią (dawniej czytywano je na klęczkach), czytywał z pokornym
poddaniem swego sądu pod sąd Kościoła, czytywał z należnym przygotowaniem; a więc
najpierw prosił o światło Tego, który sam jeden godzien jest wziąć księgi i otworzyć
pieczęci ich18.
Tu należą dalej książki ascetyczne, które zawierają w sobie czy rozmyślania i
konferencje19, czy pobożne wylewy duszy przed Bogiem20, czy naukę o życiu
duchownym. Pierwszeństwo mają tu dzieła napisane przez mistrzów, których imiona
zaczynają się od litery S., to jest przez Świętych21, jak np. przez św. Franciszka Salezego,
św. Alfonsa Liguori itp.
Tu należą wreszcie żywoty Świętych, a zwłaszcza obszerniejsze biografie świętych
biskupów, kapłanów i misjonarzy, bo one przemawiają i dziś do kapłana, jak niegdyś do
św. Augustyna: Potuerunt hi et hae, cur tu non Augustine [Oni i one byli w stanie, dlaczego
nie ty, Augustynie]22.
Z jakiej pobudki czytać? Zawsze z dobrej, a więc nie na to tylko, aby zaspokoić swoją
ciekawość i wzbogacić swoją wiedzę, tym mniej, by zyskać u ludzi cześć i podziw, ale by
postąpić w życiu duchownym i zużytkować swą naukę dla chwały Bożej.
Kiedy czytać? Codziennie, jak to czynił św. Tomasz z Akwinu i inni – jak przepisują
św. Benedykt i św. Ignacy Loyola w swoich regułach. Należy przy tym wybrać sobie
pewną porę i trzymać się jej – o ile można – wiernie; słusznie bowiem upomina św.
Bernard: Certis horis lectioni vacandum est; ut enim lectio sit fructuosa, non debet esse ex
abrupto et casu fortuito, sed tempore ad hoc fixo [Czytaniu należy się oddawać w
określonych godzinach; bowiem aby czytanie było owocne, nie powinno odbywać się
przez nagłe zrządzenie losu, lecz w czasie do tego wyznaczonym na stałe]. Szczególnie
radzę przeczytać codziennie rozdział z Pisma św., albo i część rozdziału, ale z
komentarzem.
Jak czytać? Przed rozpoczęciem czytania duchownego pomodlić się, odmawiając np. za
św. Efremem: Revela oculos meos, et considerabo mirabilia de lege tua [Odsłoń moje
oczy, a będę rozważał cuda za przyczyną prawa Twojego], albo za św. Bernardem:
Loquere, Domine, quia audit servus tuus [Mów, Panie, bo sługa Twój słucha], albo za
innymi: Veni Sancte Spiritus [Przybądź Duchu Święty] i Ave Maria [Zdrowaś Maryja].
Czytać w porządku, jedną książkę za drugą, a nie bez ładu i na wyrywki, co się nawinie.
Czytać uważnie i zapisywać pojedyncze myśli na tablicy ducha, a nieraz i na papierze.

Czytać z uszanowaniem dla rzeczy Bożych, stosować upomnienia do siebie i obudzić w
sobie odpowiednie uczucia, budzące się zaś zatrzymywać, by wsiąknęły w duszę, jak woda
dżdżu w ziemię.
Czytać w tym celu powoli, a co się przeczytało, przetrawiać rozmyślaniem, pamiętając
na słowo Pańskie: Comede volumen istud [Spożyj ten zwój]23 i na radę opata Gilberta: De
quotidiana lectione aliquid quo-tidie in ventrem memoriae demittendum est, quod fidelius
digeratur [Każdego dnia w brzuchu pamięci powinno pozostać coś z codziennego czytania,
żeby rzetelniej mogło być przetrawione]24.
W końcu podziękować Panu Bogu za dobre natchnienia, a z każdego czytania wynieść
jakąś pobożną myśl, niby kwiatek z pięknego ogrodu.
Czy wszyscy kapłani tak czynią? Jedni uważają rzeczywiście czytanie duchowne za
pokarm codzienny, a książkę duchowną za ulubioną towarzyszkę. Inni nie mają wprawdzie
wstrętu do tego rodzaju czytania, ale oddają mu się nieregularnie, ot, kiedy ochota
przyjdzie, a czytają raczej z ciekawości lub z chwilowej potrzeby, by np. przygotować się
do kazania, czy do słuchania spowiedzi. Innych książka duchowna nie pociąga; czytają oni
chętnie rzeczy naukowe, pochłaniają dzienniki, nie gardzą nawet lekkimi powieściami, a
tylko w czytaniu duchownym smaku nie znajdują. Innych wreszcie każda książka nudzi lub
nuży.
A u mnie jak było i jak jest? Podobno w życiu przeczytałem mnóstwo książek, ale czy
dobrych? Były między nimi, niestety, złe i szkodliwe, a tylko miłosierdziu Bożemu mam
podziękować, że nie straciłem wiary i cnoty... Było wiele niepożytecznych, co zaspokoiły
ciekawość, ale nie uczyniły mnie lepszym; owszem, rozproszyły i wyziębiły ducha... O
jakże mi żal tych chwil zmarnowanych!... A czytania ksiąg duchownych jakże mało było w
przeszłości, jak mało jest i dzisiaj... Jeżeli zaś jest, to bardzo niedoskonałe... Toż nie dziw,
że tak mało jestem duchownym... Lecz Ty, o Panie, przebacz mi i spraw, abym rozmiłował
się w słowie Twoim, a co do słowa ludzkiego, trzymał się zawsze zasady sługi Twego: Non
sapit mihi, nisi legero ibi Jesum [Nie ma dla mnie znaczenia, jeśli przy tej sposobności nie
uczę się Jezusa]25.
POSTANOWIENIA: Poświęcę codziennie pół, a przynajmniej ćwierć godziny czasu na
pożyteczne czytanie jakiej książki duchownej, przede wszystkim zaś Pisma św.
AKT STRZELISTY: Pochodnia nogom moim słowo Twoje i światłość ścieżkom moim26.
1 1 Tm 4,16. 2 Ps 119,140. 3 Hbr 4,12. 4 Ps 119,103. 5 1 Mch 12,9. 6 Św. Ambroży i
św. Bernard. 7 Epist. 13 ad Paulinum. 8 Epist. 4 ad Rusi 9 Księgi mistyczne, jako
wymagające pewnego przygotowania, nie od razu dla wszystkich kapłanów są przystępne,
a tym mniej dla świeckich. 10 Św. Grzegorz Wielki. 11 Św. Grzegorz Wielki. 12 Św.
Izydor Peluz. 13 Św. Bernard. 14 Św. Efrem. 15 Św. Augustyn. 16 Św. Ambroży. 17
Św. Augustyn. 18 Ap 5,9. 19 Wyliczam je we wstępie. 20 Jak np. Wyznania św.
Augustyna – Soliloquia – Księga o naśladowaniu J. Chr itp. 21 Tak X. Faber. Można też z
pożytkiem czytać dzieła asc. Rodrycyusza, Saint-Iure, Grou, Scaramelli’ego, Scupoli’ego,
Łęczyckiego, Fabera, O. Prokopa itp. 22 Jak np. żywoty św. Karola Boromeusza, św.
Franciszka Salezego, św. Alfonsa Liguori., św. Jana Kantego, św. Filipa Ner., św. Jana
Rossi, św. Wincentego ŕ Paulo, X. Piotra Skargi, X. Jana Vianney, X. Jana Olier, Dom
Bosco itp. Warto by niektóre z tych żywotów przełożyć na polskie. 23 Ez 3,1. 24 In Cant.

Ser. 7. 25 Św. Bernard, Ser. XV. super Cant. 26 Ps 119,105.

XXVII. Skupienie wewnętrzne
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Zbawiciela: Gdy się modlić będziesz,
wnijdź do komory swojej, a zawarłszy drzwi, módl się Ojcu twemu w skrytości1.
PRAELUDIUM II. Zamieszkaj, Panie, w komorze serca mego i naucz mnie żyć w
skupieniu.
PUNKT I. Jak korzystnym jest dla kapłana skupienie wewnętrzne.
Skupienie, według słów św. Jana Klimaka, zawisło na tym, abyśmy Boga mieli za cel i
prawidło wszelkich czynności, słów, myśli i pragnień naszych, i abyśmy nic nie spełniali
inaczej, jak z wewnętrzną gorącością i pobożnością ducha i z ciągłą pamięcią na obecność
Pana Boga. Skupiać się w duchu, jest to zatem odrywać swe władze, mianowicie
wyobraźnię, pamięć, rozum i wolę, od rzeczy zewnętrznych, a zwracać je do Boga i rzeczy
Bożych. Żyć zaś w skupieniu, znaczy zajmować się Bogiem w świątyni serca swego i
utrzymywać się w spokojnej, ale ciągłej baczności na wewnętrzne działania łaski, aby z
nimi współdziałać, jako też na poruszenia natury, aby je stłumiać albo prostować2.
Jakże się tedy zachowuje kapłan skupiony? Oto nie lgnie do dóbr, zaszczytów i pociech
świata, i nie daje się rzeczom zewnętrznym pochłonąć, natomiast zajmuje się z rozkoszą
Bogiem i rzeczami Bożymi, ma zamiłowanie w modlitwie, spełnia wszelkie czynności z
wewnętrzną żarliwością i z czystą pobudką, na zewnątrz zaś jest skromnym, nie
gadatliwym, poważnym i pogodnym.
Wielkie są korzyści z podobnego skupienia. Ono chroni od grzechu, bo stoi na straży
zmysłów, poskramia złe żądze lub porywy miłości własnej, odkrywa sidła pokus i
przypomina duszy nieustannie obecność Bożą, a tym samym oświeca ją i umacnia. Stąd
słusznie modli się Hiob: Postaw mnie, Panie, wedle siebie, a czyjakolwiek ręka niech
walczy przeciwko mnie3. Tak i ja co dzień prosić winienem, jeżeli nie chcę być
zwyciężonym.
Ono prowadzi do doskonałości, bo z jednej strony usposabia duszę do modlitwy, z
drugiej pomaga jej rozpoznawać działanie Boże i uświęcać każdą czynność przez to, iż
dusza stara się korzystać należycie z łask Bożych i mieć zawsze czystą pobudkę. O takiej
duszy powiedział Prorok: Który zatyka uszy swe, aby nie słuchał krwi (tj. podniet ciała), a
zamruża oczy swe, aby nie patrzał na złe (tj. na pokusy świata), ten na wysokości mieszkać
będzie; zamki kamienne wysokość jego; chleb mu dano, wody jego wierne są. Króla w
piękności jego oglądają oczy jego; ujrzą ziemię daleką. Obietnica ta i na mnie się spełni,
jeżeli żyć będę w skupieniu.
Ono wreszcie jedna duszy już to natchnienia i pomoce Boże, stąd przyrównano je do
wieczernika, w którym Apostołowie, modląc się z Marią, otrzymali Ducha Świętego – już
to ukojenia i pociechy, stąd nazwano skupienie niebem pogodnym, w którym dusza,
zjednoczona z Bogiem, błogiego zażywa pokoju, a w chwilach cierpienia skuteczną
znajduje ulgę. Naucz się gardzić rzeczami zewnętrznymi, a oddawać się rzeczom
wewnętrznym – powiedział mądrze autor księgi „O naśladowaniu Jezusa Chrystusa” – tedy
ujrzysz przychodzące do ciebie królestwo Boże, a królestwo Boże jest pokój i wesele w
Duchu Świętym. Jezus Chrystus przyjdzie do ciebie i pociechą cię napełni, jeśli Mu godne
w twym wnętrzu przygotujesz mieszkanie. Rzeczywiście, do duszy skupionej przychodzi

Pan Jezus i łączy ją z Sobą, bo On właśnie takich dusz szuka, takie dusze hojnie uposaża,
jako powiedział o Maryi, klęczącej u stóp Jego ze świętem skupieniem: Maria najlepszą
cząstkę obrała. Spraw, o Panie, bym i ja obrał taką cząstkę!
Wielką jest zatem cena skupienia wewnętrznego i słusznie powiedział znakomity
mistrz O. Faber, że oprócz miłości, nic nie ma potrzebniejszego nad skupienie4.
Cenili je też Święci, a wielu z nich doszło tu do wysokiego stopnia doskonałości. Tak
np. św. Bernard tak był zatopiony w Bogu, że jadąc dzień cały ponad brzegami jeziora,
wcale go nie spostrzegł. Toż samo zdarzyło się św. Franciszkowi Borgiaszowi, że nieraz
stawał na ulicy, podnosił oczy w niebo i wzdychał, zapominając, gdzie jest i co się z nim
dzieje. Podobnie św. Franciszek Salezy nigdy nie tracił skupienia, bo sobie utworzył w
duszy pustynię wewnętrzną – sanctuarium Dei – gdzie sam zamykał się z Bogiem; toteż
mógł powiedzieć o sobie: Trudno uwierzyć, jak mnie różne sprawy rozrywają, tam i sam;
mimo to, biedne i liche moje serce nie miało nigdy więcej spokoju i chęci miłowania
Boskiego Majestatu5.
O jakże wstydzić się muszę, gdy porównam siebie z tymi Świętymi... Obym miał choć
okruszynę ich skupienia, a mniej byłoby roztargnień i chłodu na modlitwie, mniej upadków
i niedoskonałości w życiu...
PUNKT II. Jak szkodliwym jest rozproszenie dla kapłana.
Po czym poznać kapłana rozproszonego? Po tym, że rzadko a zimno myśli o Bogu,
rzadko a pobieżnie bada stan swej duszy, nie odprawia medytacji, nie lubi czytania
duchownego, nie troszczy się o doskonałe spełnianie swoich obowiązków, a natomiast daje
się porywać w wir rzeczy zewnętrznych – jeżeli zaś z rozproszeniem łączy się lenistwo, jak
to często się dzieje, tedy ucieka od pracy duchownej, a szuka rozrywek lub zajęć
nieduchownych i nieobowiązkowych, byle tylko nie zostać sam na sam z Bogiem.
Trudno wypowiedzieć, jak wielkie szkody zrządza podobne rozproszenie.
Ono utrudnia działanie Ducha Św. i wstrzymuje wiele Jego natchnień; non enim in
commotione Dominus6.
Ono niweczy lub osłabia pobożność i wyziębia ogień gorliwości; stąd też kapłan
rozproszony nie będzie nigdy mężem modlitwy, ni żarliwym kaznodzieją, ni pełnym
poświęcenia pasterzem.
Ono odbiera duszy pokój święty, jaki daje życie z Bogiem i dla Boga, a naraża ją już to
na wyrzuty sumienia, już na gorzkie zawody. Dusza rozproszona jest jako morze
wzburzone, którego fale tam i sam się miotają; bo nie mając w sobie pokoju, szuka go u
stworzeń, a odpychana zewsząd, rzuca się na wszystkie strony i niespokojnie szamoce.
Sprawiedliwa to kara, o Boże – mówi pięknie św. Augustyn – ale jest w tym zarazem i
miłosierdzie Twoje, że kto się oddala od Ciebie, a w stworzeniu szuka tego dobra, które Ty
sam dać możesz, zamiast zadowolenia, nic nie znajduje, jedno smutek i utrapienie, a tak
sam grzech jego staje się dla niego męką. O jakże często doznałem i ja tych skutków
rozproszenia.
Ono wreszcie sprowadza nieraz dla kapłana niebezpieczeństwo grzechu, a dla innych
staje się łatwo powodem zgorszenia. Dusza płocha i rozproszona wychodzi ciągle pięciu
drzwiami zmysłów swoich, ciągle otacza się rzeczami ziemskimi, ciągle szuka tego, co
przyjemne naturze. Wszystko chce zobaczyć, wszystko pragnie słyszeć, wszystkim się
zajmuje, tylko nie Bogiem. Pełna próżnych myśli i czczych pragnień, ledwie zdoła
rozróżnić, czego sumienie zabrania, a co pozwala; wdaje się nierozważnie w mnóstwo
okazji niebezpiecznych, czyli innymi słowy, sama sobie szuka pokusy. Słusznie

przyrównano duszę rozproszoną do naczynia bez pokrywy, którego wnętrze gruba warstwa
prochu przysypuje – do domu bez drzwi, do którego złodzieje wdzierają się łatwo – do
rynku publicznego, po którym chodzą ludzie i zwierzęta. Może to także obraz duszy mojej?
Jakież są przyczyny rozproszenia? – Nieumartwienie zmysłów i żądz – folgowanie
własnej fantazji – nieumiarkowana ciekawość – wielomówstwo – próżność i miękkość
duszy, pragnącej ciągłego wynurzania się – chętka do ciągłych odwiedzin lub do pisania
listów – zbyteczne oddanie się czy nauce, czy sprawom polityki, czy interesom
majątkowym, czy też czytaniu dzienników lub książek lekkiej treści – wreszcie i przede
wszystkim zaniedbanie ćwiczeń pobożnych. Niestety, niejedna z tych przyczyn i na mnie
mocno działa.
A jakże zapobiec rozproszeniu? Być pilnym w rozmyślaniu i w rachunku sumienia.
Pamiętać na obecność Bożą, a szczególnie uczynić sobie pustynię wewnętrzną i zamykać
się w niej z Bogiem, bo wszakże Bóg sam obiecuje: Zawiodę ją (tj. duszę) na puszczę i będę
mówił do serca jej7.
Pilnować domu i obowiązku, a nie chodzić zbyt często między ludzi, chyba że tego ich
dobro lub inny wzgląd ważny wymaga, bo słusznie za mędrcem pogańskim powiedział
mistrz księgi O naśladowaniu Jezusa Chrystusa: Ilekroć wszedłem między ludzi, zawsze
wyszedłem mniejszym8.
Strzec się gadatliwości, a ukochać milczenie, czyli, jak mówi bł. Alfons Rodriguez,
wiele mówić z Bogiem, mało z ludźmi; pamiętając jednak i na to, że jest czas milczenia i
czas mówienia9.
Nie brać zbyt wiele czynności na siebie, aby się nie znużyć, w działaniu zaś unikać
gorączki i – jak uczy św. Franciszek Salezy – nie oddawać się całkowicie, ale się tylko
pożyczać. Wreszcie trzymać na wodzy wyobraźnię i zmysły, a przy tym prosić Pana
Jezusa, zwłaszcza po Mszy św., by On sam wprowadził z Sobą skupienie duszy.
Skupienie doskonałe jest dosyć rzadkim, nie tylko u kapłanów świeckich, ale także u
zakonnych. Jednych i drugich pochłania zanadto życie zewnętrzne... To samo powiedzieć
muszę i o sobie... Dusza moja nie chce przebywać długo w wewnętrznej komnacie na
rozmowie z Bogiem, ale wychodzi ustawicznie na zewnątrz, by rozmawiać ze
stworzeniami, i raz zajmuje się jakąś osobą, to znowu rzeczą, raz wspomnieniami z
przeszłości, za chwilę sprawami obecnymi lub marzeniami o przyszłości; – często bawi się
takimi fraszkami i głupstwami, że wstydziłaby się wyznać je przed ludźmi – ta dusza
stworzona na obraz Boży i przeznaczona do życia z Bogiem... Lecz Ty, o Panie Jezu,
oderwij duszę moją od rzeczy zewnętrznych i pociągnij ją ku Sobie; a jako sam w
Najświętszym Sakramencie zajęty jesteś ciągle uwielbieniem Ojca swego, tak niech i życie
moje będzie ciągłym skupieniem, nieustanną modlitwą...
POSTANOWIENIA: Zrobię sobie w duszy komórkę wewnętrzną na rozmowę z Bogiem i
nawet wśród zajęć zewnętrznych będę pamiętał na obecność Bożą.
AKT STRZELISTY: Boże, Boże mój do Ciebie czuwam na świtaniu.
1 Mt 6,6. 2 Por. Życie duchowne. T. I, R. V, IX, i Chaignon, Rozmyślania dla kapłanów, I,
106 sq. 3 Hi 17,3. 4 Postęp w życiu duchownym, R. 3. 5 Lettre DCXLII. 6 1 Krn 19. 7 Oz
2,16. 8 O naśladowaniu Jezusa Chrystusa, Ks. l, R. 20. 9 Koh 3,7.

XXVIII. Pamięć na obecność Bożą

PRAELUDIUM I. Przedstawić sobie, że się słyszy słowo Pańskie, wyrzeczone do
Abrahama: Chodź przede mną, a bądź doskonały2.
PRAELUDIUM II. Spraw, o Panie, abym chodził ciągle w obecności Twojej i stał się
rzeczywiście doskonałym.
PUNKT I. Jak słuszną i pożyteczną jest rzeczą pamiętać na obecność Bożą.
Chodzić ciągle w obecności Bożej jest to nie tylko przypominać sobie, że Bóg jest
wszędzie obecny, i nie tylko w myślach zajmować się Bogiem, ale nadto podnosić serce do
Boga, iżby uwielbiać Jego majestat, podziwiać Jego doskonałości, wyrywać się do Niego z
tęsknotą, dziękować Mu za łaski, poddawać się Jego woli, wzywać Jego miłosierdzia,
ofiarować Mu siebie i wszystko swoje na wierną służbę, szukać we wszystkim Jego
chwały3.
Nic słuszniejszego, jak pamiętać w ten sposób na obecność Bożą. Bo najprzód, nie
masz przedmiotu godniejszego dla myśli ludzkiej, jak Bóg sam, Istota w sobie
najdoskonalsza, a zarazem Stwórca wszystkiego, co jest. Dignus es Domine accipere
gloriam et honorem [Godzien jesteś, Panie, odbierać chwałę i cześć]. Jakoż umysł ludzki,
zajmując się Bogiem, nie tylko dziwnie się podnosi i uszlachetnia (Qui adhaeret Domino,
unus spiritus est)4, ale uczestniczy niejako w życiu Aniołów i Świętych, widzących Pana
Boga twarzą w twarz, to jest doskonale; i słusznie powiedział św. Efrem: Pamiętaj zawsze
na Boga, a duch twój stanie się niebem.
Po wtóre, ten Bóg jest wszędzie przytomny, tak że w Nim żyję i poruszam się; jakże Mu
tedy nie okazywać czci na każdym kroku. Od Boga wszystko wziąłem, co mam; jakże mu
tedy nie objawiać wdzięczności. Vere dignum et justum est nos Tibi semper et ubique
gratias agere [Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie
składali dzięki]. Do Boga cały należę i ciągle potrzebuję Jego pomocy; jakże Mu tedy nie
składać hołdów i nie przedstawiać próśb.
Nic też pożyteczniejszego nad ciągłą pamięć na obecność Bożą.
Ta pamięć strzeże od grzechów, bo któż odważy się zgrzeszyć, pamiętając w chwili
pokusy, że Bóg nieskończenie święty i sprawiedliwy nań patrzy. Sama myśl Bóg mnie
widzi zachowała od upadku Józefa egipskiego, Zuzannę i tylu Świętych, z których jeden
zażądał od niewiasty bezwstydnej kuszącej go do grzechu, by mu najpierw wskazała
miejsce, gdzie by nie było Boga. Natomiast, kto zapomina o Bogu, łatwo Go obraża. Nie
masz Boga przed oblicznością jego – mówi o takim Duch Św. – dlatego splugawione są
drogi jego na każdy czas. To właśnie popchnęło do występku tych starców, co godzili na
cnotę Zuzanny, że odwrócili oczy swe, aby nie patrzyli w niebo5. Lecz ja, o Panie, zawsze,
a szczególnie w czasie pokusy pamiętać będę, że Ty na mnie patrzysz.
Ta pamięć pomaga do uświątobliwienia się, jako powiedział sam Bóg: Chodź przede
mną, a bądź doskonały6. Ona usposabia do modlitwy, jako rodzicielka skupienia; stąd
nazwano ją kluczem modlitwy. Ona rodzi czystą intencję, bo prostym i czystym jest oko,
które patrzy na Boga. Ona budzi ufność dziecinną, czegóż bowiem ulęknie się dusza pomna
na to, że Bóg nieskończenie mocny i nieskończenie dobry jest przy niej. Ona rozpala
miłość, bo któż nie uczuwa ciepła, stojąc przy ogniu, a ogniem trawiącym7 jest Bóg. Ona
uczy spełniać dobrze każdą czynność, bo pod okiem samego Boga, jako radzi Mędrzec
Pański: Na wszystkich drogach twoich myśl o Nim, a On wyprostuje ścieżkę twoją8. O ileż
prostszą byłaby i ścieżka moja, gdybym był częściej myślał o Bogu!

Ta pamięć wreszcie umacnia w walkach i cieszy w cierpieniach. Słabym jest człowiek,
gdy się opiera na sobie i łatwo może być zwyciężony; ale mocnym się staje, gdy ufa w
Bogu i ma Go ciągle przy sobie, tak, że wtenczas może powiedzieć z Prorokiem: Choćbym
też chodził pośród cienia śmierci, nie będę się bał złego, bowiemeś Ty jest ze mną9.
Ciężkim jest też krzyż życia, jeżeli człowiek sam go dźwiga; lecz kto pamięta, że Bóg jest
przy nim, i u Boga szuka pomocy, temu krzyż nie tylko wydaje się lżejszym, ale staje się
źródłem zasług i przedmiotem miłości. Ta właśnie myśl o Bogu pocieszała Proroka w
utrapieniach: Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, bo mi jest po prawicy, abym nie
był poruszony. Przeto się uweseliło serce moje i rozradował się język mój10. Ta myśl winna
i mnie pocieszać w chwili utrapień.
Jeżeli pamięć na obecność Boga tak jest potrzebną dla każdego chrześcijanina, o ileż
potrzebniejszą jest dla kapłanów, którzy z jednej strony jako słudzy Najwyższego winni
czuwać ciągle u drzwi Pańskich i do wyższej dążyć doskonałości, z drugiej jako żołnierze
Chrystusowi, wiele muszą staczać walk i wiele ponosić cierpień.
Nic też dziwnego, że to ćwiczenie pobożne wszystkim świątobliwym kapłanom tak jest
drogim. Święty Wincenty ŕ Paulo np. miał serce ciągle zwrócone tam, gdzie był skarb jego,
to jest do Boga. W każdej ważniejszej sprawie zwykł był oczy swe podnosić w górę, aby się
pytać Pana, co się Mu najwięcej podoba. Często wpatrywał się w wizerunek
Ukrzyżowanego i zamykał się w jego św. Ranach. Ilekroć słyszał, że zegar bije, odkrywał
głowę, żegnał się znakiem krzyża św., wspominał na obecność Bożą i odnawiał
przedsięwzięcia rano zrobione.
O mój Panie, spraw, bym choć trochę był podobny do tego wielkiego sługi Twojego!
PUNKT II. Jakimi środkami utrzymywać i ożywiać w sobie pamięć na obecność Bożą.
Przede wszystkim należy pamiętać na tę prawdę wiary, że Pan Bóg, jako wszędzie
przytomny, wszystko przenika i istotą swoją napełnia – że On patrzy ciągle na człowieka i
tajniki jego serca przegląda – a stąd nie tylko strzec się nawet myśli złej lub grzesznego
pragnienia, ale wylewać duszę przed Bogiem w modlitwie, na zewnątrz zaś zachować
pokorę i skromność. Tak czynił św. Augustyn; on też przyrównał Pana Boga do oceanu, a
siebie do gąbki zanurzonej; podczas gdy św. Wincenty ŕ Paulo przedstawiał sobie istotę
Bożą jako niezmierzone zwierciadło, w którym wszystkie rzeczy najdokładniej się
odbijają. Obym i ja patrzył ciągle w to zwierciadło!
Chociaż świat cały jest wielką świątynią Bożą, dobrze jest jednak zbudować sobie
kościółek we wnętrzu duszy, a zaprosiwszy Pana Jezusa, by objął w posiadanie to żywe
tabernakulum i nie opuszczał go nigdy, schraniać się tam często do stóp Jego, zwłaszcza,
gdy świat zły swoim zgiełkiem lub swoimi pokusami na duszę naciera. Tak właśnie
postępował św. Franciszek Salezy i stąd to czerpał tak dziwne skupienie ducha, że ani na
ćwierć godziny nie tracił z pamięci Pana Boga, mimo, że najróżnorodniejsze zajęcia
rozrywały jego uwagę.
Można również użyć do pomocy wyobraźni i przedstawiać sobie pewne zdarzenia czy
okoliczności z życia Pana Jezusa; i tak, raz iść za Nim do Betlejem lub Nazaretu, kiedy
indziej do wieczernika lub na Kalwarię, to znowu wstępować w niebo i padać na twarz
przed stolicą Baranka, albo przed tronem Bogarodzicy. Godzi się przy tym naśladować
Świętych, którzy lubili patrzeć na krzyże i obrazy, albo jak św. Ignacy Loyola, zwracali
często swe oczy ku niebu. Najsłodszą jednak dla kapłana jest rzeczą przenosić się myślą
przed Najświętszy Sakrament, do najbliższej świątyni, i łączyć się sercem z Bogiem
utajonym.
Ku temu celowi służą także westchnienia święte i akty strzeliste, nazwane słusznie

iskrami, wylatującymi z ogniska duszy11. Ćwiczenie to nader jest łatwe i pożyteczne, a
stąd wielce ulubione u Świętych. Za ich przykładem można sobie wybrać jakiś akt, np. O
Jezu, miłości moja! Jezu mój, miłosierdzia!12. Boże mój i wszystko13 itp. i mieć go często
na ustach, a zawsze w sercu. Dobrze też czasem, gdy się jest samotnym, zaśpiewać jakąś
piosnkę świętą, jak to czynił św. Franciszek Salezy, Pius IX. i inni.
Oprócz tego należy w stworzeniach widzieć Stwórcę, a stąd patrzeć na nie okiem wiary,
bo dla tego oka świat widomy jest niejako księgą opowiadającą doskonałości Boże, a każde
stworzenie jakby jedną literą tej księgi. Mianowicie, wszelka piękność ziemska niechaj
przypomina piękność Boga, wszelka pociecha i słodycz – dobroć Boga; słońce niech
przypomina Chrystusa Pana, księżyc – Najświętszą Pannę, gwiazdy – Świętych, chaty
nędzne – stajenkę Betlejemską, drzewa i figury przy drodze – krzyż na Kalwarii, zielone
niwy – nadzieję wieczności, krople deszczu – łaski Boże, wody potoku lub ptaki lecące –
krótkość życia, liść pożółkły lub śnieżna szata ziemi – śmierć, noc – wieczność, burze i
wichry – dzień sądny.
Tymi i innymi środkami trzeba przywodzić sobie na pamięć Pana Boga, idąc przede
wszystkim za natchnieniem głównej mistrzyni – miłości, i starając się o czystość serca, bo
tylko czyste serca Boga oglądają. A iż jest niemożliwym na tej ziemi myśleć ciągle o Bogu,
przeto niech każdy chrześcijanin, o ileż więcej każdy kapłan, wspomina na obecność Bożą
przynajmniej rano, gdy ze snu powstaje, a potem często w dzień, dopóki nie zaśnie – niech
wspomina przed modlitwą, aby skupić myśli – niech wspomina przed pracą, aby ją
uświęcić – niech wspomina przed czynnością, by ją ofiarować Bogu – niech wspomina w
zabawach, aby ustrzec się szału – niech wspomina w cierpieniach, aby sobie męstwa i ulgi
uprosić – niech wspomina w upadkach, aby się rozpaczy nie poddać – niech wspomina w
pokusach, aby je zwyciężyć.
O gdybym tak czynił, jakżebym prędko się uświęcił!... Niestety, tak ugrzązłem w
stworzeniach, że trudno mi wznieść się do Stwórcy. Żyję w Nim i poruszam się, a rzadko o
Nim myślę... Używam ciągle Jego darów, a zapominam o ich Dawcy... Lecz Ty, o Panie,
zedrzyj łuskę z moich oczu i mgłę przed duszą moją rozprosz, bym odtąd patrzył na Ciebie
i chodził w obecności Twojej...
POSTANOWIENIA: Będę przebywał duchem po kilkakroć na dzień przed Najświętszym
Sakramentem i powtarzał często ten akt: O Jezu, miłości moja.
AKT STRZELISTY: Oczy moje zawsze ku Tobie, Panie14.
1 Ps 63,2. 2 Rdz 17,1. 3 Por. Życie duchowne, T. I. R. V, VIII. 4 1 Kor 6,7. 5 Dn 13,9. 6
Rdz 17,1. 7 Hbr 12,29. 8 Prz 3,6. 9 Ps 23,4. 10 Ps 16,8–9. 11 Por. Życie duchowne 1.
c. 12 100 dni odpustu za każdorazowe odmówienie (Pius IX. 24. września 1846). 13 50
dni odpustu (Leon XIII. 4. maja 1888). 14 Ps 25,15.

XXIX. Poznanie Jezusa Chrystusa
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Bracia święci, uczestnicy
wezwania niebieskiego, obaczcie Apostoła i najwyższego Kapłana wyznania naszego
Jezusa1.
PRAELUDIUM II. Daj, o Panie, abym Cię poznał, a znając, miłował i naśladował.

PUNKT I. Jak potrzebnym jest dla kapłana doskonałe poznanie Jezusa Chrystusa.
Poznać winienem Jezusa Chrystusa, jako istota rozumna, bo to przedmiot najgodniejszy
mojego umysłu. Wszakże Chrystus Pan jest Jednorodzonym Synem Bożym i Słowem
Przedwiecznym, które stało się ciałem. Jeżeli patrzę na Jego Bóstwo, widzę w Nim
najwierniejszy, bo współistotny obraz Ojca; jeżeli patrzę na Jego Człowieczeństwo, widzę
w Nim pełność łaski, prawdy, świętości i chwały; jeżeli patrzę na Jego życie, nic nadto
doskonalszego; jeżeli patrzę na Jego dzieła, nic nad nie większego. Zaprawdę, On wielki
Pan i bardzo chwalebny, a wielkości Jego nie masz końca2; wszystko zaś inne wobec
Niego tanquam nihilum, jako nic3.
Poznać winienem Jezusa Chrystusa jako chrześcijanin, bo tysiączne a konieczne węzły
łączą mnie z Nim. On moim Stwórcą i Panem, a ja Jego dziełem i sługą – On moim
Zbawcą, a ja Jego własnością – On moim Ojcem, a ja jego synem – On moim Królem i
Wodzem, a ja Jego poddanym i żołnierzem – On moim początkiem i końcem, On prawdą,
drogą i żywotem, On dla mnie wszystkim – i nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich pokoleń
i wieków, bo On wczoraj, dziś i na wieki – On żyje w Najświętszym Sakramencie, żyje w
ciele Kościoła, żyje w duszach wiernych – i nie tylko żyje, ale i działa, podobny iście do
słońca, które na wszystkie strony śle swe promienie, tak, że cokolwiek jest w świecie
prawdy i dobra, wszystko to wychodzi od Niego i do Niego zdąża.
Poznać winienem Jezusa Chrystusa jako kapłan, by z jednej strony naśladować Go w
życiu, jako najwyższego Kapłana, Twórcę kapłaństwa Nowego Przymierza i niezrównany
wzór kapłanów, z drugiej prowadzić do Niego ludzi, a stąd uczyć ich Jego prawdy, głosić
im Jego wolę, uświęcać ich Jego łaską. Lecz jakoż to wszystko się stanie, jeżeli sam Jezusa
Chrystusa doskonale nie poznam?
Poznanie to jest zatem konieczne, iżby można iść drogą żywota i drugim tę drogę
wskazywać; jako powiedział sam Zbawiciel: Ten Jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie
samego Boga prawdziwego, i któregoś posłał Jezusa Chrystusa4. Kto zna Chrystusa i
według Niego żyje, ten chodzi w światłości i jest prawdziwym mędrcem; kto Go znać nie
chce, ten nic nie zna, nawet gdyby znał wszystko, i chodzi w ciemnościach.
Poznanie to, im jest doskonalsze, tym większą korzyść duszy przynosi. Ono daje
mądrość nadprzyrodzoną – tę mądrość, z której słusznie chlubi się Apostoł: Nie
rozumiałem, żebym miał co umieć między wami, jedno Jezusa Chrystusa i tego
ukrzyżowanego5. Ono potęguje miłość, bo iż Chrystus jest słońcem sprawiedliwości,
przeto każdy, który się do Niego zbliża, odbiera światło i ciepło, jak tego doświadczyli
uczniowie idący do Emaus. Każdy też z miłośników Jezusowych może śmiało powiedzieć:
Ciebie znać jest doskonała sprawiedliwość, a zrozumieć sprawiedliwość i moc Twoją jest
korzeń nieśmiertelności6. Natomiast ci wszyscy, którzy gardzą Chrystusem, będą też od
Niego wzgardzeni i usłyszą kiedyś straszne słowo: Nie znam was, odstąpcie ode mnie,
którzy nieprawość czynicie7.
O Panie, zachowaj mnie od podobnej kary! Oto pragnę iść do Ciebie po mądrość
prawdziwą, bo słowa żywota wiecznego Ty jeden masz; Ty zaś zbliż się do mnie, jak
niegdyś do uczniów, i daj mi się poznać, by duch mój oświecił się, a serce rozgorzało...
PUNKT II. Jakim sposobem poznać Jezusa Chrystusa.
Przede wszystkim trzeba mi poznać Chrystusa Pana wszechstronnie, a więc nie tylko
Jego doskonałości, cnoty, słowa, cierpienia i dzieła, ale także głębię Jego Serca, czyli Jego
uczucia, zamiary i pobudki, słowem, Jego życie zewnętrzne i wewnętrzne.
Mianowicie poznać mi trzeba życie ziemskie Zbawiciela, to życie wyrzeczenia się,

ofiary i boleści, nazwane słusznie jednym krzyżem i ciągłym męczeństwem8; bo i ja mam
zaprzeć się siebie, aby żyć według Chrystusa – mam ofiarować swe życie, by było
całopalną ofiarą dla Boga i dusz – mam nosić krzyż na każdy dzień, by odpokutować za
grzechy własne i cudze.
Poznać mi trzeba życie eucharystyczne Zbawiciela, to życie miłości, gdzie On nie tylko
ponawia przeze mnie Ofiarę krzyżową, nie tylko zostaje dla mnie, jakby więzień w swoich
przybytkach, ale także przychodzi do mnie jako Chleb żywota; bo i ja mam przyswajać
ludziom owoce krzyża, wieść ich do stóp Jezusowych po prawdę i łaskę, zasilać ich dusze
Pokarmem anielskim, a nieraz i ciała chlebem ziemskim.
Poznać mi trzeba życie uwielbione Zbawiciela, to życie chwały, gdzie On, jako
Baranek siedzący na stolicy, odbiera hołdy od wszego stworzenia i znowu z całą rzeszą
Błogosławionych niebieskich, jako ich Król, składa w człowieczeństwie swoim cześć
Trójcy Przenajświętszej; bo i ja, jako sługa Kościoła, mam łączyć się z Niebem całym i
ziemią całą, by oddawać uwielbienie i dzięki Bogu w Trójcy św. Jedynemu.
A cóż czynić, aby doskonale poznać Jezusa Chrystusa? Najpierw modlić się o ten dar
do Ojca światłości, bo nikt nie zna Syna jedno Ojciec9. Słuchać przy tym, czytać i myśleć
wiele o Chrystusie, naśladując owego kapłana, o którym mówi św. Hieronim, że przez
ustawiczne czytanie i przez długie rozmyślanie serce swoje uczynił biblioteką
Chrystusową10. Tak właśnie radzi św. Bonawentura: Na tym zasadzaj wszystką mądrość i
wszystko rozmyślanie twoje, byś zawsze myślał o Jezusie. Tak też czynił św. Franciszek
Ksawery, bo wszakże co miesiąc przechodził w duchu wszystek żywot Zbawiciela, według
ćwiczeń św. Ignacego. Dobrą mianowicie jest rzeczą łączyć te rozmyślania z
uroczystościami; i tak, w czasie Bożego Narodzenia bawić w Betlejem, w Wielki Post
zdążać na Kalwarię, w oktawę Bożego Ciała zatapiać się w Tajemnicy Ołtarza itd.
Kto jednak chce doskonalej poznać Jezusa Chrystusa, niech stara się postąpić w
miłości; miłość bowiem łączy duszę z Chrystusem i każe jej nie tylko iść za Nim wiernie i
wpatrywać się w Jego oblicze, ale wprowadza ją do przybytku Jego Serca; stąd wzrok
miłości głębiej wnika, niż wzrok wiary. Miłość też była mistrzynią owych świętych
prostaczków, św. Paschalisa i św. Dydaka i innych, którzy umiejętnością w rzeczach
Bożych wprawiali w zdumienie biegłych teologów.
A czyliż ludzie znają Jezusa Chrystusa?
Niestety, to co powiedział o Nim Ewangelista: Na świecie był, a świat jest uczynion
przezeń, a świat go nie poznał11, sprawdza się i w naszych czasach; bo iluż to jest wśród
chrześcijan, zwłaszcza po wielkich miastach, pogan ochrzczonych lub nieochrzczonych,
którzy prawie nic nie wiedzą o Chrystusie, iż On jest dla nich Deus ignotus; iluż nawet
takich, co słyszeć o Nim nie chcą, a natomiast radzi by Go wyrzucić ze wszystkich serc i
umysłów; jeżeli zaś mają władzę w ręku, tedy starają się wyrugować Jego zakon z
prawodawstwa, z wychowania, z życia publicznego i społecznego. Kapłani stają w obronie
swego Pana i Mistrza; ale czy wszyscy znają Go doskonale, a więc z księgi modlitwy i z
księgi miłości? Czy przynajmniej niektórzy z nich nie zasługują na ten zarzut: Przez tak
długi czas jestem z wami, a nie poznaliście mnie12.
Ach Panie, i ja zasługuję na ten zarzut, bo czyż znam Cię tak, jak znać powinienem?...
Ty sam ostrzegasz mnie przez Proroka: Niech się nie chlubi mądry w mądrości swej... ale
niech się w tym chlubi, który się chlubi, że umie i zna mnie13; lecz ja zbyt często popisuję
się blichtrem mądrości światowej i okruchami wiedzy ludzkiej, a zbyt mało staram się o
umiejętność Świętych, której Ty jesteś alfą i omegą...

AKT ŻALU I PROŚBA DO NAJŚWIĘTSZEJ MATKI, BY MI DAŁA POZNAĆ JEZUSA.
POSTANOWIENIA: Będę odtąd częściej rozmyślał o życiu ziemskim, eucharystycznym i
uwielbionym Chrystusa Pana, a szczególnie zastanawiał się nad Jego urzędem kapłańskim.
AKT STRZELISTY: Noverim Te, Domine, ut amem Te! [Panie, chcę Ciebie poznać, by Cię
pokochać!].
1 Hbr 3,1. 2 Ps 145,3. 3 Ps 39,6. 4 J 17,3. 5 1 Kor 2,2. 6 Mdr 15,3. 7 Mt 7,23. 8 Tota
vita Christi crux fuit et martyrium [Całe życie Chrystusa było krzyżem i męczeństwem]
(Imit. L. II, C. XII). 9 Mt 11,27. 10 Ep. 3, ad Hel. 11 J 1,10. 12 J 14,9. 13 Jr 9,22–23.

XXX. Naśladowanie Jezusa Chrystusa
PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Zbawiciela: Jeśli mnie kto służy, niech za mną idzie, a
gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, że Ty sam jesteś wzorem moim, i spraw, abym
Cię, o ile mogę, naśladował.
PUNKT I. Naśladowanie Jezusa Chrystusa jest konieczne dla chrześcijanina, a tym
więcej dla kapłana.
Naśladować Chrystusa Pana jest to iść wiernie Jego śladami, a więc tak sądzić, tak
pragnąć, tak mówić, tak działać, tak cierpieć, jak to czynił Jezus Chrystus, iżby powtórzyć
w sobie – o ile można – życie Chrystusowe.
Otóż tak winienem naśladować Chrystusa Pana, już jako chrześcijanin. Bo przede
wszystkim Chrystus Pan jest nie tylko Twórcą życia nadprzyrodzonego, ale też wzorem
tego życia – wzorem najdoskonalszym i powszechnym, który Bóg w pełności wieków dał
wszystkim ludziom. Do naśladowania tego wzoru obowiązany jestem mocą powołania, a
nawet samego imienia; i słusznie powiedział św. Grzegorz Nysseński, że chrześcijanin, aby
był godzien tak pięknego imienia, powinien koniecznie w swoich myślach, słowach i
uczynkach stać się podobnym do Jezusa Chrystusa; inaczej to imię nosi niesłusznie2.
Od tego też zależy moja doskonałość i moje zbawienie. Powiedział sam Zbawiciel:
Doskonały każdy będzie, będzie li jako mistrz jego3; i znowu: Jeśli mnie kto słucha, niech
za mną idzie, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie;4 a więc ten tylko jest prawdziwym
uczniem i sługą Chrystusowym i ten jedynie będzie zbawiony, kto idzie za Chrystusem, a
przez to naśladowanie staje się podobnym do Pierworodnego między wielą braci5. Jeżeli to
nie nastąpi, niebo nie moje!
O ileż więcej obowiązany jestem naśladować Chrystusa Pana jako kapłan. Bo kapłan
jest nie tylko uczniem i sługą Chrystusowym, ale też Jego pomocnikiem i zastępcą w dziele
zbawienia ludzi. Vicarius Christi – mówi o nim pięknie św. Bonawentura – vicem Christi
gerere debet [Zastępca Chrystusa powinien pełnić urząd Chrystusowy]; do tego zaś nie
wystarczy piastować Jego władzę, ale trzeba też jaśnieć Jego cnotami. Co więcej, kapłan
jest niejako drugim Chrystusem, działającym w świecie, któremu niejako ust i rąk swoich
pożycza (sacerdos alter Christus) [kapłan drugim Chrystusem]; toż słuszne, by również
wyraził na sobie Jego życie, czyli był wierną, o ile możliwe, podobizną Chrystusową. Tego
żąda sam Chrystus Pan: Dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, tak i wy
czynili6.

Któryż tedy kapłan nie będzie słuchał Boskiego Mistrza, zwłaszcza, że naśladowanie
Jego przynosi niezmierzone korzyści.
Ono oświeca, bo Chrystus Pan jest Prawdą i Światłością świata; kto tedy za Nim idzie,
znajduje w Nim światłość żywota. O Panie, oświećże i mnie!
Ono pokrzepia, bo Chrystus Pan jest nie tylko wzorem, ale i Pomocnikiem naszym na
wieki, tak, że każdy, który się do Niego zbliża, może powiedzieć: Exemplum sumo ab
homine, auxilium a potente [Przykład biorę z człowieka, wsparcie od Mocarza]. A jakże
skuteczna to pomoc! Któżby się mógł spracować, idąc za Jezusem – są słowa św.
Ambrożego – kiedy Jezus mówi: Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie? Jeśli
zawsze będziemy szli za Nim, nigdy nie ustaniemy; albowiem On daje siłę tym, którzy za
Nim idą. Przeto im bliższym będziesz Mocy, tym będziesz sam mocniejszym7. O Panie,
pokrzepże i mnie!
Ono uświęca każdą czynność; bo od czegóż zależy to uświęcenie, jeżeli nie od tego, by
połączyć się z P. Jezusem przez Jego łaskę i przejąć się Jego duchem, a stąd działać zawsze
tak, jak Chrystus działał i z tych pobudek, jakie miał Chrystus. O Panie, uświęćże i mnie!
Ono użyźnia każdą pracę, bo od kogóż zawisł owoc tej pracy, jeżeli nie od łaski
Jezusowej; a tę łaskę daje Pan przede wszystkim temu kapłanowi, który w Nim i według
Niego żyje; jako sam powiedział: Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten siła owocu
przynosi8.
O Panie, gdyś i mnie powołał do kapłaństwa, sprawże, by i moja praca była płodną, a
najpierw jeszcze, by życie moje było podobne do Twego.
PUNKT II. Jak i w czym naśladować Jezusa Chrystusa? Lecz cóż czynić, aby przez
naśladowanie Chrystusa stać się podobnym do Niego?
Najpierw poznać dobrze Chrystusa Pana, bo nikt tego nie ceni i nie miłuje, czego nie
zna.
W tym celu rozmyślać często o Chrystusie, a przy tym wpatrywać się okiem wiary i
miłości w Jego życie ziemskie, eucharystyczne i uwielbione, naśladując malarza, który gdy
chce odmalować obraz, raz pogląda na pierwowzór, to znowu na jego odbicie.
Wnikać zarazem w Najświętsze Serce Jezusowe, iżby się przejąć Jego pobudkami; a iż
Najświętsza Panna i Święci są niejako kopiami tego pierwowzoru doskonałości, przeto
badać również ich życie. Ćwiczyć się ciągle w wyrzeczeniu siebie i dążyć do nabycia cnót
doskonałych, zwłaszcza miłości, by przez miłość zjednoczyć się z Panem Jezusem i
uczynić Go nie tylko wzorem i celem, ale też źródłem duchownego życia. Wtenczas to
życie będzie niejako dalszym ciągiem życia Chrystusa Pana, który nie przestaje żyć i
działać w Kościele swoim i w duszach wiernych.
Wreszcie, przed rozpoczęciem ważniejszej czynności zastanawiać się, jak Pan Jezus w
podobnym razie postąpił albo jakby był postąpił; jeżeli zaś zachodzi pewna wątpliwość,
tedy biegnąć do Jego stóp i pytać się: Panie, co mam teraz czynić, aby się Tobie spodobać?
Tak właśnie radzi św. Franciszek Salezy: Jeżeli mamy modlić się, dawać jałmużnę,
pocieszać strapionych, zostawać w samotności, pracować lub cierpieć: przedstawiajmy
sobie, jak Pan nasz czynił to wszystko i mówmy do Niego: Nie chcę inaczej działać, jedno
według Ciebie i w Tobie. A jak uczył, tak też postępował. Udzielając np. święceń,
przypominał sobie, jak Pan Jezus poświęcał na swą służbę Apostołów. Odwiedzając
chorych, przedstawiał sobie Zbawiciela, wchodzącego do świekry Piotrowej, albo do córki
Jaira. Kiedy uczestniczył w jakiej biesiadzie, przenosił się myślą na gody w Kanie. Gdy był
sam, łączył się z Panem, modlącym się na pustyni. W czasie pociech rozważał
przemienienie się Pańskie na górze Tabor, w czasie prześladowań – ucieczkę do Egiptu, w

czasie oschłości – modlitwę w Ogrójcu, w czasie choroby lub innej boleści – mękę na
Kalwarii. O jakiż to środek miły a łatwy; i czegóż bym go nie miał używać? Cóż mi
przeszkadza? Chyba rozproszenie i lenistwo...
A w czymże mam naśladować Jezusa Chrystusa?
W życiu wewnętrznym i zewnętrznym, przede wszystkim zaś w tych cnotach, które
szczególnie zdobić powinny kapłana, jak np. w zamiłowaniu modlitwy, w wyrzeczeniu się,
w pokorze, w dziewictwie, w poświęceniu się, w miłości krzyża, w żarliwości o chwałę
Boga, świetność Kościoła i zbawienie dusz, wreszcie w charakterze dobrego pasterza, by
nie tylko znać swe owce, strzec ich i wieść je na pastwiska, ale w razie potrzeby i życie swe
za nie położyć. Mogę li to o sobie powiedzieć?
To zaś naśladowanie winno być doskonałe, by według słów Apostoła przyoblec się w
Chrystusa9, jako w szatę zewsząd duszę okrywającą, spod której by nic ludzkiego nie
wyglądało; co więcej, by żywot Jezusa nawet w naszych ciałach był okazany10. Winno być
nadto wytrwałe, a więc tak w szczęściu, jak w cierpieniu, tak w walce, jak w pokoju, tak na
górze Tabor, jak i na Kalwarii, abym mógł powtórzyć do Chrystusa Pana te słowa, które
wyrzekł cny Etai do Dawida: Żywie Pan i żywie król pan mój, iż na którymkolwiek miejscu
będziesz królu panie mój, choć w śmierci, choć w żywocie, tam będzie sługa twój11.
Tak by być powinno, o Panie; ale tak nie jest; bo jakże ja niepodobny do Ciebie!... Tyś
ubogi i wyniszczony z siebie, a ja tak żądny dóbr i pociech świata; Tyś cichy i pokornego
serca, a ja tak wyniosły i spragniony pochwał ludzkich; Tyś cały oddany Ojcu swemu i
ludziom, a ja tak samolubny i nieskory do ofiar; Tyś słodki i cierpliwy, a ja tak drażliwy na
urazę i małoduszny pod krzyżem... A jednak, jam sługa i pomocnik Twój, tak wysoko
wyniesiony od Ciebie... Zaprawdę, zasłużyłem, byś mnie wytrącił ze swej służby... Lecz
miej jeszcze litość nade mną; a iż z niezmierzonego miłosierdzia przychodzisz codziennie
do duszy mojej, przemieńże mnie w Siebie, bym odtąd żył w Tobie i dla Ciebie.
POSTANOWIENIA: Przed każdą sprawą ważniejszą spojrzę w duchu na Chrystusa Pana i
zapytam się: Panie, jak mam postąpić, abym się spodobał Tobie?
AKT STRZELISTY: Mistrzu Boski, pójdę za Tobą, gdzie jedno pójdziesz12.
1 J 12,26. 2 De perf. Christi forma. 3 Łk 6,40. 4 J 12,26. 5 Rz 8,29. 6 J 13,15 7 L. 3. ep.
25. 8 J 15, 5. 9 Ga 3,27. 10 2 Kor 4,10. 11 2 Sm 15,21. 12 Mt 8,19.

XXXI. Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus
PRAELUDIUM I. Zastanowić się ze czcią nad słowami Ewangelii: A Słowo ciałem się
stało i mieszkało między nami pełne łaski i prawdy1.
PRAELUDIUM II. Bogarodzico Dziewico, zaprowadź nas do Betlejem i uproś nam czci i
miłości dla Bożego Dzieciątka.
PUNKT I. Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus zależy przede wszystkim na tym, aby
rozważać ze czcią Tajemnicę Wcielenia.
Nabożeństwo to wiedzie każdego chrześcijanina do stajenki Betlejemskiej, a wskazując
tam na Słowo, które stało się ciałem i jako Dziecię spoczywa w żłóbku, przedstawia do
rozważania Tajemnicę Wcielenia. Zaprawdę, wielka to i niezgłębiona Tajemnica; bo który
rozum zdoła to ogarnąć, które serce doskonale odczuć, że Bóg z miłości ku ludziom staje

się człowiekiem, że Syn Boży staje się synem Dziewicy, że Nieśmiertelny staje się
śmiertelnym, że Przedwieczny rodzi się w czasie, że Nieogarniony ukazuje się
niemowlęciem, że Pan wszechrzeczy leży na barłogu, że Król chwały otoczony bydlętami,
że Światłość istotna mieszka w ciemnej grocie, że Szczęście samo łzy leje, że Miłość
płomienista drży od zimna, że Wszechmoc sama skrępowana pieluszkami. Patrząc na tę
Tajemnicę, wołać muszę z Apostołem: O głębokości bogactw, mądrości i wiadomości
Bożej2
Tajemnica to niezrównanej pokory i niewysłowionej miłości, bo oto Syn Boży, Bóg z
Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z prawdziwego Boga, współistotny Ojcu,
przez którego wszystko się stało, przychodzi na świat dla zbawienia ludzi i staje się
człowiekiem, czyli przyjmuje do hipostatycznej jedności z Bóstwem nie tylko duszę, ale i
ciało. A słowo stało się ciałem. Sam zamiar Trójcy św. zbliżenia się do stworzenia przez
Wcielenie Słowa odsłania niezgłębioną przepaść uniżenia i miłości; czymże bowiem jest,
nie mówię człowiek, ale wszechświat cały w porównaniu ze Stwórcą, jeżeli nie nicestwem?
Jako najmniejsze ziarnko na wadze, tak jest przed tobą okrąg ziemi – mówi Pismo3; i
znowu: Bytność moja jako nic przed Tobą4; a jednakże Syn Boży, przyjmując
człowieczeństwo, łączy się tym samym ze stworzeniem.
Cel i sposób tego połączenia odkrywa nową przepaść miłości, bo nie na to tylko
przyszedł na ziemię, by jako Król odbierać hołdy od ludzi, ale by jako Mistrz i Kapłan
własnymi ustami nauczyć ich prawdy Bożej, własnym życiem wskazać im drogę do Ojca,
własną Krwią zmazać z nich przekleństwo, a wysłużyć im morze łask i chwałę synostwa
Bożego.
Mógł przyjść odziany majestatem, w sile wieku i w ciele uwielbionym, a On przyszedł
w poniżeniu, ubóstwie i cierpieniu. Przyszedł jako niemowlę, by nas swą słodyczą
pociągnąć do Siebie i dziećmi Bożymi uczynić; – przyszedł jako niemowlę
Matki-Dziewicy, by nie tylko stać się naszym bratem według ciała, ale podzielić się z nami
sercem tej Matki; – przyszedł jako niemowlę spowite w pieluszki, by nas z więzów
grzechów uwolnić; – przyszedł jako niemowlę płaczące, by łzy nasze otrzeć; – przyszedł
jako niemowlę ubogie, by ubóstwo uzacnić, a nas wszystkich iście bogatymi uczynić; –
przyszedł jako niemowlę narodzone w stajence, by człowiekowi mieszkanie w domu Ojca
swego zgotować; – przy-szedł jako niemowlę złożone na sianie, aby człowieka, który
sianem rzeczy ziemskich się karmił, do pożądania niebieskich pobudzić.
Przyszedł z miłości dla wszystkich ludzi i dla każdego z osobna, a więc i dla mnie, by
nie tylko obdarzyć mnie skarbami swoimi, ale też uczynić szafarzem tych skarbów. O
Panie, jakiś Ty wielki w Twojej pokorze i w Twojej miłości... Cóż tedy słuszniejszego,
gdybym i ja, lichutki sługa Twój, nauczył się od Ciebie pokory i miłości. Mów tylko do
mnie z Twojego żłóbka słowem wewnętrznym...
PUNKT II. Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus zależy dalej na tym, by oddawać cześć i
miłość temuż Dzieciątku.
Nic nad to słuszniejszego, bo to Dzieciątko jest już w żłóbku Królem, Mistrzem i
Kapłanem.
1. Przepowiedzieli Prorocy, że Syn Boży w ludzkim ciele ukaże się ludziom jako Król,
którego potęgą i majestatem napełnioną będzie wszystka ziemia5. Wprawdzie Król ten
narodził się w stajence i jako ubogie niemowlę leżał na barłogu, ale i w tym uniżeniu się
widoczne są promienie Boskiego Majestatu. Bo oto otwierają się podwoje Niebios, a pułki
Aniołów spieszą na ziemię, by uczcić swego Króla, otoczyć na wzór dworzan Jego stajenkę

i zanucić pieśń, jakiej świat dotąd nie słyszał: Chwała Bogu itd. A więc Niebo złożyło Mu
hołdy, ale i ziemia nie milczała. Oto przed żłóbkiem klęczy pobożnie niewiasta – to
Matka-Dziewica, najczystsza, najwspanialsza ze wszystkich stworzeń – to Matka ludzi,
Opiekunka Kościoła i Królowa świata; Ona też za cały Kościół i za wszystek świat wielbi
to Słowo, które stało się ciałem. Jest nadto w stajence mąż święty, modlący się pokornie w
kąciku; to Józef, Oblubieniec Maryi, zarazem przedstawiciel starej synagogi i tych
czterdziestu wieków, które z tęsknotą oczekiwały Zbawcy, a teraz z radością ścielą się do
stóp Jego. Niebawem na głos Anioła spieszą doń pastuszkowie, jakby posłowie ludu
izraelskiego; w ich ślady idą Trzej Mędrcy, jako przedstawiciele pogan; za nimi zaś jakież
nieprzeliczone tłumy garną się do stajenki, tak że jej ściany rozszerzają się na północ i
południe, na wschód i zachód, tworząc olbrzymi Kościół, co ogarnia ludy i wieki, a żłóbek
przemienia się w tron wspaniały, na którym Dziecię Jezus cześć Boską odbiera.
Za nimi spieszę i ja do Betlejem, a padając na twarz przed żłóbkiem, wołam: Chwała Ci
i pokłon, Królu najwspanialszy, choć ukryty w postaci niemowlęcia!...
2. Przepowiedzieli Prorocy, że Syn Boży w ludzkim ciele będzie Mistrzem całego
świata i przyniesie mu prawdę6. Rzeczywiście, Chrystus Pan to Mistrz wszystkich ludów i
wieków – Mistrz, jakiego nie było i nie będzie, bo w Nim zamieszkała zupełność bóstwa
cieleśnie, a więc i peł-ność Mądrości. To nauczycielstwo rozpoczyna On już w stajence
Betlejemskiej i z głębi żłóbka, jakby z pierwszej swojej kazalnicy, woła do ludzi: Pójdźcie
do mnie wszyscy, którzy szukacie prawdy i oglądacie się za światłem, a ja was oświecę.
Kto zaś do Niego z wiarą się zbliża i w rozmyślaniu ucha nadstawia, ten słyszy głos
wewnętrzny: Patrz, człowiecze, oto ja, Syn Boży, stałem się człowiekiem, abyś ty poznał,
jak dobrym jest Ojciec Niebieski i byś przeze mnie wrócił do Niego. Łączże się ze mną
przez łaskę moją, ale zarazem pamiętaj, żem ja przyszedł na świat ubogi, pokorny,
wyniszczony, abyś i ty w życiu ukochał ubóstwo, pokorę, wyrzeczenie się, ofiarność.
Głosu tego słuchają miliony dusz, i w ślad za Boskim Mistrzem stają się świętymi.
Za nimi spieszę i ja do stajenki Betlejemskiej, a korząc czoło w prochu, wołam: Chwała
ci i posłuszeństwo, Mistrzu najmędrszy, choć ukryty w postaci niemowlęcia...
3. Przepowiedzieli Prorocy, że Syn Boży w ludzkim ciele będzie kapłanem i ofiarą7.
Otóż to kapłaństwo spełnia Chrystus Pan od pierwszej chwili Wcielenia. Przed
błogosławioną Jego duszą, w której na mocy osobowego zjednoczenia z Bóstwem była od
początku pełność wiedzy, stały ciągle grzechy wszystkich ludzi, jacy byli, są i będą, i już z
żłóbka uczynił sobie ołtarz, na którym złożył Siebie w ofierze. Nie otworzył On ust swoich,
ale z Serca Jego wydobywał się głos nieskończonej miłości: Ojcze, nie chciałeś ofiary i
obiaty, aleś mi ciało sposobił. Całopalenia, i za grzech nie upodobałyć się. Tedym rzekł:
Oto idę8 – tak, idę na świat, by spełnić wolę Twoją, Ojcze; zstępuję do żłóbka, z żłóbka
wstąpię na krzyż, z krzyża na ołtarz, z ołtarza do dusz, by tylko Imię Twoje uwielbić, a
dusze ludzkie uświęcić. W ten sposób każda chwila ziemskiego życia Zbawcy była ciągłym
aktem hołdu, zadośćuczynienia i ofiary względem Ojca, a oddania się dla ludzi.
Co więcej, Pan Jezus postanowił stać się nie tylko naszym okupem, ale i naszym
żywotem, a Betlejem to istotnie dom chleba, stajenka to pierwszy przybytek, żłóbek to
pierwsze cyborium; toż pięknie a sprawiedliwie powiedział jeden z Ojców Kościoła, że Pan
Jezus dlatego dał się złożyć w żłóbku, iżby okazać, że jest pokarmem bydlątek Bożych, to
jest dusz wierzących i kochających. O jakże cudne jest podobieństwo tej stajenki z
przybytkiem sakramentalnym. Tam i tu ten sam Pan Jezus, tam i tu wyniszczony z
majestatu; ale tam ukrywa tylko swe Bóstwo, tu Bóstwo i Człowieczeństwo; tam spowity

pieluszkami, tu postaciami Sakramentu; tam kwili, tu milczy; tam pod strażą
Matki-Dziewicy, która za sprawą Ducha Św. przyodziała Go ciałem ludzkim i jednym:
Niech mi się stanie sprowadziła Go na ziemię – tu pod strażą Matki-Kościoła, który słowem
Bożej wszechmocy sprowadza Go na ołtarz; tam zastępy anielskie śpiewają Mu pieśń
chwały, tu Aniołowie otaczają przybytek, ale w milczeniu, za to modlą się i śpiewają
kapłani z ludem wiernym; tam ciągnie On do Siebie pastuszków i mędrców, tu woła
wszystkich bez różnicy narodu, płci, wieku i stanu.
Otom i ja zaproszon do żłóbka sakramentalnego i to nie tylko, abym pożywał Chleba
anielskiego, ale bym ten Chleb mocą Bożą sprowadzał z Nieba i rozdawał ludziom. O jakże
wielką winna być wdzięczność i miłość moja, a jak małą jest w istocie!... Lecz teraz
zawstydzony i wzruszony rzucam się przed żłóbkiem, a całując stopy Twoje, o Jezu,
wołam: Iżeś się mi oddał cały, więc i ja oddaję Ci się całkowicie. Wszystko, co na ziemi
nazywam moim, to Twoja własność, wszystkim rządź Ty sam i we wszystkim bądź
uwielbiony z Ojcem i z Duchem Świętym... Każda myśl moja, każde tętno serca, każde
słowo, każdy czyn, każde cierpienie – to dla Ciebie; życie moje, śmierć moja, wieczność
moja – to dla Ciebie; wszystko poświęcam Ci na ofiarę, najświętszy Kapłanie nasz...
POSTANOWIENIA: 1. Podczas świąt Bożego Narodzenia będę rozmyślać o tajemnicy
Wcielenia i brać z Dzieciątka Jezus naukę; kiedy indziej zaś, a zwłaszcza dzięki czyniąc po
Mszy św., zaglądnę nieraz myślą do Betlejem. 2. Z miłości ku Bożemu Dzieciątku będę
chętnie uczył dzieci o Bogu i wspierał Stowarzyszenie Dziecięctwa Jezus.
AKT STRZELISTY: Jesu Tibi sit gloria, qui natus es de Virgine [Niech będzie Ci chwała,
Jezu, który narodziłeś się z Dziewicy].
1 J 1,14. 2 Rz 11,33. 3 Mdr 11,23. 4 Ps 39,6. 5 Por. Ps 72; Iz 9,6. 6 Iz 2,3. 7 Iz 53,5–7. 8
Hbr 10,5–7.

XXXII. Nabożeństwo do Męki Pańskiej
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Chrystus umiłował nas i wydał
samego siebie za nas1, aby i którzy żywią, już nie sami sobie żyli, ale Temu, który za nie
umarł2.
PRAELUDIUM II. Odsłoń mi, Panie, tajemnicę Męki Twojej i przejmij mnie miłością ku
niej.
PUNKT I. Co znaczy mieć nabożeństwo do Męki Pańskiej.
Mieć nabożeństwo do Męki Pańskiej znaczy przede wszystkim rozważać tajemnicę
Odkupienia i cierpienia Zbawiciela, a stąd poczuwać się do wdzięczności. Przedziwna to
tajemnica! Człowiek zgrzeszył i zasłużył na karę; tymczasem Bóg postanowił od wieków,
iżby za grzeszników pokutował Niewinny, za niewolników sam Syn Boży był karany, za
ludzi cierpiał Bóg-Człowiek, a tak by sprawiedliwość nie miała uszczerbku i miłosierdzie
mogło się objawić; bo tak Bóg umiłował świat, iż Syna swego jednorodzonego dał3. I
cierpiał Syn Boży w ludzkim ciele, a cierpiał nie dni kilka, ale przez całe życie, od chwili
poczęcia aż do ostatniego tchnienia, bo krzyż nie znikał nigdy sprzed Jego oczu; jako
przepowiedział przez Proroka: Oto ja na bicze gotów jestem, a ból mój przed oblicznością
moją jest zawsze4. Cierpiał na ciele, na duszy, na sławie, na wszystkim. Cierpiał od
wszystkich – od Żydów, od pogan, od kapłanów i ludu, od wrogów i przyjaciół – cierpiał

nawet z powodu Matki swej najmilszej, która z Nim dzieliła boleści, i z powodu Ojca
Niebieskiego, którego gniew ciążył nad Nim za grzechy świata. Cierpiał niezrównanie
więcej, niż wszyscy Męczennicy i wszyscy ludzie razem wzięci, a cierpiał bez ulgi, bez
pociechy, bo chciał kielich boleści spełnić aż do dna, tak, iż On jeden mógł powiedzieć: O
wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę, obaczcie i przypatrzcie się, jeśli jest boleść jako
boleść moja5.
A to wszystko wycierpiał Pan dla mnie i za mnie... Servus erat morte dignus, Rex ipse
poenam luit... [Sługa zasługiwał na śmierć, Król sam karę poniósł...]. O jakże wielką winna
być wdzięczność moja!... Kiedy stary Tobiasz dowiedział się, że ów mąż, który
towarzyszył jego synowi, jest Archaniołem Rafaelem, padł na twarz wraz z synem i przez
trzy godziny leżał nieruchomy, nie mogąc przyjść do siebie z podziwienia i przestrachu.
Lecz oto nieskończenie więcej, niż usługa Archanioła, bo śmierć Boga-Człowieka; toż nie
trzy godziny, ale przez całe życie trzeba by podziwiać, wielbić i dziękować. Lecz i życie
nie wystarczy i wieczność nie wystarczy.
Mieć nabożeństwo do Męki Pańskiej znaczy po wtóre zgłębiać tę miłość, z jaką Pan
Jezus poniósł cierpienia, i przejmować się wzajem miłością. Rzeczywiście, miłość to
sprowadziła Boga na ziemię, odziała Go ciałem ludzkim, uczyniła Go ubogim i
wyniszczonym, włożyła na jego barki grzechy nasze, wyciosała Mu krzyż ciężki i przybiła
Go do niego. Powiada Paweł św., iż Chrystus mając przed sobą wesele, podjął krzyż6; co
Ojcowie Kościoła tak wykładają, iż Syn Boży, mogąc zostać w chwale na łonie Ojca, wolał
raczej z miłości ku nam zstąpić na ziemię, stać się człowiekiem i być ukrzyżowanym, iżby
uwielbić Ojca i zbawić człowieka, a mianowicie, iżby człowiek w krzyżu poznał miłość
Bożą, wyniszczającą się dlań aż do głębi – i mądrość Bożą, używającą tego, co haniebne i
słabe, do zwyciężenia czarta i do podbicia świata zbuntowanego – i sprawiedliwość Bożą,
wymagającą, do przebłagania swego, aż ofiary krzyża – i ciężkość grzechu,
potrzebującego, do zgładzenia swego, aż Krwi Boga-Człowieka!
Mógł Pan Jezus najmniejszym cierpieniem, jako nieskończoną cenę mającym, np. jedną
łzą lub jednym westchnieniem, spłacić wszystkie długi; lecz on przyjął na siebie wszystkie
męczarnie i przelał Krew do ostatniej kropli, aby Ojcu większą chwałę przynieść, a
ludziom dać większy dowód miłości. O jakże On pragnął tych męczarni! Mam być chrztem
(męki) ochrzczony – tak sam wyrzekł – a jakom jest ściśniony, aż się wykona7; jakoby
chciał powiedzieć: Wielkie pragnienie mnie pali, abym jak najprędzej cierpiał za lud mój
drogi. Dlatego też tak często i z takim weselem rozmawia o swej Męce, nawet na górze
Tabor; dlatego przy wieczerzy ostatniej mówi do Judasza: Co masz czynić, czyń prędko;
dlatego idzie sam na spotkanie wrogów, przebywa ochotnie całe morze cierpień i jeszcze z
krzyża woła: Pragnę; dlatego już po śmierci każe sobie bok otworzyć, aby ludziom objawił
te płomienie, którymi Serce jego gorzało, i wzajem zranić serca nasze. I czyż mógł co
więcej dla nas zrobić? Czyliż raczej miłość jego nie jest rozrzutną? Wszystko nam dał:
trudy swoje, Krew swoją, zasługi swoje, Matkę swoją, dał Siebie samego, iż słusznie
wzywa świat cały na sąd: Rozsądźcie między mną a winnicą moją (to jest duszą
chrześcijanina); cóż jest, com więcej miał czynić winnicy mojej, a nie uczyniłem jej?8. Nic,
Panie; – nadto wiele uczyniłeś jej, a kto by Cię teraz nie miłował, ten nie ma serca
ludzkiego, ten jest potworem, ten niech będzie przeklęctwem9. Tak, Panie, ten wyrok
wydaję i na siebie; Ty zaś ulituj się nad moją nędzą i przymnóż mi miłości!
Mieć nabożeństwo do Męki Pańskiej znaczy również podziwiać cnoty, jakie w tej Męce
jaśnieją i zachęcać się do ich naśladowania. O jakże niezrównane to cnoty – jakie np.

oddanie się na ofiarę dla chwały Bożej i zbawienia dusz – jakie posłuszeństwo nie tylko
względem Ojca Niebieskiego, ale nawet względem grzeszników i katów – jaka cichość i
pokora wśród straszliwych zniewag – jaka cierpliwość wśród największych boleści – jaka
miłość krzyża i miłość nieprzyjaciół!... Zaprawdę, tylko Bóg-Człowiek mógł tak cierpieć!
Otóż tych cnót mam się uczyć od Boskiego Mistrza i nie tylko sam korzystać z tej nauki, ale
i ludziom ją głosić. Tak czynili zawsze święci kapłani, a niektórzy, jak św. Paweł od
Krzyża, najchętniej przemawiali o krzyżu. Tak i ja czynić pragnę; odtąd będę odbywał
często pochód na Kalwarię za Zbawicielem cierpiącym, a przy tym obudzał w sercu moim
i w sercach drugich uczucia żalu za grzechy, miłości, dziękczynienia i ofiarowania się,
wraz z postanowieniem naśladowania Króla boleści.
Mieć nabożeństwo do Męki Pańskiej znaczy wreszcie czcić tę Mękę przez rozmyślanie
o niej, przez odprawianie Drogi Krzyżowej, przez takie akty strzeliste, jak np. Adoramus Te
Christe itd., albo Któryś cierpiał za nas rany – przez zadawanie sobie w piątki pewnych
umartwień itd.; a zarazem uciekać się do Ran Pańskich, już to po światło w wątpliwościach,
już po pomoc w pokusach, już po pociechę w cierpieniach. Czyli i ja tak czynię?... Mogę li
śmiało powiedzieć, że mam gorące nabożeństwo do Męki Pańskiej?... Niestety, nie mogę...
Lecz Ty, o Panie Jezu, wypuść promienie z Ran Twoich i zrań nimi moje serce...
PUNKT II. Dlaczego szczególnie kapłani winni się odznaczać gorącym nabożeństwem
do Męki Pańskiej.
Bo najpierw Męka Pańska jest źródłem naszego odkupienia i zbawienia, jako
powiedział Apostoł: Nie skazitelnymi złotem albo srebrem jesteście wykupieni... ale drogą
Krwią, jako baranka niezmazanego i niepokalanego Chrystusa10. Lecz któż ma o tym
ciągle pamiętać, jeżeli nie kapłan, który i o swoje zbawienie dbać i o cudze starać się
powinien.
Po wtóre, kapłan, odprawiając Ofiarę Najświętszą, odnawia w sposób mistyczny tę
Mękę; wszakże sam Zbawiciel nakazał w wieczerniku: To czyńcie na moją pamiątkę,
Apostoł zaś wyjaśnił: Ilekroć będziecie ten Chleb jedli i Kielich pili, śmierć Pańską
będziecie opowiadać11. Nadto kapłan, rozdając w Sakramentach św. łaskę poświęcającą,
którą Pan Jezus Krwią swoją wysłużył, jest tym samym szafarzem owoców Jego Męki.
Jakże tedy nie ma jej czcić i głosić, zwłaszcza że mu ją krucyfiks lub znak krzyża św. na
każdym kroku przypomina.
Wreszcie, nabożeństwo do Męki Pańskiej przynosi kapłanowi niezmierzone korzyści.
Ono jedna łaski i zasługi, bo Pan Jezus pragnie, byśmy rozważali Jego cierpienia, a
zarazem dziwy Jego miłości, tak, że według św. Alfonsa Liguori12, jedna łza, wylana na
wspomnienie Męki Zbawiciela, więcej Mu się podoba, niż tygodniowy post o chlebie i
wodzie.
To nabożeństwo daje mądrość prawdziwą, bo krzyż jest nie tylko kazalnicą Boskiego
Mistrza, ale też skróconą Ewangelią, a więc księgą mądrości, i to najdoskonalszą, a dla
wszystkich otwartą – księgą, którą już Apostoł Paweł tak pilnie odczytywał, że nie chciał
nic innego umieć, jedno Jezusa ukrzyżowanego13. Na tej księdze uczył się, obok wielu
innych Świętych, Doktor Seraficki; a kiedy go Doktor Anielski zapytał, skąd by czerpał tak
głęboką naukę, on wskazał na krzyż, mówiąc: Ojcze, oto są księgi, z których wszystko biorę
obficie. U nóg tego Doktora klęcząc, większej nabyłem mądrości, niżeli z ksiąg wszystkich.
A więc i mnie rozczytywać się w tej księdze!
To nabożeństwo rozpala miłość, bo krzyż, jako ołtarz Najwyższego Kapłana Naszego
Zbawiciela i jako wieczny pomnik miłości Bożej, do wzajemnej miłości pobudza, tak, iż

żadna ofiara nie zdaje się wielką dla tego, który za nas umarł na krzyżu. Jego to widok
osamotnił i pokruszył bogi pogańskie, pociągnął męczenników na rusztowania, napełnił
pustelnie i klasztory pokutnikami. A i dziś jeszcze na widok krzyża rodzi się tyle świętych
zamiarów, tyle łez pokuty, tyle poświęceń miłości. Czy i u mnie tak jest?
To nabożeństwo roznieca gorliwość kapłańską, bo wskazuje z jednej strony jak wielce
Bóg ukochał ludzi, z drugiej ile dusza ludzka warta i jak strasznym złem jest grzech. Jakoż
głównie widok krzyża sprawia, że misjonarze opuszczają ojczyznę miłą i biegną między
dzikie ludy podbijać świat Chrystusowi, albo że kapłani rozpalają się ogniem świętym, aby
zyskiwać dusze Barankowi, który je Krwią swoją odkupił. A ja czy się nie rozpalę
podobnym ogniem?
To nabożeństwo wreszcie umacnia i pociesza. W walce z pokusą dziwnie silną bronią
jest samo spojrzenie na krzyż Jezusa; taka jest bowiem moc krzyża – powiedział Orygenes –
że skoro go przed oczy postawisz, żadna pożądliwość, żadna namiętność zwyciężyć cię nie
może, lecz za samym jego ukazaniem się wszystko ono wojsko grzechu i ciała pierzcha i
ucieka. W cierpieniu zaś dziwnie słodką pociechą jest samo wspomnienie na Zbawiciela
krzyż dźwigającego; i słusznie powiedział św. Grzegorz: Nie masz nic tak ciężkiego, czego
byś nie mógł znieść spokojnie, skoro tylko wspomnisz na Mękę Chrystusową. Czyliż ja sam
tego nie doświadczył?
O gdyby wszyscy ludzie, a szczególnie wszyscy kapłani mieli gorące nabożeństwo do
Męki Pańskiej! Ale, niestety, tak nie jest. Ludzie ustawicznie krzyż spotykają, mimo to
serca ich twardsze od tych skał Golgoty; bo skały z żalu popękały, a ludzkie serca nic dają
się skruszyć... I nie tylko są nieczułymi, ale, co gorsza, łączą się z wrogami i
krzyżownikami Chrystusa Pana. Dzisiaj i zawsze świat cały jest wielką Kalwarią, gdzie na
każdym miejscu powtarza się nieustannie scena ukrzyżowania. Ilu ludzi, tylu prawie
katów, ile grzechów, tyle krzyżów. Przyjaciele Chrystusa Pana odbiegają Go często i
zdradzają jak Piotr; uczniowie sprzedają Go nieraz, jak Judasz; pisarze i uczeni, ci
naśladowcy doktorów żydowskich, miotają przeciw Niemu fałsze i bluźnierstwa; politycy,
ci następcy Piłata, z chłodną obojętnością wydają nań wyrok śmierci; wreszcie cała
tłuszcza grzeszników, jak ów lud jerozolimski, nieustannie woła w ślepej złości: Strać,
strać, ukrzyżuj Go. A gdzież są naśladowcy Matki Bolesnej, którzy by szli wiernie za
Chrystusem aż na Kalwarię? Niestety, mało ich...
O Jezu, Królu i Boże mój, jam również powinien iść za Tobą, pełen czci i miłości dla
Twojej Męki, bom ja sługa Twój; tymczasem w sercu moim chłód, w życiu moim
niewierność... Lecz Ty sam obmyj mnie we Krwi swojej i do krzyża swego przykuj...
Odtąd już nic nie oderwie mnie od Ciebie... Za Tobą iść pragnę, choćby na Kalwarię, z
Tobą chcę krzyż dźwigać i z Tobą umierać, aby tylko Imię Twoje było uwielbione we
mnie, abyś Ty królował w sercu moim i w sercach wszystkich ludzi, aby krzyż Twój
odbierał cześć od całego świata.
POSTANOWIENIA: W wielkim poście będę rozmyślał o Męce Pańskiej, kiedy indziej zaś,
zwłaszcza w pokusach i cierpieniach, będę odmawiał pobożnie ten akt: Któryś cierpiał za
nas rany itd., albo ten: Kłaniamy się Tobie, Najświętszy Panie Jezu Chryste, i błogosławimy
Tobie, i żeś przez święty krzyż Twój odkupił świat14.
AKT STRZELISTY: Sancta Mater istud agas, Crucifixi fige plagas cordi meo valide
[Spraw to, Święta Maryjo, wyryj z mocą w sercu moim rany Ukrzyżowanego].
1 Ef 5,2. 2 2 Kor 5,15. 3 J 3,16. 4 Ps 38,18. 5 Lm 1,12. 6 Hbr 12,2. 7 Łk 12,50. 8 Iz
5,3–4. 9 1 Kor 16,22. 10 1 P 1,18–19. 11 1 Kor 11,25–26. 12 O miłości Pana Jezusa,

R. I. 13 1 Kor 2,2. 14 Odpust 100 dni raz na dzień (Leon XIII. 4 marca 1882).

XXXIII. Nabożeństwo do Rany Boku Chrystusowego
PRAELUDIUM I. Przedstawić sobie scenę przebicia Boku Chrystusowego.
PRAELUDIUM II. Odsłoń mi, Panie, tajemnicę Twojej miłości, bym porwany miłością
oddał Ci całkowicie serce moje.
PUNKT I. Jakie pobudki skłaniają kapłana do umiłowania tego nabożeństwa.
Przede wszystkim sam Pan Jezus tego pragnie i w tym celu dał sobie po śmierci bok
otworzyć. Pierwszą czcicielką tej tajemnicy była Bogarodzica z św. Janem i świętymi
Niewiastami; później zaś nie brakło Świętych, którzy się w Ranie Serca Jezusowego z
miłością zamykali, a jeden z nich napisał: Ponieważ przyszliśmy do Najsłodszego Serca
Jezusowego i dobrze nam tu być, nie dajmy się tak łatwo oderwać od Niego... O jak dobrze,
jak słodko mieszkać w tym Sercu... W tej świątyni, w tym Świętym Świętych, w tej Arce
przymierza będę wielbił i wysławiał imię Pańskie, mówiąc z Dawidem: „Znalazłem serce
moje, abym się modlił Bogu mojemu”. I ja też znalazłem Serce Króla, Brata, Przyjaciela,
łaskawego Jezusa1. Doskonalsze jednak objawienie tego nabożeństwa nastąpiło dopiero w
wieku XVII. Szesnastego czerwca r. 1675 ukazał się Pan Jezus błogosławionej
Małgorzacie Maryi Alacoque, zakonnicy w klasztorze Wizytek w Parayle-Monial, a
odsłoniwszy jej swe Serce, rzucające naokoło promienie i otoczone koroną cierniową, u
wierzchu zaś uwieńczone krzyżem, zażądał, by ku czci tegoż poświęcono pierwszy piątek
po oktawie Bożego Ciała, jak niemniej, by dusze kochające przez modlitwy i Komunie św.
wynagradzały Mu liczne, niestety, zniewagi, jakie od ludzi ponosi. Tak też rzeczywiście
stało się w Kościele Katolickim. Obym i ja ziścił pragnienie Pańskie!
Po wtóre, nic słuszniejszego nad to nabożeństwo, ono bowiem z jednej strony każe
oddawać cześć Boską najcelniejszej cząstce Człowieczeństwa Jezusowego, z drugiej jest
godłem i ogniskiem miłości Pana Jezusa – tej miłości wyższej niż niebo, głębszej niż
ocean, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność – tej miłości niepojętej, której
pełne są Jego słowa i czyny – która kazała Mu płakać nad grobem Łazarza, litować się nad
ludem izraelskim i przypuścić do stóp swoich pokutującą grzesznicę – tej miłości, która Go
wydała na wszystkie cierpienia i zamknęła w naszych przybytkach. Uczcić tę miłość,
przejąć się tą miłością i dla tej miłości zyskiwać serca ludzkie – oto główna pobudka tego
nabożeństwa. Oby to było i moją pobudką!
Po trzecie, to nabożeństwo przynosi nieocenione korzyści, bo ono nas wiedzie do tronu
miłosierdzia i źródła życia nadprzyrodzonego – tego źródła, z którego wypłynęły wszystkie
dzieła miłości, z którego wyszedł Kościół katolicki, z którego wytrysnęło siedem zdrojów
zbawienia. Zaiste, jest to źródło otworzone domowi Dawidowemu2 i stolica łaski, do której
wszyscy mamy przystępować z ufnością, abyśmy otrzymali miłosierdzie i łaską naleźli ku
pogodnemu ratunku3. I jakżebym nie miał przystąpić z ufnością, skoro sam Zbawiciel
zachęca mnie do tego. Masz obietnicę moją – tak mówi Pan do bł. Małgorzaty Maryi – iż
Serce moje rozszerzy się i hojnie wyleje błogosławieństwa na każdego, kto będzie czcił to
Serce. Nadto, jako kapłan mam zapewnienie, że w tym nabożeństwie znajdę
najdzielniejszy środek do nawracania dusz. Zbawiciel oznajmił mi – powiada bł.
Małgorzata Maria – że którzy służą zbawieniu dusz, jeżeli tylko przenikną się czułą do tej
tajemnicy pobożnością, nabędą przez to umiejętności skruszenia serc najtwardszych i

dziwnie się im ta praca poszczęści. I któżby nie chciał podobnej pomocy?
To nabożeństwo wiedzie nas również do siedziby uczuć najświętszych i zwierciadła
cnót najdoskonalszych, w którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności4; a
tych skarbów staje się uczestnikiem każdy, kto się do tego Serca, niby do kopalni
niewyczerpanej, przez modlitwę i rozmyślanie spuszcza. Obiecał to sam Pan Jezus w tym
widzeniu: Grzesznicy znajdą w moim Sercu źródło i ocean nieskończony miłosierdzia.
Dusze oziębłe staną się gorliwymi, a dusze gorliwe podniosą się do wysokiej doskonałości.
Co więcej, kto by rozszerzał to nabożeństwo, tego imię będzie zapisane w moim Sercu i nie
będzie nigdy wymazane. O Panie, niechże się spełni i nade mną ta obietnica!
Wreszcie, to nabożeństwo wiedzie nas do krynicy pociech i bezpiecznego schronienia
dla walczących i cierpiących. W ciężkich chwilach życia ogląda się każdy za przyjacielem;
lecz możesz li być przyjaciel czulszy, wierniejszy i możniejszy, jak Pan Jezus? Bez
przyjaciela nie potrafisz dobrze żyć – powiedział autor księgi O naśladowaniu Jezusa
Chrystusa. – a jeżeli Jezus nie będzie Ci przed innymi przyjacielem, będziesz bardzo
smutny i opuszczony5. Natomiast jeżeli Jezus stanie się przyjacielem kapłana, pokusa go
nie pokona, praca nie znuży, krzyż nie przygniecie, bo z Serca Jezusowego popłynie dlań
siła, zachęta i pociecha.
Jakże tedy sprawiedliwa, bym tam spieszył z całym wytężeniem sił... A jednak ja tak
leniwy i zimny... Lecz Ty, o Panie, pociągnij mnie do Siebie swoją miłością.
PUNKT II. Jakie są objawy tego nabożeństwa.
Cóż tedy czynić, aby ziścić pragnienia Pańskie?
1. Najprzód oddawać tej najcelniejszej cząstce Człowieczeństwa Jezusowego cześć
Boską, z powodu nierozdzielnego zjednoczenia z Boską Osobą, a tę cześć okazywać na
zewnątrz. W tym celu zginać kolana przed Najświętszym Sakramentem, a przy tym
nawiedzać często Boskiego Gościa i odprawiać Mszę św. na wynagrodzenie zniewag Jego
Sercu wyrządzanych.
Nadto odmawiać codziennie jakąś modlitwę, choćby jeden pacierz z aktem strzelistym:
O Cor Jesu, flagrans amore nostri, inflamma cor nostrum amore Tui [O Serce Jezusa,
płonące miłością do nas, rozpal serce nasze miłością do Ciebie] lub innym.
Dalej, mieć w kościele swoim (jeżeli kto jest pasterzem lub rządcą), w domu na
ścianach, na pulcie i w brewiarzu obraz Pana Jezusa z Ranami św. na rękach i boku, bo ten
obraz nie tylko przemawia silnie do duszy i budzi pobożne uczucia, ale także ściąga obfite
dary Boże, jako sam Pan przyrzekł bł. Małgorzacie Maryi: Gdziekolwiek obraz ten będzie
umieszczony ku szczególnemu uczczeniu, tam sprowadzi wszelakie błogosławieństwa.
Wreszcie mówić gorąco i często, zwłaszcza na ambonie, w konfesjonale i w szkole, o
miłości Jezusowej, by wszystkich do czci i miłości zachęcać.
2. Po wtóre, miłować gorąco Pana Jezusa, bo On nas najpierw bez miary umiłował i dla
pozyskania naszej miłości objawił światu to nabożeństwo. Oznajmił mi Pan Jezus – mówi
bł. Małgorzata Maria – jako gorąco pragnąc, aby Go ludzie doskonale miłowali,
postanowił objawić im Serce swoje, jako nowy na ostatnie czasy dowód miłości swojej i
jako sposób najskuteczniejszy do pobudzenia ich do wzajemnej a prawdziwej i mocnej
miłości. A jak tę miłość okazać?
Oto nie zasmucać Pana Jezusa grzechami, bo chociaż On obecnie w stanie uwielbionym
nie cierpi, to za to za życia ziemskiego za każdy grzech nasz niezmierzoną boleść poniósł.
Natomiast spełniać Jego pragnienia, a mianowicie pracować wytrwale nad
uświęceniem własnym i oddawać codziennie siebie i wszystko swoje Jego miłości, a to
przez Niepokalane Serce Maryi. Objawiać przy tym miłość swoją na zewnątrz, powtarzając

często sercem i ustami: O Jezu, Boże mój, kocham Cię.
Wreszcie z miłości ku Panu oddawać się duszom, bo u kapłana jest to głównym piętnem
miłości; co Pan sam potwierdził, mówiąc do Piotra: Jeżeli mnie miłujesz, paś baranki
moje6.
3. Po trzecie, naśladować Pana Jezusa, a w tym celu starać się poznać Jego uczucia i
dążności, by przejąć się nimi i ziścić je w sobie.
Zastanawiać się w rozmyślaniu, czego to Serce Jezusowe pragnęło w czasie życia
ziemskiego, w każdym zdarzeniu z osobna, i czego obecnie pragnie w Najświętszym
Sakramencie, czy w chwale niebieskiej.
Uczyć się od niego przede wszystkim gorliwości o chwałę Bożą i zbawienie dusz,
cichości, pokory i miłości krzyża.
Łączyć swe zamiary, słowa, czyny i cierpienia z zamiarami, słowami, czynami i
cierpieniami Pana Jezusa; a że serce moje bardzo jest liche, przeto modlić się z św.
Gertrudą: O Panie, obmyj me serce w drogocennej Krwi najsłodszego Serca Twego – i z bł.
Henrykiem Suzo: O mój najukochańszy Jezu, racz ukształcić nędzne serce moje według
Boskiego Serca Twego.
4. Na koniec wzywać z ufnością pomocy Ran Jezusowych. Wzywać w pokusach i
chronić się do Rany Serca, jak się chronią ptaki do gniazda, gdy jastrząb je ściga.
Wzywać w cierpieniach i błagać wtenczas o pociechę, jak błagała Marta przy grobie
Łazarza.
Wzywać w grzechach i prosić wtenczas o skruchę i przebaczenie, jak prosiła
Magdalena u nóg Jezusowych.
Wzywać wreszcie w pracach duchownych, zwłaszcza gdy przeciwności się piętrzą i
zniechęcenie zagraża, albo gdy jaka dusza, czy rodzina lub parafia, zatwardziale brnie w
grzechach; wtenczas dobrze jest ofiarować i siebie i tę duszę czy rodzinę lub parafię
miłosierdziu Serca Jezusowego.
I czyliż tak czynią wszyscy chrześcijanie? Czy przynajmniej wszyscy kapłani? Ach
gdzie tam; toż nie dziw, że już przed dwustu laty skarżył się Pan Jezus w tym widzeniu,
jakie otrzymała bł. Małgorzata Maria: Patrz, oto Serce moje, które tak wielką miłością ludzi
ukochało, że niczego nie żałowało, aż do wyniszczenia siebie, by im okazać swą miłość.
Tymczasem od większej części nic innego nie odbiera, jedno niewdzięczność i wzgardę, i
świętokradztwa i oziębłość, jaką mi okazują w tym Sakramencie miłości. Lecz co jeszcze
bardziej mnie boli, to, że nawet między tymi, którzy się poświęcili na służbę moją, znajdują
się serca niewdzięczne...
Ach, Panie, ta skarga i do mnie się odnosi, bo jakże ja niewdzięczny, zimny, leniwy i
nieposłuszny... Lecz dziś, zwyciężony Twoją miłością, oddaję Ci się cały i wszystko moje,
a moim staraniem będzie odtąd ziścić pragnienia Twego Serca.
POSTANOWIENIA: 1. Co dzień rano ponowię akt ofiarowania siebie i wszystkich moich
prac i cierpień Panu Jezusowi przez ręce Maryi. 2. Będę wedle sił rozszerzał cześć i miłość
Pana Jezusa, jako też nabożeństwo do św. Rany Jego Boku.
AKT STRZELISTY: O Cor Jesu, flagrans amore nostri, inflamma cor nostrum amore Tui
[O Serce Jezusa, płonące miłością do nas, rozpal serce nasze miłością do Ciebie]7.
1 Św. Bernard Ser. 3 de Pass Dom. 2 Za 13,1. 3 Hbr 4,16. 4 Kol 2,3. 5 O naśladowaniu
Jezusa Chrystusa, Ks. II, R. 8. 6 J 21,16. 7 300 dni odpustu za każdy raz (Pius IX, 26.
listopada 1876).

XXXIV. Nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu Ołtarza
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Ewangelii: Umiłowawszy swe, którzy byli
na świecie, do końca je umiłował1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać cuda Swej miłości, objawionej nam w
Tajemnicy Ołtarza, bym za nią odpowiedział miłością.
PUNKT I. Jak wielką miłość okazał nam Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie.
Żaden ludzki język nie zdoła wypowiedzieć, jak wielką miłość okazał nam Syn Boży, iż
przyszedł do ludzi w postaci niemowlęcia, że ich uczył własnymi ustami, że umarł za nich
na krzyżu, że im zostawił swój Kościół ze wszystkimi skarbami duchownymi; lecz o ileż
większe zdumienie musi ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do
Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi2, Miłość Jego wynalazła ten cud cudów, a
spełniła go przy ostatniej wieczerzy, ustanawiając Najświętszy Sakrament i zarazem
widome kapłaństwo. Miłość ta tym godniejszą jest podziwu, że objawiła się w chwili
najczarniejszej niewdzięczności ludzkiej, bo w przededniu strasznej męki i śmierci, a po
wtóre, że nie spodziewała się takiej wzajemności, na jaką zasługuje; wszakże Pan Jezus
okiem Bożym przewidział, że pomimo takiej miłości będzie od wielu zlekceważony, a
nawet wzgardzony i zelżony. O Panie, po tej właśnie miłości poznaję, że jesteś
prawdziwym Bogiem, bo nikt z ludzi nie zdobyłby się na taką ofiarę.
Został z nami, nie w blasku chwały, jaka Mu się należy, ale w poniżeniu, posuniętym do
ostatecznych granic; bo nie tylko ukrywa tu swoje Bóstwo, ale i Człowieczeństwo,
przyjmuje na siebie postać rzeczy nieżywotnych, staje się jakby umarłym z serca, jakby
niczym. Lecz i tu widoczna Jego miłość, bo na to się tak wyniszczył, by nas tym łatwiej
pociągać do Siebie, mówić ciągle do naszych serc i te serca nawiedzać, a z drugiej strony,
by wiary naszej doświadczać i za tę wiarę nagradzać.
Ta miłość nakazuje mądrości i wszechmocy tworzyć długi szereg cudów, tak iż słusznie
św. Tomasz z Akwinu nazwał Najświętszy Sakrament maximum miraculum Christi
[największym cudem Chrystusa]. Wszystkie zaś cuda czyni Pan w tym celu, by zostać z
nami – a zostać aż do końca wieków, zostać wszędzie tam, gdzie jest kapłan i ołtarz
katolicki. O głębokości bogactw miłości Jezusowej!
Ta miłość ukaże się w pełnym świetle, jeżeli rozważę, dlaczego to Pan został z nami.
Otóż został na to, aby Ojca swego nieustannie uwielbiać, a nas przez miłość swoją zbawiać.
W tym celu powtarza najpierw w sposób bezkrwawy Ofiarę krzyża, a tym samym
uwiecznia tę miłość, jaką nam okazał na krzyżu. W tym też celu mieszka z nami po
wszystkie dni, by ani na chwilę nie pozbawiać nas słodkiej obecności swojej – mieszka
jako Mistrz, by nas uczyć swoim przykładem – mieszka jako Król, by odbierać nasze hołdy
i darzyć nas łaskami – mieszka jako Ojciec i Przyjaciel, by nas umacniać i cieszyć w
ciężkiej wędrówce życia.
Lecz i na tym nie poprzestała miłość Pana Jezusa; – On zapragnął być pokarmem dusz,
by w nich utrzymywać i pomnażać żywot nadprzyrodzony, by je łączyć z Sobą i
przemieniać w Siebie. I przychodzi do dusz w Komunii św., nie raz tylko w ziemskim ich
życiu, ale tak często, jak one same pragną, i nie tylko w życiu, ale także przed zejściem,
jako posiłek na ostatnią drogę; a za cały warunek do godnego przyjęcia tego tylko żąda, by
były czyste i miały choć okruszynę miłości.
Tu już szczyt miłości Jezusowej; i słusznie powiedział św. Augustyn: Deus cum sit

sapientissimus, plus dare nescivit; cum sit potentissimus, plus dare non potuit; cum sit
ditissimus, plus dare non habuit [Bóg, choć jest najmądrzejszy, nie znał niczego
cenniejszego do darowania; choć jest najpotężniejszy, niczego cenniejszego darować nie
mógł; choć jest najbogatszy, nie posiadał niczego cenniejszego, by darować]. Jeżeli nadto
rozważę, że od dziewiętnastu wieków Najświętszy Sakrament jest niejako słońcem świata
nadprzyrodzonego i sercem mistycznego Ciała Chrystusowego, bo jest źródłem życia i
ogniskiem miłości w Kościele świętym: muszę zawołać ze św. Wawrzyńcem Justynianem:
O dziwna, o niewymowna miłości, i któż tu nie zadrży, kto się nie zdumieje, kto się nie
rozraduje na takie dziwy?3. Teraz pojmuję, dlaczego to Kościół zachęca kapłana: Quantum
potes, tantum aude, quia major omni laude, nec laudare sufficis [Jak dalece potrafisz, na
tyle miej odwagę, gdyż [Eucharystia] jest ponad wszelką chwałę i nie jesteś w stanie do
końca Jej sławić] – dlaczego Sobór trydencki nazywa Eucharystię świętą Effusio divitiarum
amoris Christi [wylaniem bogactwa miłości Chrystusa]4 – dlaczego Święci na samo Jej
wspomnienie wołają z zachwytem: Miłość Twoja, o Panie, jest hojną aż do rozrzutności.
W tej miłości największą cząstkę ma kapłan, bo on nie tylko mocą Bożą sprowadza
Chrystusa Pana na ołtarz i razem z nim współofiaruje, ale mając pod swoją strażą Chleb
anielski, sam z niego codziennie pożywa i innym do pożywania Go daje.
I cóż jest kapłan, o Panie, że go tak wywyższasz?... Wszakże i Aniołom takiej władzy
nie dałeś!... I mnieś również tak wywyższył, wybrawszy mnie spośród milionów ludzi...
Tylu lepszych ode mnie pominąłeś, a na mnie, niegodnym, spoczął miłościwy wzrok
Twój!... O jakże Ci się za to wywdzięczę?...
PUNKT II. Jak kapłan ma się odwdzięczyć za miłość Jezusową w Najświętszym
Sakramencie.
Przede wszystkim winien mieć w żywej pamięci tę miłość, by się do wzajemnej
pobudzać miłości, a miłość swoją objawiać wszechstronnie.
1. I tak, w Najświętszym Sakramencie jest Bóg utajony i Król wielkiego majestatu,
choć osłonionego postaciami sakramentalnymi: przeto kapłan winien oddawać Mu duszą i
ciałem cześć Boską. A jakże tę cześć okazywać? Oto przede wszystkim zachowywać się
wobec Pana utajonego z najgłębszym uniżeniem, jakby się było w Niebie przed Jego
stolicą, przed którą się korzą niezliczone rzesze Aniołów i Świętych, a stąd nie tylko nie
dopuszczać się niczego, co by ubliżało Boskiemu Majestatowi (np. rozmów, śmiechów i
żartów) – nie tylko zginać z pokorą kolana, ilekroć się przechodzi obok tabernakulum, ale
przestrzegać wewnętrznego i zewnętrznego skupienia, gdy się odprawia Mszę św. albo
niesie Sanctissimum, czy to w procesji, czy do chorego. Św. Marcin drżał i bladł, ilekroć się
znajdował w obecności Najświętszego Sakramentu; a gdy go zapytano o przyczynę,
odpowiedział: Czyż podobna nie lękać się, mając przed oczyma Tego, który będzie naszym
Sędzią?
Po wtóre, spieszyć chętnie tam, gdzie Najświętszy Sakrament jest wystawiony i
wpatrywać się weń okiem żywej wiary5, a nawet, wedle rady świątobliwego Alvareza,
przebiegać duchem świat cały i zwiedzać wszystkie kościoły, w których przechowuje się
Najświętszy Sakrament, aby wszędzie oddawać pokłon Panu, często niestety
opuszczonemu i zapomnianemu.
Po trzecie, wynagradzać liczne zniewagi, wyrządzane Panu w tej Tajemnicy, a stąd
modlić się nieraz w tej myśli i ofiarować Mszę św. Mianowicie dobrą byłoby rzeczą wpisać
się do tzw. Societas adorationis sacerdotalis [Stowarzyszenie Adoracji Kapłańskiej],
którego członkowie zobowiązują się (ale nie pod grzechem) poświęcić dowolną godzinę w

każdym tygodniu na adorację Sanctissimi, a raz w rok odprawić Mszę św. za dusze
zmarłych członków.
Po czwarte, starać się, aby pałac tego Króla, to jest kościół, jeżeli ma straż nad nim, był
czysty i wedle możności ozdobiony, by w nim płonęła we dnie i w nocy lampa wieczna, by
nabożeństwa i procesje odprawiały się z godnością, by przybory do Mszy św. były
przyzwoite, by pierwsza Komunia dzieci odbywała się z okazałością itd. – wszystko zaś w
tym celu, aby Pan odbierał chwałę, a wierni przejmowali się czcią i miłością ku Temu,
który tak wielce ich umiłował.
Wreszcie mówić w kazaniach i katechizacjach z wielkim zapałem o tej Tajemnicy, a
szczególnie propagować wśród wiernych częstą Komunię św., jako też adorację
wynagradzającą. Czy tak czyniłem dotąd?
2. Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest nie tylko Królem najwspanialszym i
najłaskawszym, ale także Ojcem najmiłościwszym i Przyjacielem najsłodszym: przeto
kapłan winien nawiedzać Go jak najczęściej, już to by Mu złożyć hołd czci i miłości, a za to
znaleźć u Niego miłosierdzie, już to by spocząć przy Jego Sercu i doznać od Niego
pociechy.
Tego wymaga sama obecność Pana Jezusa; jeżeli bowiem do tronu królów ziemskich
garną się tłumy z pokłonem, czy tylko tron Króla królów ma być opuszczony? Niestety,
wielu chrześcijan nie dba o tego Króla; toż skarży się na nich Pan, jak niegdyś na Żydów:
Wychowałem syny i wywyższyłem, a oni mnie wzgardzili6.
Tego wymaga również miłość, która w naszych przybytkach uwięziła Pana Jezusa. Jest
to wprawdzie Król, ale pełen pokory i dobroci, do którego dostęp każdemu wolny, który
wszystkich słodko wabi do siebie: Pójdźcie do mnie wszyscy... Jeżeli tedy Jego rozkoszą
jest mieszkać z synami ludzkimi, czyż nie byłoby haniebną niewdzięcznością stronić od
Niego?
Tego wymaga wreszcie sama korzyść, jaką kapłan z tego nawiedzenia odnosi; tu
bowiem znajduje on światło dla umysłu, ogień dla serca, moc w walkach, pociechę w
utrapieniach.
Z Serca Jezusowego, jakby z wielkiego ogniska, wylatują iskry, które rozpalają w duszy
kapłana płomień świętej gorliwości, by nie tylko sam wiódł życie czyste i umartwione, ale
także inne dusze pociągał do Chrystusa. Tu też może najprędzej wyprosić nawrócenie
grzeszników; kto bowiem – mówi świątobliwy Jan Olier – trwa na modlitwie przed
Najświętszym Sakramentem, ten dostępuje uczestnictwa w miłości i żarliwości Jezusa
Chrystusa i odbiera od Niego skuteczną łaskę ku skruszeniu, oświeceniu i nawróceniu dusz
grzesznych.
Toż nie dziw, że święci kapłani tak byli pilnymi w nawiedzaniu Najświętszego
Sakramentu. Św. Dominik i św. Franciszek Ksawery nieraz całe noce przepędzali klęcząc u
stóp przybytku Pańskiego; św. Franciszek Borgiasz nawiedzał Sanctissimum siedem razy
na dzień; św. Wincenty ŕ Paulo, ilekroć wychodził z domu, zawsze pierwej pokłonił się
Panu Jezusowi utajonemu, a to samo czynił z powrotem. Św. Franciszek Salezy, chociaż
obarczony pracami, spieszył skwapliwie tam, gdzie było wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Pobożny X. Jan Olier pragnął być lampą, płonącą ciągle przed ołtarzem.
Oto wzory dla wszystkich kapłanów. Cóż tedy czynić? Przede wszystkim wyznaczyć
sobie codziennie jakąś chwilę na nawiedzanie Najświętszego Sakramentu; jeżeli zaś ktoś
jest pasterzem parafii czy pomocnikiem pasterza, niech po południu każe otworzyć kościół,
na jaką godzinę, by i wiernych zachęcić do tej świętej praktyki. Uklęknąwszy już przed
Najświętszym Sakramentem, trzeba wzbudzić akt żywej wiary, a potem wielbić Pana,

wynurzać swą miłość, ofiarować się, przepraszać, dziękować i prosić, z drugiej strony
słuchać w głębokim milczeniu, co Pan będzie mówił do duszy i wołać do Niego: Mów,
Panie, bo słucha nędzny sługa Twój! Godzi się za każdym razem zaprosić Pana do serca w
Komunii duchownej i uczcić Bogarodzicę.
Gdyby ktoś podczas tej modlitwy doświadczał wielkiej oschłości i nie mógł się zdobyć
ani na jedno uczucie, niech się nie zraża, bo Pan samą obecność u stóp swoich za objaw
miłości poczyta i użyczy swej łaski, jeżeli nie w tej chwili, tedy później. Kto by zaś z
powodu słabości, podróży lub innej przeszkody nie mógł odbyć codziennego nawiedzenia,
niech się zwraca myślą ku najbliższemu kościołowi, gdzie Pan w Najświętszym
Sakramencie przebywa, i wylewa przed Nim serce swoje. Dobrze też trzymać się duchem u
stóp Najświętszego Sakramentu, to znowu padać w domu na kolana, a całując ziemię,
mówić po trzykroć: Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament itd. Czy tak
czyniłem dotąd?
3. Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest Mistrzem, przemawiającym z głębi
ołtarza do każdej duszy, a zwłaszcza do kapłana, i dającym mu najdoskonalszy wzór życia
iście kapłańskiego. O jakaż to w Nim gorliwość o chwałę Ojca i o zbawienie dusz, skoro w
tym celu tak się wyniszczył; jaka pokora, skoro tak głęboko się uniża; jaka miłość, skoro
cały się oddaje na ofiarę i na pokarm; jaka słodycz, skoro każdego przyjmuje miłościwie i
do każdego przychodzi; jakie posłuszeństwo, skoro lichemu słudze zupełnie się poddaje;
jakie skupienie i jaka modlitwa, skoro nigdy nie przerywa milczenia; jakie wyrzeczenie się
i jaka cichość, skoro tak cierpliwie znosi tyle zniewag. Tego to Mistrza winien każdy
kapłan chętnie słuchać i w ten wzór wpatrywać się w rozmyślaniu, by być Jego
naśladowcą. Czy tak czyniłem dotąd?
Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest Karmicielem i pokarmem dusz, którym się
daje przez ręce kapłana: kapłan tedy winien i sam godnie przyjmować Pana, tak
sakramentalnie jak duchownie, i wiernych do tego zachęcać; lecz o tym później.
Pan Jezus jest wreszcie Najwyższym Kapłanem, bo On przez posługę widomego
kapłaństwa sprawuje Ofiarę Najświętszą; kapłan przeto winien tę Ofiarę sprawować jak
najświątobliwiej i gotować się do niej jak najstaranniej; lecz i o tym później.
W taki to sposób winni kapłani odwdzięczać się za miłość Jezusową, objawiającą się w
Najświętszym Sakramencie. Czy wszyscy tak czynią? Są dzięki Bogu tacy, co się wysilają
we czci i miłości, ale nie brak i takich, co się odpłacają chłodem, albo nawet
niewdzięcznością – co w obecności Boga utajonego pozwalają sobie na rozmowy, krzyki,
uniesienia gniewu itp. – co Mszę św. odprawiają bez skupienia i pobożności – co
wybiegłszy czym prędzej z kościoła, zapominają przez cały dzień o Tym, który z miłości
ku nim został na ziemi... Toż nic dziwnego, że św. Alfons Liguori nie mógł powstrzymać
bolesnej skargi: Biedny Jezu, biedny Jezu, któż o Tobie pamięta, kto się Tobą zajmuje?
Ach, Panie, czy i ja tak mało zajmuję się Tobą? Niestety, tak jest, bo Cię zbyt mało
miłuję... Za tyle miłości taka niewdzięczność!...
RACHUNEK SUMIENIA Z ZACHOWANIA SIĘ WZGLĘDEM NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU,
AKT PRZEPROSZENIA I ODDANIA SIĘ PANU JEZUSOWI.
POSTANOWIENIA: 1. Będę codziennie nawiedzał Przenajświętszy Sakrament,
zachowując się przy tym z jak największą czcią i miłością u stóp Pana utajonego. 2. W
pewnych odstępach czasu odprawiać będę adorację wynagradzającą.
AKT STRZELISTY: Niech będzie pochwalony i błogosławiony Przenajświętszy
Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen7.

1 J 13,2. 2 Czyt. Życie duchowne, T. II, R. XXXII. 3 Serm. de Euch. 4 Sess. XIII, C. 2. 5
Św. Gertruda otrzymała upewnienie od Pana Jezusa, że ilekroć ktoś spogląda pobożnie na
Hostię Najświętszą, tyle razy wysługuje sobie nowy stopień chwały, oczekujący go w
niebie; w przyszłym zaś widzeniu Boga obdarowany zostanie osobnym weselem
duchownym. 6 Iz 1,2. 7 Odpust 100 dni raz na dzień (Pius VI 24 maja 1776).

XXXV. Godne odprawianie Mszy św.
PRAELUDIUM I. Przedstawić sobie tę chwilę, kiedy to Pan Jezus przy ostatniej
wieczerzy wyrzekł do uczniów: To czyńcie na moją pamiątkę.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak świętą sprawą jest Ofiara Mszy św. i jak
czystym winien być kapłan, który ją odprawia.
PUNKT I. Kapłan powinien odprawiać Mszę św. w stanie łaski, bo jest to sprawa
najświętsza.
Powiedział Sobór trydencki, a przed nim wielu Ojców Kościoła, że nie masz sprawy tak
świętej i boskiej, jak Ofiara Mszy św.1, a to tak z przyczyny ofiary, którą jest Pan nasz
Jezus Chrystus, jak z przyczyny kapłana (principalis offerens), którym jest również Jezus
Chrystus. jest to sprawa straszliwa (tremendum mysterium), bo jest nie tylko pamiątką, ale i
odnowieniem ofiary krzyżowej; i ta tylko zachodzi różnica, że pierwsza ofiara była krwawą
i wymagała śmierci Baranka Bożego, druga jest bezkrwawą – pierwsza raz się spełniła,
druga powtarza się ustawicznie – pierwsza była zadośćuczynieniem i okupem, druga
uczestnictwem w zadośćuczynieniu. Każdy ołtarz jest zatem Kalwarią duchowną, na którą
zstępuje sam Pan Jezus, otoczony rzeszą Aniołów, by w sposób duchowny śmierć swoją
ponawiać.
Jest to sprawa najmiłościwsza, bo jest pamiątką miłości Jezusowej, a zarazem
tajemnicza, bo, według św. Bonawentury, jest niejako treścią wszystkich tajemnic i
dobrodziejstw Bożych, mianowicie wcielenia, odkupienia, uwielbienia i
usprawiedliwienia2.
Jest to sprawa najwyższa, najczcigodniejsza i Bogu najmilsza, bo tu sam Syn Boży
ofiarą swoją wielbi Ojca Niebieskiego; i słusznie powiedział św. Alfons Liguori, że cześć,
jaką mogą oddać Panu Bogu Aniołowie przez swe hołdy, a ludzie przez swe cnoty, pokuty,
męczeństwa i inne świątobliwe uczynki, nie przynosi tyle chwały Panu Bogu, ile jedna
Msza św.; a to dlatego, że hołdy stworzeń są skończone, podczas gdy Ofiara Mszy św., jako
złożona przez samego Boga, jest czcią nieskończoną3.
Jest to sprawa dla ludzi najkorzystniejsza, bo według św. Tomasza z Akwinu, Msza św.
jest tej samej skuteczności i te same sprowadza łaski, co i ofiara kalwaryjska4; rzec zatem
można, że krzyż jest niejako drzewem, na którym rosną niebieskie owoce, a Msza św.
naczyniem, na którym te owoce Bóg nam podaje.
Jest to sprawa w celach i skutkach swoich najdonioślejsza, bo jest ofiarą uwielbienia,
dziękczynienia, ubłagania i przebłagania, a tym samem najdroższym i najwspanialszym
dobrem Kościoła5, tak, że trzeba zawołać z św. Wawrzyńcem Justynianim: Zaprawdę,
żaden język ludzki nie zdoła wypowiedzieć, jak bogaty owoc i jak wielka moc darów
duchownych z tej Ofiary wypływa. Przez nią bowiem grzesznik jedna się z Bogiem,
sprawiedliwy więcej się usprawiedliwia, Aniołowie się weselą, zasługi się mnożą, grzechy

się odpuszczają, cnoty rosną, złe nałogi się poskramiają, zdrady diabelskie wniwecz idą,
chorzy się uzdrawiają, upadli się podnoszą, słabi się pokrzepiają, wierni zmarli
wyzwolenia dostępują6.
Otóż do sprawowania tej Ofiary powołany jest każdy kapłan, jako pomocnik Chrystusa.
O jakże wielką powinna być jego wdzięczność! Zaiste, gdyby Bóg raz tylko w życiu
przypuścił kapłana do ołtarza, a za to żądał od niego długiej pokuty i pracy ciągłej, byłoby
to wszystko za mało. Tymczasem Pan pozwala kapłanowi ofiarować codziennie wraz z
Sobą, a żąda od niego przede wszystkim czystego serca, to znaczy, według św. Alfonsa
Liguori, aby był wolnym od grzechu śmiertelnego, a przy tym strzegł się grzechów
powszednich dobrowolnych7. Nic nad to słuszniejszego; jeżeli bowiem kapłanom Starego
Zakonu nakazał Bóg: Oczyśćcie się, którzy nosicie naczynia Pańskie8, o ileż więcej
czystym i nieskalanym winien być kapłan Nowego Zakonu, który w swych rękach piastuje
Słowo Wcielone pod postacią Sakramentu. Toż i Kościół przez usta Ojców Soboru
trydenckiego wymaga, aby ta Ofiara z jak największą czystością serca była sprawowana (ut
quanta maxima fieri potest interiori cordis munditia et puritate peragatur).
Serce kapłana winno zatem jaśnieć blaskiem niewinności i płonąć ogniem miłości;
natomiast płomień wszelakiej złej żądzy winien być od niego dalekim; inaczej może go
spotkać los synów Aaronowych, którzy zostali od ognia pożarci, iż ogień nieświęty śmieli
ofiarować. On sam, według słów św. Jana Chryzostoma, ma być tak czystym, iżby
przeniesiony do nieba, mógł stać bezpiecznie pośród Duchów niebieskich9. Co więcej,
Doktorowie św. żądają, aby kapłan z podobną świętością przystępował do ołtarza, z jaką
Najświętsza Panna przyjęła do łona Słowo Przedwieczne; to znowu, by za wzór brał sobie
samego Chrystusa, który z wieczernika odzywa się do wszystkich kapłanów: Dałem wam
przykład, abyście jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili10, to jest abyście nabywali cnót,
jakie wam objawiłem w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu, a mianowicie miłości,
pokory, posłuszeństwa i cierpliwości. Toż i Kościół, święcąc kapłanów, mówi do nich:
Imitamini, quod tractatis, [Naśladujcie, co sprawujecie] chcąc przez to powiedzieć: jako
Chrystus jest zarazem ofiarnikiem i ofiarą, tak niech każdy z was będzie nie tylko
kapłanem, ale też i ofiarą – ofiarą całopalną a dobrowolną dla Boga i dusz.
O Panie, tym ci być powinienem, ale jakże mi daleko do tego!... A jeżeli nadto pomyślę,
jakiej świętości wymaga ode mnie ta Ofiara, muszę zadrżeć cały z przerażenia i wołać z
Prorokiem: Ześlij, Panie, Anioła Twego przed każdą Mszą św., by węglem żarzącym
oczyścił nie tylko moje wargi, ale i serce...
PUNKT II. Kapłan powinien odprawiać Mszę św. w stanie łaski, bo świętokradztwo,
popełnione przez odprawianie Mszy św. w grzechu śmiertelnym, jest straszną zbrodnią.
Rzeczywiście, taki kapłan dopuszcza się przede wszystkim podłej niewdzięczności.
Oto Bóg powołując go do sprawowania tej Ofiary najświętszej, niejako z gnoju wywyższa
ubogiego, aby go posadził z książęty11, a w zamian za to wywyższenie tego przede
wszystkim żąda, by współofiarując z Chrystusem, miał serce czyste i miłujące; tymczasem
ten kapłan odważa się przystąpić do Świętego Świętych z sercem splamionym i oddanym
szatanowi, a tym samym, według św. Alfonsa Liguori, popeł-nia poczwórne
świętokradztwo – mianowicie, że konsekruje w stanie grzechu, że przyjmuje Komunię
świętokradzko, że niegodnie udziela Komunię i że udziela ją z wiedzą niegodnemu12. A
wina jego tym większa, że tej zbrodni dopuszcza się w tej chwili, kiedy Pan Jezus
największą objawia mu miłość i hojniejsze niż innym ofiaruje łaski... Vae homini illi [Biada

owemu człowiekowi]!.
Taki kapłan staje się winnym haniebnej zdrady. On na to postawiony, by bronił czci
swego Pana, a on tymczasem pierwszy wydaje go jak Judasz, i to nie Żydom, ale
szatanowi13, któremu się przez grzech śmiertelny zaprzedał. Do tej zelżywości dodaje
również obłudę; toż i do niego odzywa się Pan z ołtarza: Przyjacielu, na coś tu przyszedł? O
takim to kapłanie mawiał ze łzami świątobliwy Jan Vianney: Co za potwór!... Ach trudno
pojąć podobną złość! Trzebaż być okrutnym i zatwardziałym, aby się na coś podobnego
odważyć. On też odmawiał co wieczór siedem Chwała Ojcu na wynagrodzenie Bogu za
zniewagi, jakich doznaje w Najświętszym Sakramencie od złych kapłanów; a nawet w tej
myśli utworzył fundusz na Msze wynagradzające... Vae homini illi!
Taki kapłan wyrządza Panu okropną zniewagę – taką zniewagę – mówią Ojcowie i
pisarze kościelni – jakby plwał na Jego oblicze14 – jakby w ręce, zwalane błotem, brał
Ciało Pańskie15 – jakby to Ciało Najświętsze zdeptał nogami16, jakby Krew Najświętszą
wylał w kloakę nieczystości17 – jakby zabijał Syna Bożego w oczach własnego Ojca18.
Świętokradztwo to jest według św. Augustyna cięższym grzechem, aniżeli zbrodnia tych
Żydów, którzy Chrystusa ukrzyżowali19; a taki kapłan – mówi św. Jan Chryzostom –
gorszym jest od okrutnego Heroda i od samego prawie szatana. Co więcej, św. Tomasz nie
waha się twierdzić, że nikt ciężej nie grzeszy, jak kapłan, który niegodnie ofiaruje20; lecz
należy to rozumieć o takim świętokradztwie, którego źródłem jest niedowiarstwo,
lekceważenie lub nienawiść Pana Boga. Grzech ten jest jeszcze potworniejszym, jeżeli
niegodność kapłana publicznie jest znaną, bo wtenczas z obrazą Bożą łączy się zgorszenie
wiernych, którzy nieraz z tego powodu tracą wiarę w Najświętszy Sakrament... Vae homini
illi!
Taki kapłan ściąga na siebie straszliwe kary; i słusznie ostrzega św. Bernard: Biada
temu, kto się oddala od Boga, lecz stokroć więcej biada temu, który ze skalanym sumieniem
przystępuje21. Mianowicie, jako w Judasza wstąpił szatan po niegodnej Komunii, tak
nieraz i kapłan po pierwszym świętokradztwie staje się pastwą szatana, a gdy do ołtarza
przystępował z trwogą, odchodzi od niego ze spokojem, by odtąd brnąć z grzechu w
grzech, z ciemności w ciemność. Nieszczęsny, niełatwo się nawraca, a zdarza się nieraz, że
umiera nagle, bez pojednania się z Bogiem. Mors est malis, vita bonis [Śmierć jest dla
niesprawiedliwych, życie dla sprawiedliwych]. Strasznym będzie dla niego sąd Boży; bo
kto je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije22. Straszniejszą będzie wieczność, iż Syna Bożego
podeptał i Krew testamentu pokalaną być rozumiał23; bo ta Krew, jak niegdyś krew
Ablowa, woła o karę niezwykłą... Vae homini illi!
Taką to zbrodnią jest świętokradztwo, popełnione we Mszy św.; a jednak dopuścić się
tej zbrodni nietrudno, bo wszakże na kapłana tyle czyha pokus i okazji do grzechu. O jakże
to łatwo dla pogadanki lub gry w karty, której nie chciało się uniknąć czy przerwać, opuścić
pacierze kapłańskie; jakże łatwo unieść się gniewem i wyrządzić krzywdę bliźniemu; jakże
łatwo zabawić się, choć na chwilę, myślą nieczystą, lub poddać się lubieżnemu uczuciu czy
złemu przywiązaniu; jakże łatwo odważyć się w towarzystwie na ciężką obmowę, czy na
żart nieskromny, lub przebrać miarę w kieliszku. A potem czy każdy ma tę moc nad sobą,
by czym prędzej iść do spowiedzi; jeżeli zaś spowiadać się nie może w tej chwili, czy
przynajmniej stara się wzbudzić akt skruchy doskonałej? Ach, niejeden o tym nie myśli, ale
idzie do ołtarza z sumieniem niespokojnym i wołającym mocno: Gdzie jest Bóg twój? –
albo zagłusza jego wołanie błahą jakąś wymówką. Z drugim świętokradztwem i

następnymi łatwiejsza już sprawa... Vae homini illi!
O najmiłosierniejszy Jezu, i ja wyznaję dobroci Twojej, że jestem grzesznikiem zbytnie
zuchwałym, bo na każdy dzień wiele popełniam grzechów, które Cię obrażają, a jednak na
każdy dzień śmiem sprawować służbę świętą u ołtarza Twego, ufny w niezmierzone
miłosierdzie Twoje... Wyznaję, ach wyznaję: grzesznikiem jestem, nieczystym jestem,
niegodnym jestem, a przecież nie odstąpię Ciebie, o najsłodszy Jezu, ani Cię opuszczę, ale
co dzień choć słabą ręką i drżącą będę Cię piastował24... Bo ja pragnę Cię kochać i w
Twojej miłości wytrwać... Tak, niech pierwej padnę trupem, nim bym miał splamić się
grzechem śmiertelnym; niech raczej uschnie ręka moja, a język mój roztoczy robactwo,
aniżeli bym miał popełnić tak ohydne świętokradztwo!... Ty tylko strzeż mnie swą łaską i
obmywaj codziennie z plam lżejszych...
POSTANOWIENIA: 1. Będę modlił się i czuwał, aby nie dopuścić się grzechu ciężkiego.
2. Gdyby mi sumienie wyrzucało coś większego, pójdę najpierw do spowiedzi, nim
przystąpię do ołtarza25. 3. Codziennie przed Mszą św. i przy rachunku sumienia wzbudzę
za pomocą łaski akt skruchy doskonałej.
AKT STRZELISTY: Pie pellicane Jesu Domine, me immundum munda Tuo sanguine
[Kochający Pelikanie, Panie Jezu, oczyść przez Twoją Krew mnie, nieczystego].
1 Sess. 22. 2 De instit. novit. p. 1. c. 11. 3 O godności i obowiązkach kapłańskich, Cz. II,
Roz. I. 4 In Cap. 6 Isai. lec. 6. 5 Św. Alfons Liguori ib. 6 Ser. de Euch. 7 Ibid. 6. 8 Św.
Piotr Dam. Opusc. 26. 9 De sacerdotio L. III, C. 4. 10 J 13,15. 11 Ps 113,7. 12 Theol.
mor. 1. 6, n. 35. 13 Św. Bernard, Ser. 55. 14 Petrus Bles. 15 Św. Augustyn, Ser. 244 de
temp. 16 Św. Ambroży, in Hebr. X. 17 Św. Tomasz z Will., de Sacr. C. 3. 18 Durandus,
de rit. 1. 2. c. 42. 19 Euarr. in Ps. LXVIII. 20 In Ep. I ad Cor. C. XI. 21 Lib. de ord. vit. 22
1 Kor 11,29. 23 Hbr 10,29. 24 Św. Anzelm, Scut. fid. 25 Sobór Trydencki (Sess. XIII, C.
11) nakazuje, aby nikt, świadom grzechu śmiertelnego, nie ważył się przyjąć Komunii św.
bez poprzedniej spowiedzi. Gdyby kapłan nie mógł wyspowiadać się przed Mszą św., ani
też opuścić Mszy św., niech wzbudzi akt skruchy doskonałej, a potem czym prędzej
(quamprimum) spowiada się.

XXXVI. Godne odprawianie Mszy św.
(Ciąg dalszy)

PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie rozkaz Apostoła: Abyście byli doskonali i zupełni,
którym na niczym nie schodzi1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, jak podczas Najświętszej Ofiary zachować się
powinienem, abym się spodobał Sercu Twojemu.
PUNKT I. Kapłan powinien odprawiać Mszę św. dokładnie i uważnie.
Ponieważ nie ma sprawy tak świętej i boskiej, jak Ofiara Mszy św., przeto słuszna, aby
kapłan do godnego jej odprawienia jak największej dołożył staranności. Przede wszystkim
winien trzymać się ściśle nakazów Kościoła co do czasu, miejsca i innych okoliczności,
dotyczących Mszy św., jako też zachować jak najdokładniej wszystkie jej obrzędy, nawet
najdrobniejsze. Obrzędy te ustanowił Kościół pod wpływem Ducha Św., a zgodnie z
tradycją apostolską, iżby przez nie majestat tak wielkiej Ofiary został uwydatniony, a

umysły wiernych do rozważania rzeczy najwyższych mogły być podniesione2. Kościół
wymaga dla nich poszanowania i obserwacji, tego też sam Bóg żąda; jeżeli bowiem w
Starym Zakonie przepisał przez Mojżesza wszystko, co się do ofiar i służby Bożej
odnosiło, i to aż do najmniejszych szczegółów – jeżeli za przekroczenie tych przepisów
ukarał śmiercią Nadaba, Abiu, Ozę i innych: czy miałby być obojętnym względem
obrzędów Ofiary Nowego Zakonu?
Kapłan winien zatem znać je dobrze, mieć je we czci i spełniać wszystkie tak, jak
przepisują rubryki, a więc tak, a nie inaczej się ubierać, tak chodzić, tak klękać, tak się
żegnać, tak mówić, tak każdy ruch robić, strzegąc się nie tylko lekceważenia i
dobrowolnego opuszczania, ale także wykonywania ceremonii według własnego
widzimisię. Tu trzeba wyryć sobie na sercu słowa św. Teresy: Dałabym moje życie za jeden
tylko obrzęd Kościoła. Ponieważ zaś z czasem nabiera się łatwo różnych nawyków i
naleciałości: przeto winien każdy po kilku latach przeglądnąć rubryki (np. po
rekolekcjach), a przy tym zwracać na siebie baczną uwagę i prosić o spostrzeżenia innych,
bo nikt siebie dobrze nie widzi. Czy tak czyniłem dotąd? Mogę li powiedzieć, że dziś tak ad
amussim [starannie] odprawiam Msze św., jak po wyjściu z seminarium?
Dokładności w obrzędach niepodobna zachować bez pilnej uwagi, tak zewnętrznej, jak
wewnętrznej. Toż kapłan winien nie tylko podczas Mszy św. unikać wszystkiego, co
przeszkadza skupieniu, a więc np. nie rzucać tam i sam oczyma, nie myśleć o czym innym,
choćby o kazaniu, czyli strzec się roztargnień – ale zwrócić wszystkie władze ducha ku tej
Ofierze, iżby zważać na każdą czynność, na każde słowo; słusznie bowiem powiedział św.
Wawrzyniec Justiniani, że jest rzeczą niecną i niegodną sługi ołtarza, aby tenże w tej
chwili, kiedy cały ma się wznosić do Boga, błąkał się myślą po obcych polach3.
Taka uwaga nie godzi się ze zbytnim pośpiechem; kto bowiem za prędko odprawia
Mszę św., ten nie potrafi zrobić dokładnie wszystkich znaków, ani wszystkich słów
należycie wymówić, a tym mniej zastanowić się nad tym, co czyni. Co gorsza, taki kapłan
łatwo wykracza przeciw uszanowaniu, winnemu Ofierze św., i zamiast budować wiernych,
daje im zgorszenie. Niestety, podobny pośpiech nierzadko się spotyka, tak, że teologowie
musieli aż wyznaczyć spatium necessarium [niezbędny okres czasu]. Kto by prędzej niż w
dwudziestu minutach, a według św. Alfonsa i innych, prędzej niż w kwadransie, odprawił
Mszę św., ten nie jest wolny od grzechu ciężkiego, jeżeli do skrócenia tego czasu nie ma
słusznego powodu; o takim też kapłanie mówi Benedykt XVI, że zdaje się nie wierzyć, iż
na ołtarzu Pan sam jest przytomny.
Z drugiej strony nie należy przeciągać cichej Mszy św. ponad pół godziny, bo kapłan
nie tylko dla siebie odprawia Mszę św., ale i dla wiernych; toż między nimi wielu jest
takich, co mało mają czasu, albo co podczas dłuższej Mszy św. łatwo się nudzą i narzekają.
Toteż świątobliwy proboszcz z Ars, choć tak wielki miłośnik Jezusa, nie bawił się zbyt
długo modlitwą przy ołtarzu, zważając więcej na obecnych, niż na upodobanie swego
serca. Tylko przed Komunią św. zatrzymywał się przez chwilę na tajemnej rozmowie z
Panem, któremu przypatrywał się z dziwną miłością, trzymając Hostię Przenajświętszą w
ręku. Wprawdzie czytamy o św. Filipie Nereuszu, że czasem przez dwie godziny i więcej
odprawiał cichą Mszę św., ale wtenczas zamykał się w domowej kaplicy.
A mnie czy pod tym względem nic sumienie nie wyrzuca? Czy mianowicie dalekim
jestem od pośpiechu i strzegę się roztargnień podczas Mszy św.?... O Panie, spraw, abym
przystępując do ołtarza, oddał się cały tej świętej sprawie, a zapomniał o sobie i o lichych
fraszkach ziemskich.
PUNKT II. Kapłan winien odprawiać Mszę św. z uszanowaniem i pobożnością.

Z czcią wielką ma się kapłan zbliżać do ołtarza, już to, że wraz z Chrystusem składa
Majestatowi Bożemu Ofiarę najświętszą i najczcigodniejszą, już to, że na ołtarzu w chwili
przeistoczenia staje sam Król królów i Pan panujących, którego tron sakramentalny
otaczają z pokorą Aniołowie, quem laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt
Potestates [Którego chwalą Aniołowie, wielbią Panowania, lękają się Moce]. Kiedy
Aleksander Wielki składał bogom ofiarę, dworzanin jego trzymał kadzielnicę, pełną węgli
żarzących, z których jeden padł mu na rękę. Boleść była straszną, a jednak młodzieniec ani
ręki nie poruszył, ani jęku nie wydał, by nie ubliżyć majestatowi ofiary, jeżeli taką cześć
oddawano ofierze bałwochwalczej, o ileż większą winna być cześć kapłanów dla Ofiary
prawdziwej. Ta cześć winna się i zewnątrz okazać, bo jak pięknie powiedział św. Cyprian:
Placendum est divinis oculis et habitu corporis et modo vocis [Trzeba znaleźć upodobanie
w oczach Bożych i przez postawę ciała, i przez miarę głosu]4. Toż słuszna, aby sama
powierzchowność kapłana, przystępującego do ołtarza, pełną była pokory i godności – aby
wzrok jego był spuszczony, chód poważny, każdy ruch skromny i odmierzony – aby
również wszystkie przybory, służące do Mszy św., były schludne i odpowiednie przepisom
Kościoła.
Cześć zewnętrzna winna płynąć z wewnętrznej, którą rodzi wiara żywa, nazwana
słusznie okiem duszy5 i wnikająca w głębię Tajemnicy. Taka właśnie wiara przedziwny
urok świętości rozlewała na twarzy św. Wincentego ŕ Paulo i każdym jego ruchem
kierowała, tak, że ludzie patrząc na niego, mówili: O jakże dobrze ten kapłan Mszę św.
odprawia. Natomiast nic smutniejszego i wstrętniejszego, jak widok kapłana spełniającego
bez uszanowania sprawę tak świętą. Kiedy raz wielebny Jan d’Avila zobaczył przy ołtarzu
takiego kapłana, zbliżył się do niego pod jakimś pozorem i szepnął z cicha: Nie obchodź się
tak źle z Tym, którego trzymasz w ręku; nie zasługuje On na to. Przestroga ta natychmiast
poskutkowała; oby ona nigdy nie była potrzebną! Wiara żywa idzie w parze z pobożnością,
która każe duszy zdobywać się podczas Mszy św. na afekty uwielbienia, miłości,
ofiarowania się itp. Aby obudzić w sobie te uczucia, trzeba mieć serce czyste, pokorne i
skruszone, a tym sercem ukochać gorąco Pana Jezusa. Trzeba również do każdej Mszy św.
przygotować się należycie, już to przez ranną medytację, już przez odpowiednie akty,
pragnąc zarazem mieć to usposobienie, jakie mieli Apostołowie w wieczerniku, lub jakie
miała Najświętsza Matka, ilekroć uczestniczyła w Najświętszej Ofierze.
Mając już przystąpić do ołtarza, trzeba przedstawić sobie żywo, jaka to jest Ofiara, kto
się ofiaruje, co ofiaruje i na co ofiaruje; a wnet się dusza skupi i wzruszy. Dobrze też
podczas Mszy św. przypominać sobie mękę Pańską6; szczególnie zaś od chwili
Podniesienia godzi się pamiętać, że ołtarz jest Kalwarią duchowną, a w niej w sposób
mistyczny Krew swoją wylewa ten sam Baranek, który zabity jest na krzyżu dla zbawienia
świata. Nie należy jednak zapominać, że Msza św. nie jest polem rozmyślania; stąd te
afekty niech będą serdeczne, ale krótkie.
Pobożność wymaga także, aby kapłan Sercu tegoż Baranka oddawał cały Kościół św. z
rozlicznymi potrzebami, i tych wszystkich, którzy się jego modlitwie polecili, albo też
osobną jałmużnę w tym celu ofiarowali. Obowiązków dotyczących stypendiów mszalnych
należy dopełniać z jak największą sumiennością i z czystą intencją.
Pobożność wymaga wreszcie, aby bez ważnej przeszkody nie opuszczać Mszy św., bo
trafnie powiedział Wielebny Beda, że kapłan, dla błahego jakiegoś powodu nie
odprawiający Mszy św., pozbawia, o ile to od niego zależy, Trójcę Przenajświętszą chwały,
Aniołów radości, grzeszników przebaczenia, sprawiedliwych pomocy i łaski, dusze w

czyśćcu cierpiące ochłody, Kościół duchownych dobrodziejstw, siebie samego lekarstwa
przeciw codziennym grzechom i słabościom7. Tej zasady trzymają się świątobliwi kapłani;
jakoż nie wstrzymuje ich ani słabość lżejsza, ani podróż lub zmęczenie. O. Jan d’Avila idąc
raz do kaplicy pustelniczej dla odprawienia Mszy św., tak się uczuł osłabionym, że nie
spodziewając się dojść tam, postanowił zaniechać Mszy św. dnia tego. Wtem ukazał mu się
Pan Jezus w postaci podróżnego, a odkrywając Swe Rany i Serce Swoje, rzekł: Kiedy
odebrałem te wszystkie rany, więcej byłem strudzony i osłabiony, niżeli ty. Po tych słowach
zniknął, czym zawstydzony i pokrzepiony kapłan w dalszą puścił się drogę i odprawił Mszę
św.8. Więcej jeszcze dokazał św. Franciszek Salezy, bo pracując na misji między
heretykami, chodził codziennie wśród ostrej zimy do odległego dosyć kościoła ze Mszą
św., przy czym narażał swe życie na niebezpieczeństwo; trzeba było bowiem po ważkiej i
lodem pokrytej kładce przeprawiać się przez głęboką przepaść.
Tak należy odprawiać Mszę św. A czy wszyscy kapłani tegoż samego są ducha? Nie
masz tu żadnych wyjątków? Niestety, można jeszcze spotkać (choć dzięki Bogu, coraz
mniej) kapłanów niedbałych, rozproszonych i zimnych, co nic sobie nie robią z rubryk i
przepisów Kościoła, i nie dbają wcale, że szaty św. są brudne lub podarte, że na ołtarzu nie
ma ani jednej świecy woskowej, że hostia zbyt dawno pieczona, wino zbyt podłe, mszał
zbyt stary – co idą do ołtarza bez przygotowania, bez skupienia, bez najmniejszego nawet
wzruszenia, jakby do sprawy najzwyklejszej – co Mszę św. odprawiają z takim
pośpiechem, jakby kościół nad nimi się palił, przetrącając wyrazy, lub odmawiając je
głośno, gdzie odmawiać trzeba cicho (np. verba consecrationis!), wywijając ręką, gdzie
trzeba robić znak krzyża, klękając nagle i nie do samej ziemi – co to wreszcie skończywszy
Mszę św., po krótkiej a stereotypowej modlitwie uciekają czym prędzej do domu.
Czy w tym obrazie nie poznaję i siebie?... Nie mamże żadnej z tych wad?... O Jezu,
Najwyższy Kapłanie i Mistrzu mój, błagam Cię przez Najświętsze Serce Twoje, przez
wstawienie Najmiłościwszej Matki Twojej, przez przyczynę świętych kapłanów Twoich,
uczyń mnie kapłanem według Serca Twego, bym tę Ofiarę świętą tak sprawował, jak Ty
sam pragniesz.
POSTANOWIENIA: Będę się trzymał ściśle przepisów i rubryk, odnoszących się do Mszy
świętej, a podczas niej zachowam się z wielką czcią i pokorą, daleką jednak od afektacji i
przesady.
AKT STRZELISTY: Serce moje i ciało moje rozweseliły się w Bogu żywym9.
1 Jk 1,4. 2 Sobór trydencki, Sess. 22. C. 5. 3 Ser. de Euch. n. 33. 4 De Orat. Dom. 5 Św.
Augustyn. 6 Por. Życie duchowne, T. II, R. XXXII, II, 4. 7 De Mis. sacr. 8 In Vita § 16. 9
Ps 84,3.

XXXVII. Przygotowanie się do Mszy świętej
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Niechajże doświadczy samego
siebie człowiek, a tak niech je z chleba tego i z kielicha pije1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, jak mam przystępować do ołtarza Twego, by być
godnym tak wielkiej łaski.
PUNKT I. Dlaczego kapłan powinien gotować się do Mszy świętej.
Dlaczego? – Bo jest to przede wszystkim sprawa najświętsza i najczcigodniejsza, jeżeli

tedy w Starym Zakonie rzeczono do lewitów: Oczyśćcie się, którzy nosicie naczynia
Pańskie2, jeżeli tu i ówdzie kapłani pogańscy przed składaniem ofiar poddawali się różnym
ćwiczeniom: o ileż więcej wymaga się od kapłana Nowego Przymierza, mającego składać
Ofiarę iście Boską, której tylko cieniem i figurą były ofiary starozakonne. Ach, gdyby Pan
żądał, abym przed każdą Ofiarą św. modlił się i pościł przez dni czterdzieści, byłoby to
wszystko za mało; lecz Pan mniej nierównie żąda.
Po wtóre, kapłan we Mszy św. współofiaruje z Chrystusem, a tym samym występuje z
jednej strony jako widomy Jego zastępca, z drugiej jako chwalca Boga, rzecznik świata,
pełnomocnik ludzi; toż słuszne, aby starał się także cnotą być podobnym do Najwyższego
Kapłana i przypodobać się Boskiemu Majestatowi; do tego zaś koniecznym jest
przygotowanie się. Wprawdzie Ofiara ta jest zawsze świętą i nieskończoną ma wartość, bez
względu na osobę kapłana, który ją sprawuje; lecz i to jest prawdą, że miara łask, jaką w
niej otrzymuje kapłan, a poniekąd i wierni, zależy od stanu jego duszy, a więc i od
przygotowania się. Czyż mogę to lekceważyć?
Po trzecie, kapłan we Mszy św. nie tylko współofiaruje z Chrystusem, ale Go przyjmuje
do swego serca; toż sprawiedliwe, by na przyjęcie takiego Gościa oczyścił i ozdobił swe
serce aktami cnót, jak zdobią poddani swe ulice i domy na przyjęcie króla. Przychodzi zaś
Pan nie tylko jako król, by odbierać hołdy i rozdawać dary, ale też jako Chleb żywota, by
być pokarmem duszy; bo On sam powiedział: Kto mnie pożywa i on żyć będzie dla mnie3.
Przychodzi z Ciałem, Duszą i Bóstwem i wprowadza do duszy życie swoje, by w niej z
jednej strony osłabić i usunąć życie zepsutej natury, z drugiej utrzymać i udoskonalić życie
nadprzyrodzone; w tym też celu łaską sakramentalną duszę oczyszcza, leczy, oświeca,
umacnia i rozpala, a nawet, co więcej, z Sobą jednoczy. I jak tu nie zawołać z św. Janem
Złotoustym: O cudo! O dziwna łaskawości Boga! Ten, który na wysokości króluje z Ojcem,
tu samego siebie oddaje każdemu, kto zechce Go przyjąć4... Niejedna matka oddaje swe
dziecko na wykarmienie cudzymi piersiami; lecz nie tak czyni z nami miłość Jezusowa:
własną Krwią nas karmi i na wszelki sposób z nami się jednoczy5.
Tak jest, w Komunii św. jednoczy nas Pan Jezus bezpośrednio z człowieczeństwem
swoim, przez człowieczeństwo zaś z Bóstwem, i przemienia nas w Siebie, by nas uczynić
uczestnikami życia Bożego i przysposobionymi synami Bożymi6. Ta zaś przemiana dzieje
się w ten sposób, że Pan rozpala w duszy miłość i udziela jej swojego życia, to jest swoich
cnót, pragnień i pobudek; potrzeba jednak, aby dusza była czystą i współ-pracowała z
Panem. W Komunii św. – mówi trafnie św. Tomasz z Akwinu – przykłada Pan Jezus własne
Ciało swoje, jakoby pieczęć do serca człowieka, pałającego miłością Bożą, oczyszczonego
pokutą, rozszerzonego miłością bliźniego; a przykłada nie na to, aby się w człowieka
przemienił, ale raczej na to, aby jego przemienił w Siebie, wyciskając na duszy jego obraz
Boskich doskonałości swoich7. Któż więcej winien tego pragnąć, o Panie, jeżeli nie ci,
których powołałeś do służby ołtarza i codziennie karmisz Samym Sobą? Toż słuszne, bym
wiernie z Tobą współdziałał i gotował się godnie do każdej Uczty...
Wreszcie, kapłan potrzebuje w życiu wiele pomocy i pociechy, bo to życie nie jest
wcale łatwe. Nieraz jest on podobnym do proroka Eliasza, który uciekając przed zemstą
niecnej Jezabel wśród skwaru i głodu, rzucił się na ziemię i zawołał: Dosyć mam, Panie,
weźmij duszę moją. Otóż nie masz dlań słodszej pociechy, jako we Mszy św., w której Pan
Jezus nie tylko przypomina mu mękę i śmierć swoją, ale przychodzi do jego duszy jako
Manna niebieska i zdaje się mówić: Wstań, jedz, bo jeszcze daleką drogę masz. Toż nie
dziw, że św. Jan Chryzostom nazwał Najświętszy Sakrament tajemnicą, która człowiekowi

ziemię w niebo przemienia, a św. Bernard słodkością nad wszelką słodkość i miłością nad
wszelką miłość. Lecz ta słodkość i miłość, tryskająca ze Mszy św. jakby z krynicy, w tym
większej mierze spływa na duszę kapłana, im staranniejszym jest jego przysposobienie się.
Jakżebym tedy, o Panie, nie miał gotować się do każdej Ofiary świętej; zwłaszcza że Ty
sam tego pragniesz i że byłoby nieposłuszeństwem, niewdzięcznością i ślepotą nie iść za
głosem Twego Serca...
PUNKT II. Jak ma kapłan gotować się do Mszy świętej. Odpowiadają wszyscy
mistrzowie duchowni: jak najstaranniej, bo im lepsze jest przygotowanie, tym obfitsze są
owoce. Jeżeli idzie o przygotowanie habitualne i dalsze, które zależy na czystości serca,
umartwieniu żądz, posłuszeństwie dla łaski Bożej i duchu modlitwy, winno ono trwać
ciągle; to jest kapłan ma przez całe życie gotować się do Mszy św., jak i Pan Jezus przez
całe życie ziemskie gotował się do Ofiary krzyżowej.
Czystym winno być przede wszystkim serce kapłana, do którego wchodzi Świętość
sama – czystym nie tylko od grzechów śmiertelnych, ale i od powszednich, dobrowolnie i z
przywiązaniem popełnianych, które zmniejszają wpływ Komunii św.; aby zaś było
rzeczywiście czystym, niech kapłan walczy ciągle z pokusami, spowiada się często i
wzbudza przed każdą Mszą św. akt żalu. Czy tak czynię?
Umartwionym winno być ciało kapłana, które w chwili Komunii św. staje się świątynią
Boga żywego; stąd niech kapłan wiedzie żywot wstrzemięźliwy, czuwa ciągle nad
zmysłami, poskramia złe żądze i nie stroni od pokuty, słuchając głosu Boga samego, który
kazał Izraelitom przepasać najpierw biodra, nim mieli przystąpić do pożywania baranka
wielkanocnego. Czy tak czynię?
Skupionym winien być duch kapłana, który w tak wielkich tajemnicach uczestniczy;
stąd niech kapłan będzie mężem modlitwy i co dzień rano, a w razie przeszkody
wieczorem, choć pół lub ćwierć godziny poświęci na rozmyślanie, naśladując Mojżesza,
który mając rozmawiać z Bogiem, wstąpił na szczyt góry i został zakryty chmurą przed
oczyma ludu. Po medytacji niech już nie zajmuje się sprawami ziemskimi i nie rozmawia z
ludźmi bez koniecznej potrzeby, aby się nie rozproszyć; za to niech przed Mszą św.
odmówi Matutinum i Laudes, jak to rubryki przepisują. Czy tak czynię?
Przygotowanie się bliższe zależy na zwróceniu myśli na Ofiarę najświętszą i na aktach
odpowiednich. Mianowicie, niech kapłan zastanowi się nad tym, że jest to ta sama Ofiara,
której Pan Jezus dokonał na krzyżu – że tę Ofiarę ma złożyć wespół z Chrystusem na
uwielbienie Bożego Majestatu i na pożytek dusz – że on sam i miliony ludzi żyjących i
zmar-łych oczekuje miłosierdzia Zbawiciela – że ten Zbawiciel przyjdzie niebawem do
jego duszy jako Chleb żywota. Konsekwentnie niech ma jak najdoskonalszą intencję
ogólną, obok intencji szczegółowych.
Następnie, niech się nie zadowoli odczytaniem kilku modlitw – choć i to jest rzeczą
dobrą – ale niech pracą własnego ducha, a przy pomocy łaski wzbudzi w sobie akty wiary,
upokorzenia się, żalu, miłości i pragnienia. Nie trzeba się tu silić na wielkie wzruszenia,
zwłaszcza w czasie oschłości, tym mniej na łzy, jeżeli ich Pan sam nie użyczy; ale nie
można też pozostać zimnym wobec tak wielkich tajemnic; bo wszakże i kapłanów upomina
św. Jan Chryzostom: Niech nikt nie przystępuje tu z niesmakiem, nikt z opieszałością, lecz
wszyscy płonący, wszyscy żarliwi, wszyscy ożywieni. Nie gnuśniejmy, takiej dostępując czci
i miłości. Czy nie widzieliście, z jaką skwapliwością garną się niemowlęta do piersi
macierzyńskich i z jaką chciwością usta do nich przykładają? Z takim i my zapałem
przystępujmy do tego stołu i do tych piersi kielicha duchownego; owszem, z daleko
większym jeszcze pożądaniem pijmy, jakby niemowlęta ssące, łaskę Ducha Świętego i niech

to jedno nas boli, gdyśmy pozbawieni tego pokarmu8.
Do obudzenia tych uczuć posłuży już to modlitwa, już pamięć na miłość Zbawiciela,
okazana nam w Jego Męce i w Tajemnicy Ołtarza. Trzeba szczególnie zwracać się do
Ducha Świętego i błagać: Przyjdź Duchu Św. i serce moje ogniem miłości Twojej zapal.
Trzeba zwracać się do Bogarodzicy i prosić o usposobienie podobne do tego, z jakim Ona
przyjęła Słowo Przedwieczne i z jakim stała pod krzyżem, mówiąc za błogosławionym
Piotrem Klawerem: O najdobrotliwsza Matko moja, daj mi choć iskierkę tego ognia
miłości, którym płonie Serce Twoje, a raczej użycz mi Serca Twojego, abym w nim przyjął i
ugościł Jezusa, Twego Syna, a Zbawiciela mojego. Trzeba zwracać się do Aniołów i
świętych, by jako dworzanie niebiescy ozdobili biedny domek serca kapłańskiego i
pomogli mu powitać Pana.
Jest że to rzeczą tak trudną? Bynajmniej, a jednak nie wszyscy kapłani tak się gotują.
Niemało jest takich, co się ograniczają na pobieżnym odmówieniu brewiarza i krótkich
modlitw, zaniedbując zresztą rozmyślania, rachunku sumienia, aktów żalu i miłości. Są i
tacy, co idą do ołtarza rozproszeni, obojętni, zimni – co ubierając się już do Mszy św.
załatwiają interesy lub prowadzą potoczne rozmowy. Cóż tedy dziwnego, że ze Mszy
świętej niewielkie odnoszą owoce, a gdy według Ojców Kościoła jedna Komunia święta
godnie przyjęta może duszę uświęcić, oni mimo tylu Komunii św. nie stają się wcale
świętymi.
Ubolewa nad tym pobożny kardynał Bona: Mało jest kapłanów, którzy by doświadczali
na sobie prawdziwych skutków tej Uczty świętej, dlatego że mało ich jest, którzy by się tak
przysposobili, iżby skutków tych doświadczyć mogli, którzy by naprawdę zastanowili się
nad tym, że przystępują do świętego świętych, do ołtarza Bożego, do Boga samego9.
Jam również tyle odprawił Mszy św., tyle przyjął Komunii św., że już dawno winienem
był stać się świętym; a jednak daleko mi do świętości. Czemuż to? Niestety, muszę
wyznać: Defectus non in cibo est, sed in sumente [Słabość tkwi nie w pokarmie, ale w
osobie spożywającego]10; tak, lenistwo moje temu winne. Lecz Ty, o Jezu, przemień mnie
łaską swoją i spraw, bym odtąd z lepszym usposobieniem przystępował do Twego ołtarza...
Proszę Cię o tę łaskę za wstawieniem się Tej, która Cię odziała Ciałem ludzkim i
uczestniczyła w pierwszej Twojej Ofierze.
POSTANOWIENIA: Nie opuszczę odtąd rozmyślania i aktów przed Mszą św.
AKT STRZELISTY: Karmiłeś lud swój pokarmem Anielskim i dałeś im z nieba bez pracy
chleb gotowy, mający w sobie wszystkie rozkosze11.
1 1 Kor 11,28. 2 Iz 52,11. 3 J 6,58. 4 De Sacr. 1. 3. 5 Ad pop. Antioch. Hom 60. 6 Życie
duchowne, II, R. XXXII, VI. 7 Opusc. 58, c. 20. 8 Hom. 60 ad pop. Ant. 9 De Miss.
celebr. C. 5. 10 Bona Md. 11 Mdr 16,20.

XXXVIII. Dziękczynienie po Mszy świętej
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Proroka: Wyznawajcie Panu, który sam
czyni wielkie dziwy, bo na wieki miłosierdzie Jego1.
PRAELUDIUM II. Przejmij, o Panie, serce moje wdzięcznością i naucz mnie dziękować
za dar tak wielki.

PUNKT I. Dlaczego powinien kapłan dzięki składać po Mszy świętej.
Bo przede wszystkim tego wymaga cześć winna Chrystusowi Panu. Oto Chrystus Pan
nie przez łaskę, ale sam z Ciałem, Duszą i Bóstwem przychodzi do człowieka; toż słuszne,
by obecnemu w tej niejako żywej monstrancji składać hołdy i dzięki, przynajmniej tak
długo, jak długo trwają postacie sakramentalne, a więc przynajmniej przez ćwierć godziny.
Gdyby biedny jakiś poddany nie troszczył się o króla, który z licznym dworem przybył do
jego chaty, ale tymczasem rozmawiał ze służbą: ubliżyłby królewskiemu majestatowi; o
ileż więcej ubliża Majestatowi Boskiemu ten kapłan, który po Mszy św. nie dba o
Chrystusa Pana, ale wybiegłszy z kościoła spieszy czym prędzej na rozmowę z ludźmi.
Dobrze też z podobnym kapłanem postąpił O. Jan d’Avila, gdy posłał za nim dwóch
kleryków z gorejącymi świecami, by towarzyszyli Najświętszemu Sakramentowi. Czy
podobne upomnienie nie byłoby czasem i dla mnie potrzebnym?
Tego wymaga wdzięczność należna Chrystusowi Panu. Oto Chrystus Pan na słowo
wymówione przez kapłana zstępuje na ołtarz i oddaje mu się całkowicie, czyli daje mu
władzę i dar ponad wszelkie pojęcie, tak że według słów św. Augustyna więcej mu dać nie
może; toż jeżeli żebrak dziękuje za kawał chleba, czyż nie sprawiedliwe, aby kapłan
dziękował za uczestnictwo w Ofierze św. i za Chleb żywy, który z nieba zstąpił.
Wdzięczności tej żąda Pan Jezus, nie jakoby jej potrzebował, lecz że ma do niej prawo i że
pragnie za nią nagradzać; jeżeli zaś jej nie odbiera, żali się na niewdzięcznego kapłana, jak
się żalił na tych trędowatych: Nie jest znaleziony, który by się wrócił a dał Bogu chwałę2.
Może i ja zasługuję na podobną skargę?
Tego wymaga wzgląd na dobro kapłana. Nie masz chwili dlań korzystniejszej, jak czas
bezpośredni po Mszy św.; wtenczas bowiem, według słów św. Teresy, znajduje się Pan w
sercu jakby na tronie miłosierdzia i mówi do duszy: Co chcesz, abym ci uczynił? Wtenczas
to może kapłan u stóp Pana uprosić wszelakich łask dla siebie i drugich; może też
pomnożyć swe zasługi, bo, jak uczy wielu mistrzów duchownych, akty cnót, czynione
bezpośrednio po Komunii św., mają odrębną wartość, z powodu ścisłego zjednoczenia
duszy z Panem Jezusem; może wreszcie przyłożyć swe usta do najmiłościwszego Jego
Serca i pić zeń balsam przedziwnej słodkości; potrzeba tylko, aby wdzięczność kapłana
otworzyła to Serce na oścież. Jeżeli zaś tenże jest niewdzięcznym, Serce Jezusowe zamyka
się dla niego. Oby się dla mnie nigdy nie zamknęło!
Tego wymaga wreszcie wzgląd na dobro wiernych. Kapłan i pod tym względem winien
być dla nich wzorem, by się uczyli od niego cenić ten dar nad wszystkie dary i dzięki zań
składać. Jeżeli tedy on sam po Mszy św. nie dziękuje lub licho dziękuje, nie można się
dziwić, że wierni podobnie postępują po Komunii św., bo nemo accendit, nisi qui ardet
[Zapala jedynie ten, który [sam] płonie].
Niestety, są kapłani, u których gratiarum actio [dziękczynienie] ogranicza się na
mechanicznym prawie odmówieniu Benedicite lub Te Deum i kilku modlitw. Jedni
wymawiają się brakiem czasu; ale ten czas znaleźć się musi na wszystko, czemuż by się nie
znalazł na sprawę tak ważną? Inni składają winę na wiernych, że to oni nie chcą czekać na
chrzest, wywód, spowiedź itp. Ale pominąwszy czynności nie cierpiące zwłoki, jak np.
zaopatrzenie umierającego, wszystkie inne można na kilkanaście minut odłożyć; bo jeżeli
dobrą jest rzeczą służyć duszom z pośpiechem, to nie należy zapominać, że i kapłan ma
duszę nieśmiertelną, którą przed innymi winien uświęcić. Inni wreszcie nie mają i tych
wymówek; oni nie wiedzą po prostu, co mówić do Chrystusa Pana i ciężko im zostać z Nim
sam na sam choć przez ćwierć godziny, bo im niestety sprawa tak święta spowszedniała, a
serce ich prawie zlodowaciało. Tacy swą oziębłością sprawiają Chrystusowi boleść,

wiernym zgorszenie, sobie szkodę; na nich też oburzał się już św. Jan Chryzostom, a nawet
przyrównał ich do Judasza. Posłuchajmy wszyscy, tak kapłani, jak wierni – oto jego słowa:
Może się twardym wyda to, co powiem; wszakże bacząc na opieszałość wielu, powiedzieć
muszę: Judasz po spożyciu ostatniej wieczerzy nie pozostał w wieczerniku, jak drudzy, ale
sam zerwał się i wyszedł – tenże przykład naśladują ci wszyscy, którzy odchodzą bez
dziękczynienia3.
O Panie, przebacz mi, jeżeli kiedy uciekłem od Ciebie, jak Judasz... Odtąd po każdej
Mszy św. pozostanę z Tobą w wieczerniku, a gdym niegodzien spoczywać na Twoich
piersiach, będę leżał pokornie u stóp Twoich i wylewał duszę moją w gorącej modlitwie.
PUNKT II. Jak ma kapłan dzięki składać po Mszy św.
Przede wszystkim niech z jego strony nie braknie dobrej woli i uznania swej niemocy,
że cokolwiek by uczynił, wszystko to za mało. Powiedział pięknie świątobliwy proboszcz z
Ars: Kto Mszę św. odprawia, powinien by być Serafinem; i znowu: gdyby kto wiedział, czym
jest Msza św., przestałby żyć. Ale dopiero w niebie zrozumiemy, szczęście odprawiać Mszę
św.4. Tak jest, dopiero w niebie będziemy mogli godnie podziękować za łaskę tak wielką;
ponieważ jednak i na ziemi dziękować trzeba, przeto niech kapłan czyni co może, i na tę
świętą sprawę poświęci choć pół godziny albo co najmniej kwadrans czasu. Święci kapłani
nie byli tu skąpymi dla Pana; tak np. Jan d’Avila codziennie po Mszy św. przez dwie
godziny rozmyślał; lecz nie każdy i nie zawsze może go naśladować.
A cóż ma kapłan wtenczas czynić? Oto zaraz po Mszy św. niech odmówi pobożnie
pieśń Benedicite i psalm Laudate ze zwykłymi modlitwami, bo tak przepisują rubryki.
Nie należy tu pominąć pięknej modlitewki En ego, o bone et dulcissime Jesu [Oto ja, o
dobry i najsłodszy Jezu], do której Pius IX przywiązał odpust zupełny. Następnie
uklęknąwszy gdzieś w miejscu samotnym, najlepiej może wobec przybytku Pańskiego,
niech zamknie bramy duszy, by się tam obce myśli nie wdarły, a nawet niech nakaże jej
władzom i zmysłom milczenie, by w głębokim skupieniu podziwiać niewzruszoną dobroć
Jezusową. Można tu pytać się z Psalmistą: Panie, któż podobny Tobie5, albo z św.
Franciszkiem: Kto ja jestem, o Panie, a kto Ty jesteś – to znowu upokarzając się, wołać z
św. Piotrem: Wynijdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny6.
Teraz idą akty uwielbienia, przy czym należy wezwać ku pomocy nie tylko wszystkie
władze duszy i ciała, odzywając się do nich niejako: Venite, adoremus et procidamus ante
Deum7, ale także wszystkich mieszkańców Nieba, z ich Królową na czele. Bł. Alfons
Rodriguez przedstawiał sobie wówczas, że serce jego jest wielką salą o dwóch tronach, z
których jeden zajmował Jezus Chrystus, drugi Bogarodzica. Święty rzucał się w myśli do
podnóża tych tronów i mawiał po trzykroć: Gloria Patri itd., a potem Te Deum. Przy tych
słowach: Pleni sunt coeli, zwracał się do wszystkich stworzeń i wzywał takowe, aby razem
z nim hołd i dziękczynienie składały Bogu8.
Jeden z mistrzów duchownych, O. Bernardyn de Pecquigny, poleca tu szczególnie trzy
akty uwielbienia. Pierwszy zależy na tym, aby wraz ze wszystkimi stworzeniami, jakie są
na niebie i na ziemi, złożyć hołd Najwyższemu, odmawiając ze skupieniem Benedicite.
Drugi zależy na tym, aby uniżając się i znicestwiając niejako przed Panem, który dla nas
tak się wyniszczył, uczcić Go, obecnego na ołtarzu serca (Adoro Te devote, latens Deitas)
[Wielbię Ciebie z oddaniem, ukryta Boskości], a przyswajając sobie Jego zasługi, myśli i
uczucia, uczcić w Nim i przez Niego Trójcę Przenajświętszą. Trzeci zależy na tym, aby
wznosząc się ponad wszystko, co nie jest Bogiem, korzyć się przed Majestatem Bożym i
cieszyć się z chwały istotnej, jaką Bóg ma sam w sobie od wieków, a której stworzenia ani

pomnożyć, ani zmniejszyć nie zdołają, mówiąc w tej myśli: Gloria Patri itd.9.
Z uwielbieniem winno się łączyć dziękczynienie; aby zaś takowe było gorącym, niech
płynie z serca rozpalonego miłością. Lecz cóż to serce rozpali, jeżeli nie rozważanie
miłości Jezusowej; niechże tedy kapłan przypomni sobie żywo, co Pan w tej chwili dla
niego uczynił, a naśladując Bogarodzicę, niech powtórzy ów hymn wdzięczności i pokory:
Magnificat. Może też pomagać sobie różnymi obrazami, jak np. że jest w wieczerniku,
gdzie z rąk Jezusowych przyjmuje Komunię św. – albo że serce Jego jest Kalwarią, w
której osadzony jest krzyż Jezusa, a krople Krwi, płynące z krzyża, spadają na jego serce –
albo, że usta swe przykłada do otwartego boku Pana Jezusa i Krew najświętszą z niego pije
– albo że jako jeden z pastuszków lub Trzech Mędrców klęczy przed żłóbkiem i bierze z
rąk Maryi Dzieciątko Boże.
Lecz nie dosyć na kilku słowach podzięki. Ponieważ Pan Jezus oddał się cały
kapłanowi, przeto niech kapłan odda się cały Panu Jezusowi, a nadto niech Pana Jezusa,
który jest wtenczas jego własnością i dokonywa niejako swej Ofiary na ołtarzu serca,
ofiaruje Ojcu Niebieskiemu. Oddać trzeba siebie i wszystko swoje, posługując się np. tą
piękną modlitwą św. Ignacego: Suscipe, Domine, universam meam libertatem. Accipe
memoriam, intellectum atque voluntatem omnem. Quidquid habeo vel possideo, mihi
largitus es, id Tibi totum restituo, ac Tuae prorsus voluntati trado gubernandum. Amorem
Tui solum cum gratia Tua mihi dones, et dives sum satis, nec aliud quidquam ultra posco
[Weź Panie, całą moją wolność. Zabierz pamięć, rozum i całą wolę. Cokolwiek mam lub
posiadam, czegokolwiek szczodrze mi udzieliłeś, to w całości Tobie oddaję i przekazuję z
powrotem, by kierowała tym Twoja wola. Daj mi jedynie miłość Twoją wraz z Twoją
łaską, a stanę się wystarczająco bogaty i niczego innego nadto nie pragnę]10. Oddać się
trzeba szczególnie na wszystkie prace i krzyże, a przy tym pytać Pana: Co chcesz, Panie,
abym czynił? – jeżeli zaś Pan przemówi i zażąda jakiej ofiary, spełnić trzeba chętnie wolę
Pańską.
Wreszcie, ponieważ Pan Jezus przebywa w duszy jako Król możny i mówi do niej
niejako: Proś, o co chcesz, a dam tobie, przeto niech kapłan prosi z ufnością o łaski dla
siebie i dla drugich – niech prosi o miłość doskonałą i gorliwość świętą, o nawrócenie
grzeszników i niewiernych, o uświetnienie Kościoła i rozszerzenie królestwa Jezusowego
w duszach; a te prośby, jak i swe ofiary, niech składa na niepokalane ręce Maryi. By tym
pewniej zjednać sobie Jej przyczynę, niech tę modlitwę zakończy cząstką różańca, albo
przynajmniej litanią11.
Tak winien kapłan zachowywać się po Mszy św., i to bez względu na to, czy w sercu
jego jest zapał i słodycz, czy chłód i oschłość; w ostatnim razie niech tym goręcej prosi
Pana o iskrę ognia niebieskiego i kroplę Bożej pociechy.
Dziękczynienie dalsze ma, według słów św. Alfonsa, trwać całe życie, a zależy ono na
tym, aby z jednej strony myśleć często o Panu Jezusie i nawiedzać Najświętszy Sakrament,
z drugiej strzec się wad zwyczajnych i postępować w cnotach. To jest właśnie probierzem
dobrej Komunii św., jako powiedział św. Bonawentura: Jeżeli po Komunii św. nie
doznajesz skutków tego pokarmu duchownego, który przyjąłeś, jest to znak, że dusza twoja
jest chora albo też, że już umarła.
Panie Jezu, wywyższyłeś mnie ponad wszystkich królów ziemskich, boś mnie powołał
do służby kapłańskiej i pozwalasz mi codziennie przystępować do swego ołtarza... A ja cóż
Ci za to daję? Oto chwilę modlitwy, zazwyczaj zimnej, a nieraz niedbałej... Ale też mimo
tylu Mszy świętych pełen jestem niemocy i niedoskonałości... Lekarzu niebieski, ulecz

duszę moją i spraw, abym tak, jak niegdyś ów trędowaty, obejmował z wdzięcznością
stopy Twoje.
POSTANOWIENIA: Poświęcę codziennie przynajmniej ćwierć godziny na dziękczynienie
po Mszy św. i codziennie w tej myśli nawiedzę Najświętszy Sakrament.
AKT STRZELISTY: Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrze uczynił?12.
1 Ps 136,1.4. 2 Łk 17,18. 3 Hom. de Bapt. Christi. 4 Żywot X. Jana Maryi Vianney (z
franc.) Cz. II, s. 117. Poznań 1884. 5 Ps 35,10. 6 Łk 5,8. 7 Ps 95,6. 8 Życie duchowne, T.
II, R. XXXII. VII, 7. 9 Czyt. Chaignon, Le prétre a 1’autel. s. 320 sq. 10 100 dni odpustu
raz na dzień (Leon XIII, 26. maja 1883). 11 We Francji odmawia tu wielu kapłanów tzw.
Couronne de Notre Seigneur. 12 Ps 116,12.

XXXIX. Godne sprawowanie Sakramentów świętych
PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Apostoła: Tak niechaj człowiek o nas rozumie, jako o
sługach Chrystusowych i szafarzach Tajemnic Bożych1.
PRAELUDIUM II. Przejmij mnie, Panie, wielką czcią dla Sakramentów świętych i spraw,
abym takowe godnie sprawował.
PUNKT I. Jak cenić Sakramenty św.
Niewysłowioną jest cena i godność Sakramentów św. Ustanowione od Chrystusa Pana i
mające swą dzielność z zasług Jego śmierci – bo jak pięknie powiedział św. Augustyn, z
boku Jego wypłynęły, gdy spoczywał na krzyżu2 – dają one duszy łaskę poświęcającą albo
takową pomnażają, jeżeli tylko dusza przynosi należyte usposobienie3. Łaska ta z Boskiej
Osoby Chrystusa spływa do ludzkiej Jego natury, wytryska pięciu ranami, jakby pięciu
wodotryskami i zbiera się u stóp krzyża w krynicę wielką, z której siedem strumieni, to jest
siedem Sakramentów św. rozlewa w Kościele wodę żywota, oczyszczając grzeszników,
uświęcając sprawiedliwych. Są to zatem czynniki wielkich tajemnic Bożych – łańcuchy,
wiążące stworzenia ze Stwórcą – węzły, łączące odkupionych z Odkupicielem – naczynia
Krwi Jego Przenajświętszej – narzędzia Jego miłosierdzia – broń Jego potęgi – wynalazki
Jego miłości – jakby dalszy ciąg Jego życia i śmierci4. O Panie, jakżeś Ty nieskończenie
mądry i dobry, i żeś tak potężne, a łatwe środki zostawił dla zbawienia naszego!
Przez nie Duch Św., za widomą posługą Kościoła, sprawuje uświęcenie duszy, bo jak
mówi Sobór trydencki, przez nie wszelka prawdziwa sprawiedliwość albo się poczyna,
albo poczęta pomnaża się, albo utracona odzyskuje się5; tak dalece, że tylko miłość
doskonała lub żal doskonały, ale połączony z pragnieniem przyjęcia Sakramentów św.,
zdoła je zastąpić i duszę usprawiedliwić. Jeżeli tedy dusza z dobrym usposobieniem
spieszy do tych źródeł żywota, oczyszcza się z grzechów, łączy się z Bogiem, rośnie w
świętości i odbiera w końcu wieniec niezwiędłej chwały; jeżeli natomiast od nich stroni,
pozostaje w grzechach, oddala się coraz więcej od Boga, zatwardza się w złem i ginie
wreszcie na wieki. I któżby nie cenił Sakramentów św., skoro od nich zależy chwała Boża i
zbawienie dusz?
Otóż szafarstwo tych Sakramentów powierzył Bóg kapłanom. O jakże niezrównany to
zaszczyt! Gdyby jaki monarcha jednemu z poddanych swoich oddał klucze od swojej
skarbnicy i moc nad wszystkimi więzieniami, a nawet władzę życia i śmierci nad

wszystkimi poddanymi w całym królestwie, wyniósłby go nader wysoko. Lecz czymże jest
to wszystko w porównaniu z władzą kapłanów, w których ręce złożył Pan skarby łask
swoich i klucze królestwa niebieskiego, iż mogą uświęcać dusze i otwierać im niebo6.
Sprawa to iście Boska i słusznie mogą kapłani zawołać z Apostołem: Staliśmy się
dziwowiskiem światu, Aniołom i ludziom7, iż Bóg tak lichych narzędzi do tak wielkiego
dzieła używa.
Obok tak wielkiego zaszczytu, jakaż korzyść ze sprawowania Sakramentów św.!
Wylewając łaskę Bożą na dusze, uświęca kapłan i siebie, bo pomnaża swe zasługi i zachęca
się do postępu w dobrem, byleby tylko był szafarzem wiernym i pamiętał na przestrogę św.
Hieronima: Si officium vis exercere presbyteri... aliorum salutem fac lucrum animae tuae
[Jeśli chcesz spełniać powinność kapłańską ... zbawienie drugich poczytuj za zysk twojej
duszy]8.
I jakże Ci nie dziękować, o Panie, żeś mnie powołał na tak wysoki urząd szafarza łaski
Twojej, przy którym blednie blask korony królewskiej... Ale jakże się zarazem nie
upokarzać, że na tak lichego sługę padł Twój wybór, gdy tylu świętszych i gorliwszych
pominąłeś!...
PUNKT II. Jak sprawować Sakramenty św.
Sancta sancte tractanda sunt [Rzeczy święte powinny być sprawowane pobożnie] – oto
głos Boży i głos Kościoła.
Sancte, to jest w stanie łaski; jeżeli bowiem już w Starym zakonie nakazał Bóg;
Kapłani, którzy przystępują do Pana, niech się poświęcą, żeby ich nie pobił9; o ileż więcej
ciąży ten obowiązek na kapłanach Nowego Zakonu. Toż słusznie wymaga Apostoł od
kapłanów, by służąc Bogu, nie mieli żadnej winy10; słusznie też przestrzega Kościół:
Sacerdos, si fuerit sibi peccati mortalis conscius, ad Sacramentorum administrationem non
audeat accedere, nisi prius corde poeniteat; sed si habeat copiam confessarii et temporis
locique ratio ferat, convenit confiteri [Jeżeli kapłan byłby świadom, iż jest w stanie grzechu
śmiertelnego, niech nie ośmiela się przystępować do sprawowania Sakramentów, dopóki
pierwej nie wzbudzi w sercu żalu za grzechy; jeśli zaś ma wybór spowiednika i pozwala na
to okoliczność czasu oraz miejsca, niech się wyspowiada]11. Kapłan, administrujący
Sakramenty w stanie grzechu śmiertelnego, tyle popeł-nia grzechów ciężkich, ile sprawuje
Sakramentów, a tym samym zadaje Panu Bogu ciężką zniewagę, na którą sprawiedliwie
oburza się Katechizm rzymski: Cóż to za zbrodnia, tajemnice święte zmazanymi ustami
sprawować albo w plugawe ręce brać i dotykać i drugim podawać i szafować. Nadto
wyrządza on wiernym wielką krzywdę, bo jeżeli niegodność jego jest jawną, wywołuje u
nich zgorszenie i odstręcza ich od Sakramentów, a nieraz, według słów św. Grzegorza
Wielkiego, mocniej tych plami, których z brudu oczyścić pragnie. Wreszcie sam staje się
podobnym do wody chrzcielnej, która zmywa grzechy ochrzczonych, a sama idzie na
ziemię; bo zamiast zasługi, ściąga sobie wyrok Pański: Precz ode mnie, który czynisz
nieprawość12. Czy mi tu sumienie nic nie wyrzuca?
Sancte, to jest z uczuciem wiary i pobożności. Aby to uczucie rzeczywiście istniało,
należy do sprawowania Sakramentów św. przygotować się modlitwą i krótką przynajmniej
refleksją, a w czasie aktu samego pamiętać, że to są rzeczy święte, że Chrystus sam jest nie
tylko ich twórcą, ale i szafarzem, czyli że Chrystus sam chrzci, Chrystus sam rozgrzesza,
Chrystus sam karmi swoim Ciałem itd., kapłan zaś jest tylko Jego ustami i ręką. Wprawdzie
Sakramenty działają ex opere operato, jednak pobożne usposobienie kapłana jedna łaski

dodatkowe, jak zapewnia Duch Św.: Kto dobry jest, wyczerpie łaskę u Pana13.
Sancte, to jest z czystej intencji. Wszelka zatem niska pobudka, choćby tylko chęć
otrzymania nagrody ziemskiej za posługę duchowną, niech będzie daleką od kapłana; bo
jeżeli gdzie, to tu stosuje się rozkaz Pański: Darmoście wzięli, darmo dawajcie14.
Sancte, to jest z uszanowaniem i ze skupieniem. Sam kapłan winien być przejęty czcią
dla sprawy tak wzniosłej, a tę cześć okazywać na zewnątrz postawą, ruchami, głosem i
wyrazem twarzy, iżby w tym wszystkim przebijała się powaga i świętość, wolna jednak od
nienaturalnej afektacji i przesady. Podobne zachowanie się kapłana buduje wiernych, tak
że sam widok takiego św. Karola Boromeusza, św. Franciszka Salezego, św. Wincentego ŕ
Paulo itp. sprawującego Sakramenty św., był wymownym kazaniem dla widzów.
Natomiast roztrzepanie i lekceważenie rzeczy tak świętej podaje kapłana w podejrzenie, iż
on nie bardzo wierzy w to, co czyni, a przez to i u innych wiarę osłabia, jako powiedział św.
Augustyn: Sacramentorum contemptus homines sacrilegos facit [Lekceważenie
Sakramentów czyni ludzi bezbożnikami]15.
Czy tu znowu nic mi sumienie nie wyrzuca? Mogę li powiedzieć, że szafarstwo
Sakramentów św. sprawuję sancte?
Po wtóre, Apostoł żąda, aby to szafarstwo sprawować fideliter16.
Fideliter, to jest dokładnie, czyli tak, jak Kościół przepisuje, nie zaniedbując niczego,
co wpływa na ważność i skutek Sakramentów. Stąd każdy kapłan winien znać dobrze
naukę o Sakramentach, trzymać się jej ściśle i wykładać ją ludowi. Winien nadto zachować
starannie wszystkie obrzędy, przez Kościół ustanowione i umieszczone w Rytuale, niczego
nie lekceważąc, nie opuszczając i nie zmieniając, choćby tylko pod względem języka.
Wymaga tego Kościół, idąc za głosem Ducha Św., który już w Starym Zakonie upomina:
Strzeż przykazań i ceremonii17.
Fideliter, to jest gorliwie. Niechże tedy kapłan będzie skory do sprawowania
Sakramentów św., ilekroć wierni rozumnie o nie proszą, a nawet niech sam ich do tego
zachęca i wszystkie czyni im ułatwienia, np. siadając codziennie rano w konfesjonale, a
czasem i po południu. Jest to tym poradniejszym, że dziś pobożność u wielu ostygła, tak że
ich ciągnąć prawie potrzeba do Sakramentów. Z drugiej strony niech kapłan czuwa, by do
nich nie przystępowali niegodni, bo nie godzi się rzucać pereł przed wieprze; aby to zaś nie
nastąpiło, niech się usilnie stara o dobre przysposobienie wiernych i w tym celu nie
szczędzi trudu. Wszakże św. Franciszek Salezy, pasterz rozległej diecezji, całe dni
poświęcał na przygotowanie do spowiedzi głuchoniemego.
Lecz skądże ma kapłan zaczerpnąć podobnej gorliwości? Oto z modlitwy do Serca
Jezusowego, z rozmyślania o miłości tego Serca i z ciągłej pamięci na to, że jego
powołaniem jest pracować dla Boga i dusz, że od tej pracy zależy zbawienie niejednej
duszy i że z tej pracy zażąda kiedyś Pan ścisłego rachunku. Biada mu, jeżeli z powodu jego
lenistwa jedna tylko dusza zginie na wieki.
Czy wszyscy kapłani o tym pamiętają?... Ale w takim razie dlaczego Bóg sam grozi
przez Proroka: Biada pasterzom... którzy paśli samych siebie... Mlekoście jadali, a
wełnąście się przyodziewali, a co tłustego było, zabijaliście, a trzody mojej nie paśliście18;
dlaczego ostrzega sługa Boży, Bernard św., że kiedyś w dzień sądu ludy skarżyć się będą
na kapłanów, że chleba ich pożywali, ale grzechów z nich nie zdejmowali.
Ach, Panie, i ja lękam się tej skargi, bo jakże mało dbam o uświęcenie dusz, nawet tych,
których straż mi powierzyłeś... Jak skrzętnie wymijam się od pracy, zwłaszcza przykrej i
wymagającej pewnych ofiar... Jak wiele niedoskonałości popełniam w szafarstwie

Sakramentów... Lecz Ty, o Panie, przebacz mi i przemień mnie, abym był odtąd szafarzem
wiernym.
POSTANOWIENIA: 1. Będę odtąd skorym w administrowaniu Sakramentów św., by
zadośćuczynić obowiązkowi mojemu lub życzeniom i potrzebom wiernych. 2. Za każdym
razem wzbudzę dobrą intencję i pomodlę się, by uniknąć bezdusznego mechanizmu, jaki
starszych zwłaszcza kapłanów łatwo napada.
AKT STRZELISTY: Domine ministerium meum honorificabo [Panie, będę szanował
swoją posługę]19.
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XL. Nabożeństwo do Najświętszej Panny
PRAELUDIUM I. Przedstawić sobie Pana Jezusa, mówiącego z krzyża do św. Jana, a w
nim do każdego kapłana: Synu, oto Matka twoja.
PRAELUDIUM II. Daj, Panie, abym się przejął wielką czcią i miłością do Najświętszej
Rodzicielki Twojej.
PUNKT I. Dlaczego kapłan powinien mieć gorące nabożeństwo do Najświętszej Panny.
1. Bo Najświętszą Pannę Marię sam Bóg wybrał od wieków na Matkę Syna swojego i
przez wzgląd na zasługi tegoż Syna nie tylko zachował Ją niepokalaną od zmazy
pierworodnej i od cienia nawet grzechu uczynkowego, ale wylał na Nią całe morze łask
wszelakich, tak iż się stała łaski pełną. Z Niej to Słowo Przedwieczne za sprawą Ducha Św.
przyjęło ciało ludzkie, przez co Maria jest rzeczywiście Bogarodzicą, a tym samym ma
godność najwyższą po nieskończonej godności Boga. Jakżebym tedy nie miał czcić
Rodzicielki Bożej?
2. Bo Najświętsza Panna Maria jest Królową nieba i ziemi. Oto za wierność dla łaski, za
świętość godną Bogarodzicy i za udział w dziele odkupienia świata wyniósł Ją Pan ponad
wszystkich Aniołów i Świętych i umieścił Jej tron poniżej Tronu swojego, a nawet
podzielił się z Nią królestwem swoim, bo Jej to oddał przede wszystkim królestwo
miłosierdzia1. Ona jest Królową dziwnie możną, bo wstawieniem swoim wszystko u Boga
może, tak że Ojcowie Kościoła nazywają Ją wszechmocą błagającą (omnipotentia
supplex); ona jest Królową dziwnie wielką, bo wszyscy mieszkańcy Niebios uważają się za
Jej dworzan i składają Jej hołdy, a ziemia cała korzy się u stóp Jej tronu. Jakżebym i ja mógł
odmówić hołdu Królowej nieba i ziemi?
3. Bo Najświętsza Panna Maria jest Matką ludzi. Ona to wydając na świat Jezusa
Chrystusa i uczestnicząc w Jego męce, stała się tym samym prawdziwą Matką żyjących, a
to macierzyństwo ogłoszone zostało na Kalwarii, kiedy Pan wyrzekł z krzyża: Niewiasto,
oto syn twój – synu, oto Matka twoja. Jako Matka objęła Ona wielkim sercem wszystkich
ludzi, przede wszystkim zaś wszystkie dzieci Kościoła, które Ją uznają za Matkę i z
niewysłowioną miłością opiekuje się nimi w życiu, przy śmierci i po śmierci. Do tego
synostwa szczególne prawo mają kapłani, jako sprawujący to samo kapłaństwo, co Boski

Jej Syn i jako mający podobne posłannictwo, jakie miała Maria, bo wszakże i oni rodzą
Jezusa na ołtarzu i w duszach ludzkich. I jakżebym nie miał miłować tej Matki?
4. Bo Najświętsza Panna Maria jest Pośredniczką zbawienia i Szafarką łask. Od Jej
słowa: Niech mi się stanie uczynił Bóg zależnym Wcielenie Słowa i odkupienie świata; Jej
też kazał stać pod krzyżem, na znak, że droga do Chrystusa przez Marię prowadzi, czyli że
Ona jest Pośredniczką naszą u Syna. To zaś pośrednictwo spełnia Maria w ten sposób, że
nie tylko przed tronem Najwyższego oręduje za grzesznikami i zasłania ich przed karą
Bożą, ale że wszystkim, którzy Jej wzywają, wyprasza łaski potrzebne do życia świętego, a
te łaski rozdaje najczęściej przez posługę kapłanów. Ma ona do tego pewne prawa, już to
jako Matka Boża i Matka ludzi, już to jako Królowa Niebieska i Szafarka łask; tak bowiem
Bóg postanowił, abyśmy wszelkie łaski otrzymywali nie inaczej, jak przez ręce Maryi2. I
jakżebym nie miał wzywać tak możnej Pośredniczki i tak miłościwej Szafarki?
5. Bo Najświętsza Panna Maria jest wzorem i Mistrzynią świętości – wzorem
najdoskonalszym, bo do Chrystusa Pana najpodobniejszym – Mistrzynią najmiłościwszą,
bo przyjmującą wszystkich, a zwłaszcza kapłanów, do swojej szkoły i wołającą ciągle:
Jeżeli kto jest maluczkim (w cnocie), niechaj przyjdzie do mnie3 i uczy się ode mnie życia
Bożego. I jakżebym nie miał słuchać tej Mistrzyni?
6. Bo tego nabożeństwa żąda Chrystus Pan i Jego Kościół. Za życia ziemskiego był Pan
poddany swej Matce, miłował Ją najwięcej po Ojcu Niebieskim, spełniał po synowsku Jej
wolę i powierzył Jej pieczy swój Kościół; wyniósłszy Ją zaś na tron chwały, pragnie
rozszerzenia Jej czci i miłości we wszystkich sercach ludzkich. Pragnienie to stara się ziścić
Kościół św., wdzięczny za nieustanną opiekę Bogarodzicy, i w tym celu buduje ciągle
świątynie pod Jej wezwaniem, ustanawia liczne Jej święta, wprowadza coraz nowe Jej
bractwa i nabożeństwa, by wszystkie wieki i ludy, a na ich czele wszystkich kapłanów
pociągnąć do Jej stóp, a przez nią do Jezusa. Rzeczywiście, miara miłości ku Maryi jest
miarą miłości ku Jezusowi, a z drugiej strony, kto gorąco miłuje Jezusa, ten także gorąco
miłuje Marię. I jakżebym nie miał iść za życzeniem Serca Jezusowego i za głosem
Kościoła?
7. Bo to nabożeństwo zapewnia nieocenione korzyści. Nie dosyć, że ono przynosi
pociechę najsłodszą, bo jak balsam miły i woń wdzięczna jest imię Maryi dla wszystkich,
którzy Ją miłują4 – nie dosyć, że sprowadza pomoc przemożną, bo Maria nie opuszcza
tych, którzy z ufnością wzywają Jej opieki: ale nadto jest ono rękojmią zbawienia i znakiem
wybrania Bożego do chwały5, tak że według zdania mistrzów duchownych, kto pokornym
i czystym sercem służy Maryi, tak pewnym jest nieba, jakoby już był w niebie. Słusznie też
ci mistrzowie, w ślad za liturgią Kościoła, wkładają w usta Maryi te słowa: We mnie
wszelka łaska drogi i prawdy, we mnie wszelka nadzieja żywota i cnoty6. Błogosławiony
człowiek, który mnie słucha i który czuje u drzwi moich na każdy dzień. Kto mnie znajdzie,
znajdzie żywot i wyczerpnie zbawienie od Pana7.
Jeżeli to stosuje się do wiernych, o ileż więcej do kapłanów. Wielkim i trudnym jest ich
zadanie, tymczasem siły ich słabe, wrogi ich potężne; gdzież tedy znajdą światło, moc i
pociechę, jeżeli nie w Sercu Zbawiciela? A kto ich zaprowadzi do tego Serca, jeżeli nie
Bogarodzica? Wszakże Ona to, jako Królowa Apostołów, pomogła św. Dominikowi
nawrócić zaciętych kacerzy – Ona przywróciła zdrowie św. Filipowi Nereuszowi – Ona św.
Ignacemu Loyoli i tylu innym wskazała drogę życia – Ona św. Alfonsa Liguori i tylu
innych nauczyła, jak zachować bez szwanku kwiat dziewictwa – Ona i dziś pracom
kapłanów i misjonarzy wyprasza błogosławieństwo.

A więc służyć Ci będę, o najwspanialsza i najmiłościwsza Pani i jako posłuszny sługa
czuwać na każdy dzień u drzwi Twoich; Ty zaś spraw swoją przyczyną, abym miał zawsze
w sobie żywot Boży i wyczerpnął zbawienie od Pana.
PUNKT II. Jak ma kapłan objawiać nabożeństwo do Najświętszej Panny.
Najświętsza Panna Maria jest Matką Bożą i Królową Niebieską; toż słuszne, by Jej
kapłan oddawał cześć, po czci Bożej najwyższą (cultus hyperduliae). A jakże tę cześć
okazywać? Oto uważać się za Jej sługę, składać Jej hołdy sercem i ustami, pozdrawiać Ją
często, a zawsze rano, w południe i wieczór, odmawiać codziennie cząstkę różańca, a
gdyby to było kiedy niemożliwym, np. w razie słabości, tedy przynajmniej litanię lub owe
przepiękne antyfony, hymny i modlitwy, jak: Salve Regina, Pod Twoją obronę, Pamiętaj o
najdobrotliwsza Panno, Magnificat, Ave Maris Stella itp., nosić na sobie Jej szkaplerz i
medalik, przystępować w wilię Jej świąt do spowiedzi, poświęcić szczególnej Jej czci
miesiąc maj i każdą sobotę, mieć Jej obraz w mieszkaniu i palić przed nim lampę, a jeżeli
można, tedy pielgrzymować czasem na miejsca Jej łaskami wsławione, wreszcie
rozszerzać Jej cześć wszelakim sposobem, a zwłaszcza prawieniem gorących kazań i
zaprowadzaniem bractw. Czy tak czyniłem dotąd?
Najświętsza Panna Maria jest Matką naszą, toż słuszne, by Ją kapłan miłował sercem
dziecięcym. A jakże tę miłość okazywać? Oto uważać się za Jej dziecię, zależne we
wszystkim od Jej woli i potrzebujące ciągle Jej opieki. Nie zasmucać Jej nigdy grzechami
lub nieposłuszeństwem dla łask Bożych, a natomiast spełniać życzenia Jej Serca, stąd
kochać Boga całym sercem i pracować gorliwie około zbawienia dusz. Myśleć o Niej z
miłością, wyrywać się do Niej z tęsknotą i mówić o Niej z zapałem. Ofiarować Jej
codziennie, a zwłaszcza w każdą sobotę i w każde święto, jakiś czyn dobry np. modlitwę,
jałmużnę lub umartwienie; prócz tego wszystkie swoje modły, prace, ofiary, pokuty i
cierpienia oddawać Bogu przez ręce Maryi. Kapłan może nadto uczynić upominek ze Mszy
św., odprawiając takową na podziękowanie Pana Bogu za wszystkie łaski i przywileje
użyczone Bogarodzicy8 albo też w tej intencji, by Najświętsza Panna według swej woli
używała jej owoców. Czy tak czyniłem dotąd?
Najświętsza Panna Maria jest Pośredniczką zbawienia i Szafarką łask, toż słuszne, aby
kapłan polecał się codziennie Jej opiece i nie rozpoczynał niczego bez Jej
błogosławieństwa; – słuszne, by w pracy prosił Ją o pomoc, w wątpliwości o światło, w
smutku o pociechę, w pokusie (zwłaszcza przeciw czystości) o zwycięstwo, w całym życiu
o postęp i wytrwanie w miłości; – słuszne wreszcie, by za Jej przyczyną jednał łaski
duszom, a szczególnie zatwardziałych grzeszników i umierających polecał
najlitościwszemu Jej Sercu. Czy tak czyniłem dotąd?
Najświętsza Panna Maria jest wzorem i Mistrzynią świętości, toż słuszne, aby kapłan
wpatrywał się w ten wzór i słuchał tej Mistrzyni, a mianowicie aby pobożnie rozważał
tajemnice Jej życia, Jej radości, Jej boleści, Jej cnoty, i starał się nie tylko sam wstępować
w Jej ślady, ale i drugich tą drogą prowadzić. Czy tak czyniłem dotąd?
Tak postępowali zawsze święci kapłani; obym i ja był podobnym do nich! Obym
szczególnie posiadał choć iskrę tej miłości, jaką miał np. św. Bernard, który się skarżył, że
mu Maria serce porwała, jaką miał św. Bonawentura, który Ją nazywał swoją Królową,
swoją Matką, swoim życiem, swoją duszą – jaką miał św. Franciszek Ksawery, który nieraz
całe noce przepędzał na modlitwie przed obrazem Bogarodzicy – jaką miał św. Franciszek
Solanus, który często siadał z harfą przed Jej wizerunkiem i śpiewał pieśni ku Jej chwale –
jaką miał św. Karol Boromeusz, który każdą sobotę pościł o chlebie i wodzie, a bawiąc w
Rzymie, wstępował w nocy na kolanach na wzgórze Eskwilińskie i modlił się długo w

bazylice Liberiańskiej – jaką miał św. Franciszek Salezy, który codziennie, nieraz w późnej
nocy, odmawiał część Różańca, rozmyślając przy tym przez godzinę o pojedynczych
tajemnicach – jaką miał św. Alfons Liguori, który codziennie ofiarowywał Najświętszej
Pannie swe usługi i starał się choć wspomnieć o Niej w każdym kazaniu – jaką miał
błogosławiony Alfons Rodriguez, który nie wahał się wyrzec: Wiem, o Mario, że mnie
miłujesz, ale ja Cię więcej miłuję – jaką miał Ojciec Diego, który zwykł był mawiać:
Pragnąłbym mieć Serca wszystkich Aniołów i Świętych, iżby nimi miłować Marię,
pragnąłbym mieć życie wszystkich ludzi, by takowe poświęcić Maryi – jaką miał Ojciec Jan
Archinto, który rozpalonym żelazem wyrył sobie imię Maria na sercu – jaką miał pobożny
Jan Olier, który w założonym przez siebie seminarium kazał odprawiać codziennie trzy
Msze święte – pierwszą, aby uczcić Bogarodzicę jako Królową i ozdobę Kościoła
tryumfującego – drugą, aby Ją uczcić jako Królową i Pośredniczkę Kościoła wojującego –
trzecią, aby Ją uczcić jako Królową i Pocieszycielkę Kościoła cierpiącego – jaką miał
świątobliwy Jan Vianney, który codziennie odmawiał antyfonę Regina Coeli i koronkę
Niepokalanego Poczęcia, a za każdym uderzeniem zegara Zdrowaś Mario i to wezwanie:
Niech będzie sławione Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej. O
Mario, bądź błogosławiona od wszystkich narodów, niech cała ziemia wzywa i wielbi
Niepokalane Serce Twoje itd.
Niestety, jakże mi daleko do takiej miłości... Bo cóż ja Ci daję, o Mario, za Jezusa,
któregoś mi dała, za boleści, któreś dla mnie poniosła, za łaski, któreś mi wyjednała, za
opiekę, którą mnie ciągle otaczasz?...
TU RACHUNEK SUMIENIA CO DO TEGO NABOŻEŃSTWA.
Ach tak, o najwspanialsza Królowo i najmiłościwsza Matko, jestem sługą leniwym i
synem oziębłym... Ale Ty, o Jezu, tchnij z Serca Twego w serce moje gorącą miłość ku
Najświętszej Rodzicielce Twojej.
POSTANOWIENIA: Codziennie rano i wieczór oddam siebie i wszystko swoje
Najświętszej Pannie, by mnie ofiarowała Panu Jezusowi; codziennie też uczczę Ją cząstką
różańca, a wychodząc z domu, rozpoczynając jakąś czynność i słysząc uderzenie zegara,
odmówię Zdrowaś Mario.
AKT STRZELISTY: Bone Jesu, rogo Te per dilectionem, qua diligis Matrem Tuam, ut
sicut vere eam diligis et diligi vis, ita mihi des, ut vere eam diligam [Dobry Jezu, proszę Cię
przez miłość, jaką miłujesz Matkę Twoją, byś dał mi tak szczerze Ją miłować, jak szczerze
Ty Ją miłujesz i miłować pragniesz]9.
1 Richardus a S. Laur. L. VI. De laude B. V. Por. tegoż autora, Kazania o NP. M. Cz. I, s.
160 i Życie duchowne, T. II, s. 343 sq. 2 Św. Bernard, De aquaed. in Nat. Virg. 3 Prz 9,4.
4 Św. Bonawentura. 5 Tenże in Psalt. 6 Syr 24,15. 7 Prz 8,35–36. 8 W wielu diecezjach
łączą się w tym celu kapłani w tzw. Korony złote, iżby codziennie w tej intencji odprawiała
się Msza św. 9 100 dni odpustu raz na dzień (Leon XIII, 16 sierpnia 1884)

XLI. Nabożeństwo do Aniołów
PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Pisma: Aniołom swoim rozkazał o tobie, aby cię
strzegli na wszystkich drogach twoich1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, o Panie, poznać, jak wielkim dobrodziejstwem jest opieka

Aniołów i jakie mam względem nich obowiązki.
PUNKT I. Dlaczego należy mieć nabożeństwo do Aniołów.
1. Bo Aniołowie są istotami wielkiej doskonałości, utwierdzonymi w łasce, i po
Najświętszej Pannie najwyższe w hierarchii stworzeń zajmują miejsce. I któżby nie
podziwiał tych pierwszych, a tak wspaniałych dzieł mądrości i mocy Bożej?
2. Bo Aniołowie są pierwszymi dworzanami i sługami Bożymi. Jak widział Jan św. w
Objawieniu2, korzą się oni przed stolicą Baranka i wielbią nieustannie Boga w Trójcy św.
Jedynego; ponieważ zaś ten Baranek i na ziemi ma tron swój w Najświętszym
Sakramencie: przeto Aniołowie i tron eucharystyczny otaczają ze czcią, to znowu asystują
kapłanom, odprawiającym Ofiarę Najświętszą lub rozdającym Komunię św.3. Nadto są oni
niejako posłami Króla Niebieskiego do ziemskich poddanych i narzędziami jego
miłosierdzia lub sprawiedliwości, jeżeli zaś wszystkim Aniołom przysługuje ten tytuł, o
ileż więcej Archaniołom, między którymi Michał walczy ze smokiem i opiekuje się
najpierw ludem wybranym, a następnie Kościołem Chrystusowym – Rafael towarzyszy
Tobiaszowi w podróży – Gabriel oznajmia Danielowi czas przyjścia Mesjasza i zwiastuje
Najświętszej Pannie Macierzyństwo Boże. I któżby nie czcił tych najwyższych dworzan
Boskiego Majestatu?
3. Bo Aniołowie są stróżami dusz. Jak uczą Ojcowie Kościoła – choć nie jest to
artykułem wiary – każda dusza ma od pierwszej chwili życia przeznaczonego na straż
swoją Anioła, i do każdej stosuje się obietnica, dana Izraelowi: Oto ja poślę Anioła mego,
któryby szedł przed tobą i strzegł na drodze i wyprowadził cię na miejsce, którym
nagotował4. Anioł ten opiekuje się duszą jak najlepszy przyjaciel; on ją oświeca i pobudza
swoimi natchnieniami, on ją ratuje w niebezpieczeństwach, on ją cieszy w smutkach, on ją
dźwiga z upadków, on jej modlitwy, prace, ofiary i zasługi zbiera na swą czarę i niesie
przed tron Boży, on ją wspiera w walce ostatniej i nawiedza w kaźni czyśćcowej. O jakże
wielką jest dobroć Pana Boga i jak wysoką godność duszy. Słusznie można zawołać z
Hiobem: Cóż jest człowiek, że tak przykładasz ku niemu, o Boże, serce Twoje5.
Jeżeli zaś wszystkie dusze mają zapewnioną opiekę Aniołów Stróżów, o ileż więcej
kapłani; bo wszakże ich zadaniem jest również rozszerzanie chwały Bożej, sprawowanie
poselstwa Bożego i prowadzenie dusz do ziemi Bożej. Któż wypowie, z jaką troskliwością
czuwają Aniołowie niebiescy nad ziemskimi, zwłaszcza gdy ci odmawiają pacierze,
odprawiają Mszę św., głoszą słowo Boże, słuchają spowiedzi lub zaopatrują umierających
– jak im w tych pracach poddają myśli święte, przymnażają zapału, wypraszają
błogosławieństwo Boże. Wszakże Anioł to wyprowadził św. Piotra z więzienia, Anioł
budził św. Rajmunda, aby szedł na pacierze kapłańskie, Anioł przypominał bł. Alfonsowi
Rodriguez, aby za uderzeniem zegara odmawiał Zdrowaś Mario, Anioł pomagał Janowi
Bożemu pielęgnować chorych itd. I któżby nie miłował tak dobrych przyjaciół?
O dzięki Ci, Panie, za ich opiekę, bo dar to Twojej miłości. Dzięki i Wam, Aniołowie
Pańscy, a szczególnie Tobie, mój Aniele Stróżu... Stójże przy mnie ciągle, budź mnie z
uśpienia, ożywiaj moją ufność, wspieraj moją słabość, bym z Tobą, towarzyszem moim,
szedł chętnie drogą Bożą i dostał się wreszcie na górę Pańską.
PUNKT II. Jak objawiać nabożeństwo do Aniołów.
Przede wszystkim czcić i kochać Aniołów, bo na to zasługują i taka jest wola Boża. Oto
Ja poślę Anioła mego – mówi Pan do Izraela – szanuj go, ani go lekce poważaj, bo jest imię
Moje w nim6. A jakże to okazywać? Oto pamiętać na ich obecność, zwłaszcza w chwilach
brzydkiej pokusy, słać do nich często choć krótką modlitwę, poświęcić ich czci każdy

poniedziałek, a przede wszystkim nie zasmucać ich nieposłuszeństwem dla natchnień lub
co gorsza grzechami. Caute ambula – ostrzega św. Bernard – ut videlicet cui adsunt angeli
[Chodź bezpiecznie jako człowiek, którego wspierają aniołowie]7. Św. Franciszka
widziała zawsze, ilekroć coś najmniejszego przewiniła, jak jej Anioł twarz swoją zakrywał
ze smutkiem. Oby mój Anioł Stróż nie potrzebował się nigdy wstydzić lub smucić!
Po wtóre, naśladować Aniołów, bo to także nasze wzory – naśladować w
bogomyślności, by nie tracić z oczu obecności Bożej i przenosić się duchem przed
Najświętszy Sakrament – naśladować w czystości, by ukochać dziewictwo i każdą myśl
brzydką ze wstrętem odrzucać – naśladować w pokorze, by zawsze i wszędzie mieć to
hasło św. Michała: Quis ut Deus [Któż jak Bóg] – naśladować w cichości, by nawet wśród
gwaru zajęć zewnętrznych zachować pokój duszy – naśladować w miłości, by we dnie i w
nocy troskać się o zbawienie bliźnich. Czy co do tych cnót jestem choć trochę podobnym
do mojego Anioła Stróża?
Po trzecie, polecać się często opiece Anioła Stróża, a szczególnie przy rannej i
wieczornej modlitwie, w chwili niebezpieczeństwa dla duszy lub ciała, przed rozpoczęciem
podróży czy trudniejszej sprawy. Polecać również tej opiece swoich bliskich i przyjaciół,
swoich parafian, swoich podwładnych, a osobliwie dzieci przyjmujące po raz pierwszy
Komunię św., penitentów, mających niebezpieczne pokusy lub wielkie grzechy, i chorych,
nie chcących się spowiadać lub trapionych ciężkimi bólami. Słuszne też, aby pasterz czcił
Aniołów Stróżów dusz sobie powierzonych i wzywał ich opieki, ilekroć wstępuje na
kazalnicę, zasiada w konfesjonale lub niesie Wiatyk św. Wzorem niech tu będzie św.
Franciszek Salezy, który zawsze przed rozpoczęciem kazania wodził oczyma po obecnych,
iżby uczcić i poprosić o pomoc ich Aniołów Stróżów. Ponieważ nadto, według nauki
mistrzów duchownych, pojedyncze parafie, diecezje, kraje i narody mają swoich Aniołów
Stróżów, przeto należy się i do nich uciekać, jak niemniej przejeżdżając przez wioski i
miasta, pozdrawiać ze czcią niebieskich ich Opiekunów i wstawiać się za grzesznymi lub
nieszczęśliwymi mieszkańcami. Tak czynił św. Franciszek Salezy i bł. Piotr Faber;
dlaczego bym i ja nie miał czynić podobnie?
Wreszcie rozszerzać wśród wiernych nabożeństwo do Aniołów Stróżów, bo ono z
jednej strony przynosi pomoc potężną i słodką pociechę, z drugiej daje im lepiej poznać
godność duszy ludzkiej i dobroć Pana Boga. Mianowicie w pokusach przeciw czystości
dzielną nieraz jest bronią ta myśl: Anioł Stróż na mnie patrzy. Toż słuszne, by kapłan w
naukach i katechizacjach prawił gorąco o tym nabożeństwie i by matki zaszczepiały takowe
zawczasu w sercach swoich dzieci.
Niestety, cześć i wdzięczność dla Aniołów Stróżów jest u wiernych dosyć rzadka.
Czemuż to? Bo za mało kapłani przykładem i słowem do niej zachęcają... I ja również za
mało pamiętam o nieodstępnym moim Towarzyszu i najwierniejszym Przyjacielu...
Rzadko też wzywam Jego pomocy, rzadko dziękuję mu, a z nim Bogu za opiekę... Lecz
odtąd będzie inaczej.
POSTANOWIENIA: 1. Będę odtąd częściej polecał się Aniołowi Stróżowi, a szczególnie
rano i wieczór, przed Mszą św. i przed wyjściem z domu. 2. Nie zapomnę także, że tam,
gdzie jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, są i Aniołowie, by wraz z nimi cześć
Mu składać.
AKT STRZELISTY: Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna
illumina, custodi, rege et guberna [Aniele Boży, Stróżu mój, mnie, Tobie powierzonego,
przez miłość niebiańską oświeć i strzeż, rządź mną i kieruj]8.

1 Ps 91,11. 2 Ap 8,11. 3 Św. Jan Chryzostom. 4 Wj 23,20. 5 Hi 7, 17. 6 Wj 23,20–21. 7
In Ps. Qui habitat. 8 Kto pobożnym sercem odmawia tę modlitwę, zyskuje 100 dni
odpustu. (Pius VII, r. 1821).

XLII. Nabożeństwo do Świętych Pańskich
a szczególnie do św. Józefa
PRAELUDIUM I. Przenieść się myślą do Nieba i uczcić tę niezliczoną rzeszę Świętych,
stojących przed stolicą i przed oblicznością Baranka, przyobleczonych w szaty białe, a
palmy w ręku ich1.
PRAELUDIUM II. Bądź uwielbiony, o Panie, w Świętych Twoich i pociągnij mnie przez
nich do Siebie.
PUNKT I. Pobudki i objawy nabożeństwa do Świętych.
1. Święci są to wybrani słudzy Pana Boga, którzy za Jego łaską a swoją pracą wzbili się
tu na ziemi na wysoki szczebel doskonałości, w niebie zaś posiedli za to koronę
nieśmiertelności. Teraz cieszą się oni widzeniem Boga, zanurzają się w oceanie Jego
światła i miłości, i wielbią Jego Majestat wołając, jak mówi św. Jan w księdze Objawienia,
głosem wielkim: Zbawienie Bogu naszemu, który siedzi na stolicy, i Barankowi2. Ponieważ
tedy Bóg sam ich wyniósł i w nich własne dary ukoronował, toż słuszne, aby każdy
chrześcijanin, każdy zwłaszcza kapłan oddawał im cześć należną, bo w nich czci Boga
samego.
A jak tę cześć objawiać? Oto modlić się do Świętych Pańskich, odmawiając czy to
Litanię, czy krótką jaką modlitwę, czy tylko ten Akt strzelisty: Omnes Sancti et Sanctae
Dei, intercedite pro nobis [Wszyscy Święci i Święte Boże, orędujcie za nimi]. Czcić przy
tym ich obrazy i zdobić nimi ściany swego mieszkania. Czcić ich relikwie, a w nich resztki
świątyni żywej, w której niegdyś mieszkał Duch Św. i Arki Pańskiej, w której tylekroć
spoczywał Najświętszy Sakrament. Święty Karol Boromeusz miał relikwie nie tylko w
kaplicy, ale i na piersiach; toż samo św. Franciszek Salezy nosił ciągle na sobie pasek,
pozostały po św. Franciszku z Pauli. Wreszcie rozszerzać wedle sił cześć Świętych, a
przede wszystkim ich Królowej i Patronów narodu. Tak czynili Święci; św. Jan
Chryzostom np. krzewił cześć św. Pawła, św. Leon W. cześć św. Piotra, św. Bonawentura
cześć św. Franciszka z Asyżu itd. Czy i ja tak czynię?
2. Święci są również pośrednikami naszymi u Boga. Jako książęta Dworu niebieskiego
mają oni łatwy przystęp do nieśmiertelnego Króla wieków, a jako starsi bracia nasi
przedstawiają tam nasze nędze i potrzeby, które poznają z Objawienia Bożego, czyli, jak
mówi św. Grzegorz, widzą w Bogu niby w zwierciadle wielkim. Któż tego pośrednictwa
potrzebuje więcej od kapłana; toż słuszne, by często i z ufnością wzywał Świętych, a
zwłaszcza swoich Patronów lub Patronów kościoła swego, parafii, kraju i narodu. Tak
czynili zawsze świątobliwi kapłani, przy czym zauważyć trzeba, że każdy z nich miał
ulubionych Opiekunów niebieskich. Tak np. św. Franciszek Salezy w szczególny sposób
czcił i wzywał tych Świętych, którzy wiele pracowali i cierpieli dla Kościoła, jak św.
Piotra, św. Bernarda, św. Tomasza z Akwinu, św. Antoniego, św. Ignacego Loyolę, św.
Franciszka Ksawerego, św. Karola Boromeusza, św. Teresę itd. Czy i ja tak czynię?
3. Święci są wreszcie przewodnikami i wzorami naszymi. Jako wierni naśladowcy
Chrystusa, przyświecają oni jasnym blaskiem cnót, choć ten blask nie u wszystkich i nie co

do każdej cnoty jest jednakowy. Zarazem jako zwycięzcy nad ciałem, światem i czartem,
zachęcają nas do walki i wabią pod swoją chorągiew. Toż słuszne, by każdy kapłan
przypatrywał się tym bojownikom sławnym i wstępował w ich ślady. W tym celu niech
czytuje żywoty Świętych, zwłaszcza żywoty świętych kapłanów3. Niech zwyczajem
istniejącym po niektórych klasztorach, wybiera sobie co miesiąc jakiegoś Świętego na
przewodnika. Niech wreszcie ma szczególnych Patronów, którzy by byli jego opiekunami i
wzorami w życiu duchownym, jak np. św. Józefa, jako wzór bogomyślności – św. Jana
Apostoła, jako wzór czystości – św. Piotra, jako wzór wiary – św. Pawła, jako wzór
gorliwości o chwałę Bożą – św. Ignacego Loyolę, jako wzór gorliwości o zbawienie dusz –
św. Franciszka Ksawerego, jako wzór gorliwości o nawrócenie niewiernych – św. Karola
Boromeusza, jako wzór gorliwości o utrzymanie karności kościelnej – św. Teresę, jako
wzór gorliwości o odnowienie życia zakonnego – bł. Małgorzatę Marię, jako wzór
nabożeństwa do Serca Jezusowego – św. Paschalisa, jako wzór nabożeństwa do
Najświętszego Sakramentu – św. Bernarda, jako wzór nabożeństwa do Najświętszej Panny
– św. Jozafata, jako wzór męstwa – św. Jana od Krzyża, jako wzór miłości krzyża – św.
Stanisława Kostkę, jako wzór niewinności – św. Augustyna, jako wzór prawdziwego
nawrócenia – św. Franciszka z Asyżu, jako wzór ubóstwa i pokory – św. Piotra z Alkantary,
jako wzór umartwienia – św. Franciszka Salezego, jako wzór dobroci i łagodności – św.
Jana Bożego, jako wzór poświęcenia się dla chorych – św. Wincentego ŕ Paulo, jako wzór
poświęcenia się dla prostaczków i zbrodniarzy – św. Jana Kantego, jako wzór miłosierdzia
– św. Alfonsa Liguori., jako wzór pracowitości – św. Jana Chryzostoma, jako wzór na
kazalnicy – św. Filipa Nereusza, jako wzór w konfesjonale itd.
Na tych i innych Świętych niech patrzy bacznie okiem ducha i poleca się im z ufnością.
O wy gwiazdy Boże, na niebie Kościoła jaśniejące, przyświecajcie i mnie w tej trudnej
wędrówce życia! Żołnierze Chrystusowi, wiekuistą pieśń tryumfu śpiewający, wspierajcie
mnie w tej ciężkiej walce, abym spełnił również rozkaz Pański: Bądźcie świętymi, bom ja
święty jest i osiągnął kiedyś koronę...
PUNKT II. Pobudki i objawy nabożeństwa do św. Józefa.
1. Trzeba czcić i miłować św. Józefa, bo go Bóg sam wielce uczcił i umiłował. Oto
uczynił go oblubieńcem przeczystej Matki Słowa Wcielonego, a tym samym stróżem i
uczestnikiem Jej dziewictwa, powiernikiem Jej tajemnic, świadkiem wielkich dziwów
Bożych. Chcąc św. Józefa uczynić godnym tego zaszczytu, obdarzył go hojnie łaskami, a
nawet, według zdania niektórych pisarzy, uświęcił go w żywocie matki, tak jak Jana
Chrzciciela. O co to za szczęście wieść żywot iście anielski w mał-żeńskim związku z
Najświętszą Bogarodzicą, cieszyć się szczególną jej miłością i budować widokiem jej cnót!
Jako mąż Maryi był św. Józef głową świętej Rodziny i przybranym ojcem Pana Jezusa.
Toż nie tylko Maria uważała go za swojego zwierzchnika i ulegała mu z miłością, ale sam
Syn Boży w ludzkim ciele był mu poddany i na jego skinienie spełniał w Nazarecie
najdrobniejsze posługi; sam bowiem Ojciec Niebieski zlał swe prawa i swą władzę na św.
Józefa, a zarazem dał mu serce ojcowskie, tak że ten ziemski ojciec, przysposobiony przez
miłość, nie miał innej troski i innego szczęścia, jak pracować, cierpieć i poświęcać się dla
Jezusa i Maryi. I rzeczywiście, cóż to za szczęście pracą rąk swoich karmić Tego, który
nakarmi wszelkie stworzenie, a przy tym wpatrywać się w słodkie Jego oblicze, słuchać
Boskich Jego słów i wnikać w najmiłościwsze Jego Serce.
Św. Józef, jako przybrany Ojciec Pana Jezusa, jest tym samym ojcem wszystkich dzieci
Bożych i wszystkie nosi w swym sercu. Któż by tedy nie czcił i nie miłował tego ojca? A
jakże to okazać? Oto modlić się często do niego, poświęcić jego czci każdą środę i cały

miesiąc marzec, mówić o nim gorąco, czy to na kazalnicy, czy w szkole lub w konfesjonale.
Czy tak czyniłem dotąd?
2. Trzeba naśladować św. Józefa, bo on prześlicznym wzorem doskonałości. Był on
mężem sprawiedliwym nim poślubił Marię; lecz jakże musiała wzrosnąć ta sprawiedliwość
wskutek ciągłego pożycia z Bogarodzicą i z Jezusem. Od niego też winien każdy
chrześcijanin, a zwłaszcza każdy kapłan, uczyć się miłości ku Jezusowi i Maryi, zdania się
na wolę Bożą, posłuszeństwa, pokory, przede wszystkim zaś życia wewnętrznego, bo całe
jego życie było wewnętrzne i ukryte w Chrystusie – to życie zaparcia się, ofiary, modlitwy
i ciągłej adoracji Bóstwa wcielonego. Słuszne też, aby kapłan naśladował św. Józefa i w
jego sprawach. Św. Józef z niewysłowioną miłością piastował na rękach Dzieciątko Boże;
toż samo czyni kapłan, ilekroć we Mszy św. sprowadza Jezusa na ołtarz, a potem zaprasza
Go do swego serca; niechże tedy podobną będzie i miłość kapłana. Św. Józef swoją pracą
karmił a swoją troskliwością strzegł Jezusa; niechże i kapłan nakarmi Jezusa w
nieumiejętnych i ubogich Jego dzieciach, a broni Jego Imienia i Jego Tronu
sakramentalnego przed prześladowaniem lub zniewagą. Św. Józef opiekował się najczulej
dziewiczą Oblubienicą swoją; niechże i kapłan krzewi wedle sił Jej cześć i miłość. Św.
Józef przez całe życie ciężko pracował; niechże tedy i kapłan ceni i kocha pracę, a opiekuje
się z miłością warstwami niższymi i opuszczonymi. Czy tak czyniłem dotąd?
3. Trzeba wreszcie polecać się opiece św. Józefa, bo on nader potężnym a wielce
miłościwym orędownikiem naszym u Jezusa. Według nauki mistrzów duchownych, Pan
Bóg zachował św. Józefowi te same przywileje w niebie, jakie tenże posiadał na ziemi;
jako więc Syn Boży, gdy zostawał pod opieką św. Józefa, nigdy nie sprzeciwiał się jego
woli: o ileż więcej teraz, gdy siedzi na prawicy Ojca, spełnia każdą jego prośbę. Stąd
prośba św. Józefa, jak i prośba Bogarodzicy, wszystko może u Chrystusa Pana. Nie
pamiętam – mówi św. Teresa – abym kiedykolwiek udając się do św. Józefa, nie została
wysłuchaną. Zaprawdę, nie mogę myśleć bez podziwu o tych wszystkich łaskach, jakimi
mnie Bóg za jego świętą przyczyną obdarzył. Zdaje się jakoby Bóg dozwalał innym Świętym
nieść nam pomoc w niektórych potrzebach; lecz wiem z doświadczenia, że św. Józef zawsze
i we wszystkim przemawia za nami, jak gdyby Pan nasz Jezus Chrystus chciał okazać, że tak
jak mu był posłuszny na ziemi, nie może mu też nic odmówić w niebie4. Uznaje to Kościół
św., gdy do św. Józefa stosuje słowa wyrzeczone o Józefie egipskim: Postanowił go panem
domu swego i książęciem wszystkiej dzierżawy swojej5 i wzywa wszystkich, jak niegdyś
Faraon wzywał Egipcjan: Idźcie do Józefa, bo on szafarzem darów Bożych. Uznał to w
czasach naszych Ojciec św. Pius IX, dając św. Józefa całemu Kościołowi za szczególnego
Patrona.
Trzeba zatem polecać codziennie jego opiece siebie i wszystko swoje, prosząc przede
wszystkim o dar modlitwy, o zachowanie dziewictwa i o śmierć na rękach Jezusa i Maryi.
Polecać przy tym cały Kościół, bo on protektorem Oblubienicy Chrystusowej; – polecać
dusze pobożne i zakonne, bo on wzorem i przewodnikiem wszystkich, co dążą do
doskonałości; – polecać rodziny i małą dziatwę, bo on wzorem mężów i ojców, opiekunem
dzieci i karmicielem sierót; – polecać rzemieślników i wyrobników, bo on wzorem i
orędownikiem ludzi pracujących – polecać chorych i konających, bo on patronem
szczęśliwej śmierci. Czy tak czyniłem dotąd? Czy tak czynią wszyscy kapłani?
Niestety, nabożeństwo do św. Józefa nie jest tak gorącym, jakby być powinno. Wielu
chrześcijan nie garnie się wcale do miłościwego Opiekuna, który im chce dać Jezusa, bo
ich serca wychłodził mroźny wiatr obojętności; toż nic dziwnego, że tak są zimni, tak
głodni, tak obdarci na duszy... W podobnym stanie przychodzę i ja do Ciebie, Józefie

święty i pukam do domu Twego w Nazarecie. Wpuść mnie, ogrzej, nakarm, przyodziej, a
potem zaprowadź do Oblubienicy swojej Maryi, wszak żem Jej dzieckiem, nieposłusznym
czasem, ale zawsze kochającym. A potem z Marią zaprowadź mnie do Bożego Pacholęcia,
niech mi pozwoli ucałować swe stopy i umieści mnie jako sługę w domu Twoim – byle
tylko na zawsze, bym tak jak Ty, Józefie św., w objęciach Jezusa żył, w objęciach Jezusa
umierał i do objęć Jego wiekuistych przeszedł.
POSTANOWIENIA: 1. Obiorę sobie spośród Świętych Pańskich kilku szczególnych
Patronów, oprócz Patrona nadanego mi na Chrzcie św. 2. Będę codziennie polecać siebie i
swoich opiece św. Józefa, odmawiając jedną z modlitw, uposażonych w odpusty.
AKT STRZELISTY: O święty Józefie, miłośniku Najświętszego Serca, módl się za nami6.
1 Ap 7,9. 2 Ap 7,10. 3 Niestety, mało ich mamy w polskim języku. 4 In vita C. VI. 5 Ps
105,21. 6 Za odmówienie tego aktu odpust 100 dni raz na dzień (Pius IX, 3 czerwca 1874).
Poleca się również następujące wezwanie: Daj nam, Józefie, niewinne prowadzić życie i
niech pod Twoją opieką zawsze będzie bezpiecznym. (Odpust 300 dni raz na dzień, na mocy
dekretu Leona XIII, z 18 marca 1882).

XLIII. Pamięć na rzeczy ostateczne. – Pamięć na śmierć
PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Pisma: We wszystkich sprawach twoich pamiętaj na
ostatnie rzeczy twoje, a na wieki nie zgrzeszysz1.
PRAELUDIUM II. Przejmij mnie, Panie, ciągłą pamięcią na rzeczy ostateczne i spraw,
aby ta pamięć ustrzegła mnie od grzechu.
I. Postanowiono ludziom raz umrzeć; taki to wyrok zapadł na całą ludzkość wskutek
grzechu Adama. Wyrok ten wisi i nade mną od samej kolebki, a życie moje jest ciągłą
walką ze śmiercią, każdy zaś dzień mój dalszym krokiem do grobu... Umrę z pewnością i
niezadługo, bo czymże jest życie, jeśli nie parą okazującą się na mały czas?2. Umrę i
wszystko opuszczę – rodzinę, przyjaciół, zaszczyty, obowiązki, majętność i dom własny.
Co więcej, dusza rozłączy się z ciałem i pójdzie na sąd. Ciało zaś wtrącą do ciemnego
grobu, by było pastwą zgnilizny i robactwa, a potem garścią prochu. Mogę zatem
powtórzyć słowa Hioba: Rzekłem zgniłości: ojcem moim jesteś, matką moją i siostrą moją
robakom3.
Jako nic nie przyniosłem na ten świat, tak nic zeń nie wyniosę4, prócz uczynków
dobrych lub złych. Nagi wrócę do ziemi5 i nie zstąpi za mną sława do grobu6, ale się
rozwieje jako dym i zniknie. Jakież tedy szaleństwo lgnąć mocno do tego, co śmierć
odbierze z pewnością i bezpowrotnie!... A jednak tego szaleństwa dopuszczają się miliony
ludzi, dopuszczam się i ja; bo jakże gwałtownie ubiegam się o dobra i pociechy ziemskie...
Lecz Ty, o Boże, oderwij od nich serce moje i przypominaj mi ciągle słowa jednego ze sług
Twoich: Kto się przywiązuje do stworzenia, z upadającym upadnie: a kto przylgnie do
Jezusa, na wieki utwierdzony będzie7.
II. Umrę raz tylko, a od tej śmierci zależeć będzie wieczność. Jak drzewo na
którymkolwiek miejscu upadnie, tam będzie8; tak i ja, jeżeli w chwili śmierci będę złączony
z Bogiem przez łaskę poświęcającą, połączę się z Nim na wieki, jeżeli zaś będę odłączony
od Boga przez grzech śmiertelny, odłączę się od Niego na wieki, jakże tedy ważna i

straszna to chwila! O momentum, unde pendet aeternitas... [O chwilo, w której waży się
wieczność]. Cóż słuszniejszego, jak by nie tracić Boga ani na chwilę, bo w tej właśnie
chwili może śmierć mnie schwycić i wtrącić do piekła; – jak by utraciwszy nieszczęściem
Pana Boga przez grzech, odzyskać Go czym prędzej przez pokutę; – jak by nie ubiegać się
o liche fraszki ziemskie, ale słać przed sobą poza grób dobre uczynki. Tak wszyscy czynić
powinni, lecz wielu nie myśli ni o grobie, ni o wieczności; toż nie dziw, że ze snu śmierci
powstają z próżnymi rękami... O Boże, nie daj, bym i ja zmarnował moje życie!
III. Umrę, lecz nie wiem jak i gdzie. Jakąż będzie śmierć moja? – nagłą czy
przewidzianą, spokojną czy pełną boleści i udręczeń? Jakąkolwiek ona będzie, to wiem
jednak, że Bóg jest moim Ojcem i że wszystko z jego woli pochodzi. Toż słuszne, by
przede wszystkim poddać się tej woli najświętszej i nieraz się modlić: Czyń ze mną, Panie,
w życiu i przy śmierci, co chcesz, bylem tylko żył i umierał w zjednoczeniu z Tobą. Godzi
się jednak prosić, by ta śmierć nie była niespodziewaną i by ją poprzedziło przyjęcie
Sakramentów św., w czym jako szczególnych orędowników poleca Kościół św. Józefa i
św. Barbarę. O to samo i ja Cię proszę, o Panie!
IV. Umrę, lecz nie wiem, jakim będzie wówczas usposobienie moje. To usposobienie
przedstawia się rozmaicie u umierających, nawet u kapłanów. Jedni schodzą z tego świata z
uczuciem żywej wiary, silnej nadziei, wielkiej cierpliwości i gorącej tęsknoty za Bogiem.
Ich życie było pasmem prac, walk i cierpień dla Boga (Euntes ibant et flebant, mittentes
semina sua) [Podczas drogi szli i płakali, rzucając swe ziarna]; toż teraz spodziewają się
odpoczynku i nagrody (Venientes autem venient cum exultatione portantes manipulos suos)
[Przychodzący zaś nadejdą z radością niosąc żniwo swoje], bo Pan sam przyrzekł: Ja będę
zapłatą twoją zbytnie wielką. Wprawdzie pełni są pokory i żalu za swe niewierności, lecz z
drugiej strony sumienie daje im to świadectwo, że łaska Boża nie była w nich próżną i że
potykali się potykaniem mężnym, a stąd że mogą się spodziewać wieńca sprawiedliwości9.
Śmierć ich jest drogą przed oblicznością Pańską10.
Inni umierają z boleścią i trwogą, bo trzeba porzucić, co zbyt ukochali i stawić się przed
trybunałem Sędziego, któremu leniwo i niewiernie służyli. Inni umierają ozięble, jak
ozięble żyli, a nawet w tej chwili zajmują się raczej swoją chorobą, troską o rodzinę lub
rozporządzeniem majątku, niżeli myślą o Bogu. Trafia się nawet, że trzeba kapłanowi
przypominać, by przyjął ostatnie Sakramenty; a niejeden umiera nagle, morte sacerdotum
[śmiercią kapłanów], i bez przygotowania się, po życiu rozproszonym i nie bardzo
świętym.
Jakiejże śmierci pragnę dla siebie? Zapewne śmierci świątobliwych kapłanów; toż
słuszne, bym ich naśladował w życiu, bo zazwyczaj jakie życie, taka i śmierć. Czy mi tu
sumienie nic nie mówi?
V. Umrę wkrótce, lecz nie wiem kiedy, może za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a
może za kilka miesięcy, za kilka dni, może tej nocy. Dlatego Zbawiciel każe mieć się na
baczności: Czuwajcie; albowiem nie wiecie ani dnia ani godziny11. Kiedy indziej
przyrównywa śmierć do złodzieja, przychodzącego znienacka; to znowu w przypowieści o
dziesięciu pannach ostrzega, iżby ciągle trzymać w ręku lampę płonącą, to jest nie tracić
miłości Bożej i być gotowym wyjść każdej chwili na spotkanie Oblubieńca duszy. A cóż
czynić w tym celu? Oto pamiętać na śmierć, choćby takowa zdawała się odległą, bo ta
pamięć jest według bł. Jana Berchmanns’a lampą życia. Św. Bazyli nakazał jednemu z
domowników, aby mu często, a szczególnie podczas spraw publicznych szeptał do ucha:
Ojcze, grób twój jeszcze nie jest ukończony. Św. Juwenal, biskup, miał ciągle w pokoju

trupią głowę, na której był napis: Byłam, czym jesteś; będziesz, czym jestem. Pewien
pobożny zakonnik – Wilhelm Grafeneg – dawał sobie każdego wieczora Ostatnie
Pomaganie w duchu12. Aby ta pamięć była skuteczną, dobrze jest modlić się codziennie o
śmierć szczęśliwą i rozmyślać często o rzeczach ostatecznych, przede wszystkim zaś
poświęcić jeden dzień w miesiącu na przygotowanie się do dobrej śmierci13. Słynny
Maldonat T. J. pięć razy na dzień gotował się na śmierć i na sąd Boży; pewnego rana
znaleziono go nieżywego w łóżku – umarł nagle.
Ale jakże się gotować? Oto być zawsze w stanie łaski, gładzić dawne winy pokutą,
czynić tyle dobrego, ile można, a nie czynić nic takiego, czego by się w chwili śmierci
żałowało, przede wszystkim odrywać serce od rzeczy ziemskich, iżby można powiedzieć z
Apostołem: Quotidie morior [Codziennie umieram]. Na tym zależy przygotowanie dalsze,
mające trwać całe życie. Kiedy zaś śmierć przez ciężką jaką chorobę zwiastuje swe
przyjście, trzeba odprawić spowiedź generalną, przyjąć pobożnie Ostatnie Sakramenty i
rozporządzić po kapłańsku majątkiem – choć najlepiej umierać bez pieniędzy i bez długów;
zresztą w razie dłuższej choroby posilać się często Ciałem Pańskim i wzbudzać ciągle akty
wiary, żalu, zdania się na wolę Bożą, ufności i tęsknoty za Bogiem. Tak umierali zawsze
prawdziwi słudzy Pańscy, a między innymi św. Franciszek Salezy; on też taką radę daje na
cną chwilę: Łoże dobrej śmierci powinno mieć za materac miłość, ale potrzeba przy tym
podłożyć pod głowę dwie poduszki – pokorę i ufność, abyśmy umierali poruczając się
pokornie miłosierdziu Bożemu.
Ach Panie, i ja pragnąłbym tak umierać, lecz jakże licho gotuję się do takiej śmierci...
Jakież w życiu moim przywiązanie do marności ziemskich, jakie lenistwo do dobrego, jaka
niepamięć na to, że tu nie mam miasta trwającego i że jutro wszystko opuszczę, mimo że
śmierć ciągle zabiega mi drogę... Sprawże Ty sam, o Panie, bym umarł światu i sobie, a żył
tylko dla Ciebie i kiedyś przez śmierć świętą połączył się z Tobą...
POSTANOWIENIA: 1. Będę częściej, niż dotąd, przypominał sobie, że prochem jestem i
w proch się obrócę i przeniosę się nieraz myślą na cmentarz – do mojego grobu. 2. Każdego
miesiąca odprawię chociaż krótkie ćwiczenie duchowne dla przygotowania się do dobrej
śmierci.
AKT STRZELISTY: Jezu, Mario, Józefie, Wam oddaję serce i duszę moją! Jezu, Mario,
Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu! Jezu, Mario, Józefie, niech przy Was w pokoju Bogu
ducha oddam14.
1 Syr 7,36. 2 Jk 4,14. 3 Hi 17,14. 4 1 Tm 6,7. 5 Koh 5,14. 6 Ps 49,18. 7 O naśladowaniu
Jezusa Chrystusa, Ks. II, VII. 8 Koh 11,33. 9 2 Tm 4,7–8. 10 Ps 116,15. 11 Mt 25,13. 12
Por. Życie duchowne, T. II, R. XIX, XIII. 13 Patrz wyżej s. 90. 14 Za pobożne
odmówienie tych trzech modlitw 300 dni odpustu, za każdą z nich 100 dni odpustu (Pius
VII, dekr. z 28 kwietnia 1807).

XLIV. Pamięć na sąd szczególny
PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Pisma: Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem
1
sąd .
PRAELUDIUM II. Przeraź mnie, Panie, grozą sądu Twego, abym tym więcej lękał się
grzechu.

I. Umrę i będę osądzony, bo i mnie postanowiono raz umrzeć a potem sąd. Zbawiciel
sam ostrzega, że będzie żądał ode mnie liczby włodarstwa mego2, Apostoł zaś dodaje:
Wszyscy my musimy się okazać przed stolicą Chrystusową; aby każdy odniósł własne
sprawy ciała według tego, co uczynił, lub dobre, lub złe3.
Kiedyż ten pierwszy sąd nastąpi? – Zaraz po śmierci, i jak uczą mistrzowie, w miejscu
śmierci. Skoro tylko dusza wyjdzie z ciała, zaraz bywa stawioną przed trybunałem
Sędziego, którego wprawdzie nie widzi, ale którego majestat ogarnia ją zewsząd i trwogą
przejmuje. Ach na tę myśl samą tremens factus sum et timeo! [ogarnęła mnie bojaźń i
lękam się].
Któż będzie sądził? – Pan i Zbawiciel nasz Jezus Chrystus, postanowiony Sędzią
żywych i umarłych4; bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał Synowi5. Nie będzie
to już wówczas ów cichy Baranek, który za grzechy moje dał się przybić do krzyża, ale
Król straszliwego majestatu, przed którym drżą w trwodze moce niebieskie. Jako
oskarżyciel wystąpi moje sumienie i mój Anioł Stróż, a może także Aniołowie tych dusz,
które kiedyś zgorszyłem; świadkiem będzie wszechwiedza Boża i moje również sumienie,
kodeksem, według którego będę sądzony, księga Ewangelii, księga prawa Bożego i
kościelnego, księga moich obowiązków. Lecz chociaż ten sąd odbędzie się z całą
ścisłością, potrwa jednak bardzo krótko; bo w jednej chwili pozna dusza w świetle Bożym
wszystkie swoje sprawy dobre i złe, zapisane nie tylko w Bożej wszechwiedzy, ale także na
duszy, jakby na tablicy. O jakież przerażenie dla duszy, gdy ujrzy to, o czym może
zapomniała lub wiedzieć nie chciała!
II. Sąd ten będzie surowy, bo Sędzią będzie Bóg wszystkowidzący, przed którym nic się
nie ukryje, i najsprawiedliwszy, który zmiękczyć lub przekupić się nie da. Nie będzie już
można odwołać się do najlitościwszego Jego Serca, bo czas miłosierdzia przeminie. Nikt
też nie obroni winowajcy; nawet Najświętsza Panna nie wstawi się wówczas za
grzesznikami i tylko tym, którzy Jej za życia wiernie służyli, a umarli w stanie łaski,
pospieszy na pomoc, by im karę czyśćcową złagodzić. Gdy zgaśniesz – mówi Pan przez
Proroka – zakryję niebo i ciemne uczynię gwiazdy jego: słońce obłokiem zakryję, a księżyc
nie da światła swego6. O jakże straszną będzie dola biednej duszy, która ukaże się przed
Panem bez szaty godowej. Taką to duszę czeka według słów św. Bernarda Dolor in exitu,
horror in transitu, sudor in conspectu Dei [Cierpienie przy wyjściu, strach podczas
przejścia, pot przed obliczem Bożym].
III. Sąd ten będzie powszechny, bo obejmie wszystkie sprawy od pierwszego brzasku
rozumu aż do ostatniej chwili życia. Zdaj liczbę włodarstwa twego, rzecze wówczas Pan do
mnie. Zdaj liczbę ze wszystkich darów przyrodzonych – z użycia wszystkich zmysłów
ciała i wszystkich władz duszy, z każdej myśli dobrowolnej, z każdego słowa próżnego, z
każdego czynu, z każdego cierpienia... Zdaj liczbę z użycia dóbr przyrodzonych – zdrowia,
majątku, władzy, zaszczytów, talentów... Zdaj liczbę z użycia czasu, a szczególnie z chwil
marnie straconych... Zdaj liczbę z użycia dóbr nadprzyrodzonych, ze wszystkich łask
wewnętrznych i zewnętrznych, mianowicie z łaski wiary, Sakramentów, opieki Kościoła –
z łaski powołania do kapłaństwa, z tylu darów i przywilejów duchownych... Zdaj liczbę ze
wszystkich obowiązków, a szczególnie z odprawiania pacierzy kapłańskich i Ofiar
bezkrwawych, z kazań wypowiedzianych, ze spowiedzi wysłuchanych, z łask
wyszafowanych, z całej pracy nad uświęceniem twej duszy i tych dusz, które ci
powierzyłem, czy żadna z nich nie zginęła z twej winy... Zdaj liczbę ze wszystkich
grzechów, popełnionych myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem, tak twoich własnych,

jak cudzych, ale zawinionych, czyś się oczyścił z nich w Sakramencie pokuty i dostatecznie
za nie pokutował... Zdaj liczbę ze wszystkich dobrych uczynków i cnót twoich, czy ich nie
skaziła zła pobudka, czy nie są próchnem, świecącym tylko przed ludźmi... O jakże
straszny to będzie rachunek! Ach, Panie, nie wchodź do sądu z sługą Twoim, albowiem nie
usprawiedliwi się przed Tobą żaden żywiący7.
IV. Wszystkie sprawy życia odsłonią się szybko jak błyskawica i w całej swej nagości
przed okiem duszy, i w tejże chwili zapadnie wyrok przeznaczający ją albo do nieba, albo
do piekła, albo na doczesną karę do czyśćca... po czym zacznie się dla niej wieczność...
Gdybym za chwilę miał stanąć przed Sędzią niebieskim, jakiż wyrok wydałby na mnie?
Czy rzekłby: Sługo dobry i wierny wnijdź do wesela Pana Twego8, czy też: Idź precz,
przeklęty, w ogień wieczny?... Niestety, ja rzadko o tym myślę, jakby ten sąd był gdzieś
daleko ode mnie... Jak ów niemądry Baltazar, uważam życie ziemskie raczej za biesiadę,
niż za pracę dla wieczności, a zapominam, że i mnie ręka Boża wypisze wkrótce straszne:
Mane, thekel, fares... Wiem o tym, że sąd Boży będzie dla kapłana, a zwłaszcza dla
pasterza, ściślejszy i surowszy, bo on z jednej strony więcej darów wziął od Boga, z drugiej
nie tylko za siebie odpowiadać będzie przed Bogiem, ale także za te dusze, które jego
pieczy były powierzone. Wiem dobrze, że co pomoże kapłanowi, gdyby nie był karany za
grzechy swoje, jeśliby poniósł karę za cudze (św. Grzegorz Wielki). Tymczasem zbyt mało
myślę o tym rachunku, jaki niebawem złożyć mi przyjdzie... Zamiast sądzić ostro siebie, by
uprzedzić sąd Boży, żyję w ciągłym zamieszaniu i jestem zbyt pobłażliwym dla siebie;
zamiast pracować aż do utrudzenia i z każdej piędzi czasu korzystać, oddaję się zbyt
chętnie lenistwu; zamiast, według słów Apostoła, wznosić budynek ze złota, srebra i
drogich kamieni, kładę drzewo, siano i słomę, które w chwili sądu ogień zniszczy do
szczętu9... Lecz odtąd będzie inaczej, tylko Ty, o Panie, przebij bojaźnią ciało i duszę moją.
POSTANOWIENIA: 1. W każdej sprawie ważniejszej przypomnę sobie, że mam z niej
złożyć rachunek przed Bogiem. 2. Nie będę odtąd tak bardzo zważał na sąd ludzki.
AKT STRZELISTY: Juste judex ultionis, donum fac remissionis, ante diem rationis
[Sprawiedliwy Sędzio, wymierzający karę, udziel daru odpuszczenia przed dniem
zdawania rachunku].
1 Hbr 9,27. 2 Łk 16,2. 3 2 Kor 5,10. 4 Dz 10,42. 5 J 5,22. 6 Ez 32,7. 7 Ps 143,2. 8 Mt
25,21. 9 1 Kor 3,12.

XLV. Pamięć na sąd ostateczny
PRAELUDIUM I. Przedstawić sobie koniec świata (Gwiazdy będą padać z nieba i mocy
niebieskie poruszone będą1 – Żywioły od gorąca rozpuszczą się, a ziemia i dzieła, które na
niej są, popalone będą2)– zmartwychwstanie ciał i zebranie wszystkich ludzi na sąd
(Prędziuchno we mgnieniu oka na trąbę ostateczną umarli powstaną nieskażonymi3 – I
poślę anioły swoje z trąbą i głosem wielkim i zgromadzą wybrane Jego ze czterech
wiatrów4 – ukazanie się Chrystusa Pana jako Najwyższego Sędziego (Naonczas ukaże się
znak Syna człowieczego na niebie i tedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi, i ujrzą
Syna człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem5)–
wreszcie wydanie ostatecznego wyroku: Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, otrzymajcie

Królestwo wam zgotowane od założenia świata i znowu: Idźcie ode mnie przeklęci w ogień
wieczny6.
PRAELUDIUM II. Przebij, Panie, bojaźnią serce moje, abym się lękał sądu Twojego.
PUNKT I. Sąd ostateczny będzie uwielbieniem Boga.
Człowiek stworzony jest na to, aby Pana Boga znał, czcił i kochał, a po śmierci połączył
się z Bogiem na wieki; tymczasem jakże wielu jest ludzi, którzy Boga prawdziwego nie
znają, ale kłaniają się bożyszczom – albo Boga znać nie chcą i wmawiają w siebie i w
drugich, że go nie masz wcale – albo Boga nie znają tak, jak On sam to objawił, i odrzucają
prawdę, którą Syn Boży przyniósł na ziemię, a której Kościół katolicki naucza, jakże wielu
jest takich, którzy nie składają Bogu takiej czci, jakiej On jest godzien, bo albo zaniedbują
obowiązki religijne, albo nie spełniają ich należycie, albo znieważają nawet imię Pańskie,
uwłaczają Opatrzności Bożej, wyśmiewają tajemnice, wyroki i dzieła Boże. Jakże wielu
jest takich, którzy nie oddają Bogu takiej miłości, jakiej On sam żąda, bo przenoszą nad
Boga liche fraszki ziemskie i wykraczają rozmyślnie przeciw Jego woli albo leniwie i
niewiernie Mu służą. Otóż w dzień sądu ostatecznego nie tylko sprawiedliwi, ale i źli dadzą
chwałę Bogu, iż się spełni słowo Proroka: Ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum
judicaris [Byś został uznany sprawiedliwym co do słów swoich i zwycięzcą na sądzie].
Wówczas wyznają niedowiarkowie, że jest Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, że tajemnice
i dzieła Boże są prawdziwe, że rządy Boże nad światem pełne są mądrości i miłości.
Wyznają heretycy i odszczepieńcy, że tylko w Kościele katolickim jest zbawienie, że on
tylko ogłasza prawdę całą, ma szafarstwo łask wszystkich i wskazuje bezpieczną drogę do
nieba. Wyznają grzesznicy, że Bóg jest najwyższym Dobrem i że utracić to Dobro przez
grzech jest największym szaleństwem i największym nieszczęściem. Cała ludzkość
pokłoni się przed Chrystusem Panem jako swoim Bogiem, Zbawcą i Sędzią i z ust
wszystkich wydobędzie się okrzyk: Justus es, Domine et rectum judicium tuum7; justae et
verae sunt viae tuae, rex saeculorum8; tylko że sprawiedliwi wypowiedzą to z
niewysłowioną radością, a źli z niewysłowioną rozpaczą.
Gdzież ja wówczas pragnę się znaleźć? Po prawicy, czy po lewicy? Ach Jezu, inter oves
locum praesta et ab haedis me seguestra, statuens in parte dextra! [Użycz mi miejsca
wśród owiec i oddziel od kozłów, stawiając mnie po prawicy].
PUNKT II. Sąd ostateczny będzie wywyższeniem dobrych.
Na świecie ucisk mieć będziecie, zapowiedział Zbawiciel uczniom swoim, a w ślad za
Boskim Mistrzem wyrzekł podobnie Apostoł: Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Jezusie
Chrystusie, prześladowanie będą cierpieć9. I rzeczywiście, ileż to walk musi staczać
prawdziwy sługa Chrystusa, aby odtrącić podszepty żądz i ponęty świata, a iść ciągle drogą
cnoty. Ileż ucisków musi on ponosić, bo i Bóg zsyła nań swe próby i książę ciemności
wywiera na nim złość swoją i źli ludzie dręczą go w przeróżny sposób.
A jeżeli to można powiedzieć o wiernych, o ileż więcej o kapłanach. Wprawdzie Bóg
darzy ich niewymownymi pociechami, z których największą jest ta, że na rękach własnych
piastują codziennie Baranka Bożego, a nawet karmią się Jego Ciałem i Krwią; lecz z
drugiej strony nie szczędzi im krzyżów, nieraz bardzo ciężkich, aby się stali podobnymi do
swojego Mistrza i wspinali się za Nim na Kalwarię. Niejeden kapłan pracuje przez całe
życie gorliwie, choć bez rozgłosu; tymczasem nie znajduje uznania u ludzi lub co gorsza
natrafia na czarną niewdzięczność i zaciekłą nienawiść u tych właśnie, którym świadczy
dobrodziejstwa. Bywa i to, że kapłani wierni Bogu i Kościołowi idą do więzień lub na
wygnanie, albo nawet giną na rusztowaniu. W takich razach trzeba niemałej cnoty, aby stać

wytrwale przy prawdzie, sprawiedliwości i obowiązku; ale też za taką cnotę hojnie Pan
nagrodzi. Wszakże On sam obiecuje wiernym sługom swoim: Wy jesteście, którzyście
wytrwali przy mnie w pokusach moich. A ja wam odkazuję królestwo, jako mi odkażał
Ojciec mój; abyście jedli i pili u stołu mego w królestwie moim i siedzieli na stolicach,
sądząc dwanaście pokoleń izraelskich10.
Otóż na sądzie ostatecznym wykryje Pan wszystkie ich pragnienia święte, wszystkie
dobre czyny, wszystkie walki mężnie stoczone, wszystkie cierpienia chętnie poniesione;
czyli odda im publiczne świadectwo. O jakaż to będzie chwała – mówi św. Jan Chryzostom
– jaka cześć, jaka nagroda, gdy Sędzia rzecze: Oto ten zachował mowę moją i wiarę moją
przepowiadał i ubogimi moimi nie pomiatał, i łakomstwo zdeptał nogami, i światem, jakoby
go nie było, wzgardził11. Co więcej, Sędzia Najwyższy uczyni wierne sługi swoje
współsędziami świata, a po ogłoszeniu wyroku „Pójdźcie błogosławieni Ojca mego”,
posadzi ich na stolicach niebieskich. O jakże wtenczas rozradują się święci w chwale,
rozradują się w łożnicach swoich12. Czyż na tę myśl samą serce moje nie pała?
PUNKT III. Sąd ostateczny będzie zawstydzeniem złych.
Na ziemi złym nieraz dobrze się dzieje, przynajmniej na czas jakiś, bo opływają w
dostatki, używają rozkoszy, cieszą się dostojeństwami i zaszczytami; toż rozzuchwaleni
powodzeniem wyzywają niejako Pana Boga do walki, mówiąc w sercu swoim:
Zgrzeszyliśmy i cóż nam się stało? To znowu urągają się z wierzących, pobożnych i
uczciwych albo nawet ich gnębią i prześladują. Inni – a w tej liczbie mogą się znaleźć i
kapłani – są w gruncie złymi, bo dopuszczają się różnych grzechów, ale umieją ukrywać
przewrotność swoją przed ludźmi, tak że nie tracą dobrej sławy, owszem nieraz za życia i
po śmierci odbierają pochwały. Otóż dla jednych i drugich sąd ostateczny będzie dniem
strasznej kary i niewymownego poniżenia.
Bo najpierw zobaczą Baranka Bożego, który zabity jest za grzechy świata, teraz zaś
przyjdzie sądzić wszystkich ludzi. Wtenczas poznają, jak miłościwym jest ten Baranek i co
utracili, tracąc Boga na wieki; a ta myśl przebije ich dusze boleścią ponad wszelką boleść,
tak że płakać i narzekać będą wszystkie pokolenia ziemi. Poznają nadto, jak sprawiedliwym
jest ten Baranek i jak straszny wyrok ich czeka; a stąd taka trwoga ich ogarnie, że będą
mówić górom i skałom: Upadnijcie na nas i przykryjcie nas od oblicza siedzącego na
stolicy i od gniewu Barankowego13. Poznają dalej, że przy łasce tego Baranka mogli się
zbawić, tymczasem zgubili się samochcąc i po życiu nędznym nędzniejszą zgotowali sobie
wieczność; a stąd rozpacz będzie targać ich serca: My głupi zbłądziliśmy z drogi
prawdziwej, a napracowaliśmy się na drodze nieprawości i zatracenia... Cóż nam pomogła
pycha albo chluba bogactw cóż nam przyniosła? Przeminęło ono wszystko, jako cień14.
Poznają wreszcie wszystkie swe sprawy złe, nawet najtajniejsze, które ukrywali skrzętnie
przed ludźmi i o których starali się zapomnieć, bo Sędzia przed nimi i przed wszystkimi
ludźmi objawi skrytości serc ich i rozproszy ciemności, otaczające ich życie; a stąd
powstanie zawstydzenie, z którym nic na ziemi porównać się nie da. Biada mnie nędznemu
– mówi Augustyn św. – gdy przyjdzie dzień sądu i księgi sumień otworzone będą i gdy
rzekną o mnie: Oto człowiek i sprawy jego? Cóż pocznę wówczas, Panie Boże mój, gdy
niebiosa objawią nieprawość moją i ziemia przeciwko mnie powstanie? Ach nic nie będę
mógł odpowiedzieć, lecz schyliwszy głowę ze wstydu będę stał przed Tobą drżący i
pohańbiony15. Jeżeli tak się trwoży Święty, jakoż się nie mają trwożyć grzesznicy?
A pośród grzeszników, któż dozna większego zawstydzenia, jeżeli nie zły kapłan. On,
sługa Boży, wyniesiony na ziemi tak wysoko, teraz okryty sromotą przed całym światem i

poddany szatanom. On, mistrz prawdy, szafarz łaski i pasterz dusz, teraz odrzucony od
Boga na wieki i zrównany z niedowiarkami i złoczyńcami, podczas gdy tylu prostaczków,
tyle pokornych jego owieczek dostało się między wybranych, jakaż to będzie hańba i jaka
boleść!
Lecz nic to jeszcze wobec uczucia rozpaczy, jakie go ogarnie, gdy Pan ogłosi wyrok
ostateczny: Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny. Jak to Panie – będzie chciał
wówczas zawołać – ja mam iść od Ciebie, przeklęty? – ja, którym tyle razy opowiadał imię
Twoje i Ciebie samego piastował na moich rękach?! Czyli się nie ulitujesz nad sługą
swoim? – Lecz już czasu na tę prośbę zabraknie, bo w mgnieniu oka porwie go z sobą
szatan w ogień wieczny.
O Boże, zachowaj od takiego losu każdego kapłana! A jednak taki los i mnie czeka,
jeżeli będę się sprzeniewierzał Panu mojemu i umrę w grzechu śmiertelnym. Toż w tej
chwili żałuję z całego serca za grzechy przeszłości, na przyszłość zaś raczej umrzeć, niż
Boga obrazić.
POSTANOWIENIA: 1. W częstej spowiedzi i codziennym rachunku sumienia będę się
surowo sądził, wieczorem zapytam się mojej duszy: Czy gotową jesteś na sąd? 2.
Przypomnę sobie nieraz te słowa, które św. Hieronim z wielką trwogą rozważał: Umarli,
powstańcie na sąd.
AKT STRZELISTY: Recordare Jesu pie, quod sum causa Tuae viae, ne me perdas illa die
[Kochający Jezu, byś nie zgubił mnie w dniu owym, pamiętaj, że jestem przyczyną Twej
drogi].
1 Mt 24,29. 2 2 P 3,10. 3 1 Kor 15,52. 4 Mt 24,31. 5 Mt 24,30. 6 Mt 25,34.41. 7 Ps
119,137. 8 Ap 15,3. 9 2 Tm 3,12. 10 Łk 22,28–30. 11 Hom. de coeco. 12 Ps 149,5. 13
Ap 6,16. 14 Mdr 5,4–9. 15 Medit. C. 39.

XLVI. Pamięć na wieczność – Pamięć na niebo
PRAELUDIUM I. Przenieść się myślą do nieba i przedstawić sobie, że się widzi Baranka
Bożego, siedzącego na stolicy, i Niewiastę, obleczoną w słońce, mającą na głowie koronę z
gwiazd dwunastu, i niezliczoną rzeszę Aniołów i Świętych, wołających: Siedzącemu na
stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków1.
PRAELUDIUM II. Odsłoń mi, Panie, jakie nagrody zgotowałeś wiernym sługom swoim,
aby samo wspomnienie szczęśliwej wieczności zachęcało mnie do dobrego.
I. Wieczność – oto słowo pełne tajemnicy i pełne grozy. Co jest wieczność, tego rozum
ludzki nie pojmie, bo on zna tylko czas i wszystko według czasu mierzy; wieczność zaś to
koniec czasu, bo czasu nie będzie więcej2, to trwanie bez końca, bez granic, bez zmiany.
Spłyną miliony wieków i miliony milionów, a wieczności nic nie ubędzie.
Jakąż będzie ta wieczność? Wiara mnie uczy, że dla tych, którzy zeszli z tego świata w
łasce Bożej, będzie szczęśliwą w niebie, a dla tych, którzy umarli w grzechu śmiertelnym,
choćby jednym na duszy, będzie nieszczęśliwą w piekle.
Wznoszę się najpierw w niebo i okiem wiary przypatruję się szczęściu
Błogosławionych. Otóż tam nie ma tego wszystkiego, co tu na ziemi człowieka smuci,
trapi, niepokoi, trwoży, a więc ani boleści, ani głodu, ani troski, ani pokusy, ani wyrzutu
sumienia, ani śmierci. Na ziemi mnogie uciski sprawiedliwych, a z tych wszystkich Pan je

wybawi3 w wieczności; tam już nie będą łaknąć, ani pragnąć więcej, ani na nie słońce
przypadnie, ani żadne gorąco. Albowiem Baranek, który jest w pośrodku stolicy, będzie je
rządził i poprowadzi je do źródeł wód żywota i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci
dalej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, iż pierwsze rzeczy
przeminęły4. O jakże to wielka pociecha dla dobrego kapłana, którego życie jest pasmem
trosk, walk i udręczeń, że wszystko to wnet się skończy i że z upału przejdzie do ochłody. O
Panie, dajże mi doznać tej pociechy!
II. Natomiast tam jest rozkosz wszelaka – rozkosz najdoskonalsza, a najczystsza i nie
kończąca się – rozkosz taka, że, jak mówi Apostoł, oko nie widziało i ucho nie słyszało i w
serce człowiecze nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują5. Najmniejszy
stopień tej rozkoszy przewyższa nieporównanie wszystko, co ziemia ma chwały i
szczęścia, i lepszy jest dzień jeden w pałacach Twoich, o Boże, niż tysiące6 w pałacach
królewskich; im więcej zaś kto pracował, cierpiał i upokarzał się dla Boga, tym wyższego
stopnia stanie się uczestnikiem, bo wszakże Pan sam powiedział: Kto by czynił i nauczał,
ten będzie zwany wielkim w królestwie niebieskiem7; i znowu: Ktokolwiek się uniży, jako to
dzieciątko, ten jest większy w królestwie niebieskim8. Oprócz tego, mężowie apostolscy i
nauczyciele prawa Bożego mają w niebie szczególną jakąś aureolę, czyli jasność, jako
przyrzekł Duch Św.: Którzy ku sprawiedliwości wprawują wielu, świecić będą jako
gwiazdy na wieki wieczne9. Któżby tedy nie cenił wysoko tej pracy?
Co do rozkoszy niebieskich, tam jest radość bez przymieszki smutku, pokój bez obawy
zamieszania, życie bez możliwości śmierci; bo tam nawet ciała po zmartwychwstaniu będą
uwielbione, nieskazitelne, niecierpiętliwe, jaśniejące, jako powiedział Apostoł: Bywa
wsiane ciało cielesne, a powstanie ciało duchowne10. O jakże słusznie trapić na ziemi to
ciało i nie folgować złym żądzom, skoro w niebie taka chwała je czeka.
III. Tam ciągłe towarzystwo Aniołów, Świętych i najwspanialszej ich Królowej,
Bogarodzicy Maryi. O jeżeli już tu na ziemi samo wspomnienie Matki Najświętszej serce
słodyczą napełnia i łzy miłości z oczu wyciska: cóż to będzie za pociecha, gdy tam, jako
dziateczki ukochane tron jej otaczać i macierzyńskie Jej stopy całować będziemy. Obyś, o
Matko, i mnie umieściła w ich liczbie!
Tam nieustanne wpatrywanie się w święte Człowieczeństwo Jezusowe, pełne blasku i
majestatu, a zarazem wiekuista adoracja Jego Ran jaśniejących i najlitościwszego Serca.
Kiedy Piotr zobaczył odblask chwały Pańskiej na górze Tabor, zawołał w uniesieniu:
Panie, dobrze nam tu być; lecz jakiż musiał być jego zachwyt, gdy wstępując z krzyża
swego do nieba, obaczył tegoż Pana na stolicy, otoczonego niezliczoną rzeszą Dworzan
niebieskich, padających na oblicze i śpiewających: Alleluja. Dajże, o Panie, i mnie
zakosztować tego zachwytu!
IV. Tam wreszcie widzenie i posiadanie Boga (visio beatifica), a to jest szczytem
szczęścia. Umysł, oświecony światłem chwały, poznaje Boga już nie przez zwierciadło, ani
przez podobieństwo, lecz twarzą w twarz11, jako niezmierzony ocean światła, którego
jednak ogarnąć nie zdoła. U Ciebie jest zdrój żywota, a w światłości Twojej oglądamy
światłość12. O jeżeli na ziemi poznanie prawdy taką rozkoszą napełnia, cóż to musi być za
szczęście, gdy duch ludzki, wolny od wszelkiej zasłony, widzi Boga, jako jest13, i zatapia
się w Jego doskonałościach, uwielbia Jego zamiary i dzieła, podziwia Jego rządy nad całą
ludzkością i nad pojedynczymi ludźmi. Z tego poznania rodzi się ciągły zachwyt, z

zachwytu ciągły hymn chwały.
Nadto Pan Bóg rozszerza wolę i przepełnia ją swoją miłością, przez którą dusza
jednoczy się z Bogiem najściślej i zanurza się w Nim, jakby w nieprzebranym morzu, z
którego ciągle pije, a którego ciągle pożąda, jeżeli już na ziemi miłość Boża tak
uszczęśliwia dusze święte, iż za św. Franciszkiem Ksawerym i św. Filipem Nereuszem
wołają: Dosyć już tego, Panie, wstrzymaj potok pociech Twoich, jakaż musi być bezdeń
szczęścia w niebie, gdzie Bóg oddaje się duszy cały, bez granic i bez przerwy, bo ciągły
tam przypływ i odpływ miłości. Stąd rodzi się to wesele przeobfite, o którym mówi Pan:
Zasię oglądam was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej żaden od was nie
odejmie14.
V. Jeżeli się teraz zważy, że ta radość z widzenia i posiadania Boga trwać będzie bez
końca i bez odmiany, któż się dziwić będzie, że Święci tak za nią tęsknili. Pragnę, żebym
był rozwiązany i był z Chrystusem15, tak woła św. Paweł. Dusza moja brzydzi się tym
światem – mówi św. Hieronim – umieram z tęsknoty za Tobą, o wspaniała Jerozolimo,
umiłowana ojczyzno, błogosławiona siedzibo ludu wybranego. O jakże brzydką wydaje mi
się ziemia, gdy wzrok mój podniosę w niebo – tak powtarza ze łzami św. Ignacy Loyola.,
patrząc w nocy na niebo gwiazdami wyhaftowane. I któryż z kapłanów nie zaznał podobnej
tęsknoty, zwłaszcza w chwili ucisku?
Lecz nie dosyć tęsknić. Kiedy Apostołowie patrzyli za Chrystusem wstępującym do
nieba, rzekli do nich dwaj Aniołowie: Czemu stoicie, patrząc w niebo; czym dali im
poznać, że mają wrócić do Jerozolimy na pracę, cierpienia i śmierć dla imienia
Jezusowego. Podobnie winni kapłani pracować dla Boga i jako żniwiarze zbierać kłos do
kłosa; winni cierpieć dla Boga i z krzyżem na ramionach wspinać się na Kalwarię; winni
szukać zawsze i wszędzie Boga i iść za Chrystusem, choćby na śmierć. Czy tak czyniłem
dotąd? Ach Jezu, pragnę iść za Tobą, pracować dla Ciebie i cierpieć za Ciebie; ale Ty
widzisz słabość moją; toż ciągnij mnie za Sobą, bym doszedłszy przez Kalwarię na górę
Oliwną, na ów górny Syjon, śpiewał Ci z całą rzeszą wybranych wiekuistą pieśń chwały.
POSTANOWIENIA: 1. Będę odtąd często przenosił się myślą przed stolicę Baranka i do
stóp Najświętszej Matki. 2. Ilekroć spojrzę na niebo, pomyślę: tam ma być mieszkanie
moje na wieki.
AKT STRZELISTY: Pragnęła dusza moja do Boga, mocnego, żywego, kiedyż przyjdę, a
okażę się przed obliczem Bożym?16.
1 Ap 5,13. 2 Ap 10,6. 3 Ps 34,20. 4 Ap 7,16–17; 21,4. 5 1 Kor 2,9. 6 Ps 83,11. 7 Mt
5,19. 8 Mt 18,4. 9 Dn 12,3. 10 1 Kor 15,44. 11 1 Kor 13,12. 12 Ps 36,10. 13 1 J 3,2. 14
J 16,22. 15 Flp 1,23. 16 Ps 42,3.

XLVII. Pamięć na piekło
PRAELUDIUM I. Przedstawić sobie, że się słyszy słowa Sędziego: Idźcie precz przeklęci
w ogień wieczny i widzi, jak nieszczęśni z jękiem rozpaczy wpadają w przepaść piekła.
PRAELUDIUM II. Odsłoń mi, Panie, jakie kary czekają zatwardziałych grzeszników, aby
sama myśl o piekle odwodziła mnie od grzechu.
I. Jest piekło, bo tak zapewnia Prawda nieomylna: Pójdą ci (tj. odrzuceni) na mękę
wieczną1. Istnienie piekła jest straszną tajemnicą, ale świat dzisiejszy bez piekła byłby

tajemnicą trudniejszą jeszcze do zrozumienia. Ach, Panie, wierzę, że jest piekło, boś Ty
sam to powiedział i uwielbiam zarówno sprawiedliwość jak miłość Twoją.
Cóż to jest piekło? Jest to ziemia ciemna i okryta mgłą śmierci2; jest to miejsce mąk,
gdzie nie masz ani kropli pociechy, ani jednej chwili szczęśliwej, ale smutek i trwoga i
boleść i rozpacz, a wszystko bez końca, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie3.
Jakież są te męki? Takie, że według Doktorów św., najmniejsza z nich przewyższa
wszystko, cokolwiek ludzie mogą wycierpieć na ziemi. Pod tym względem – mówi św. Jan
Chryzostom – piekło równa się niebu; jak bowiem oko nie widziało i ucho nie słyszało, i w
serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg zgotował szczęśliwości tym, którzy Go miłują; tak
również ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co
zgotował męki tym, którzy Go obrażają. Poznać stąd można, jak wielką jest miłość Boża ku
ludziom, skoro gardzących nią przez całą wieczność ściga i karze i jak wielkim złem jest
grzech, skoro tenże ogień piekielny zapalił. Nieskończona to obraza pod względem
przedmiotu, toż nieskończoną jest kara pod względem trwania. Zaiste, prawym jesteś Panie
Boże nasz i nie masz w Tobie niesprawiedliwości.
II. Męki piekielne ogarniają całą istotę człowieka i wszystkie jego władze, a po
zmartwychwstaniu ciał także wszystkie jego zmysły. Powiada Zbawiciel: Ogień
potępionych nie gaśnie; Apostoł zaś pisze w księdze Objawienia: Który się nie nalazł
napisany w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste4. Ogień ten, jako posłuszny
sługa Boży, utrzymywany Bożą wszechmocą, a kierowany Bożą sprawiedliwością, trawi
teraz dusze w sposób dla nas niepojęty, a później trawić będzie i ciała, tak jednak, że ich
nigdy nie strawi. Męka dla jednych jest większą, dla drugich mniejszą, w miarę win
popełnionych, lecz dla wszystkich będzie straszną i wieczną, bo nie będzie w niej ani
przerwy, ani ulgi, ani ochłody. Ach, któż zmieszka z paleniem wiecznym!5
III. Straszniejszą męką niż ogień piekielny jest rozpacz z utraty Boga. Jest to ten robak,
który nie umiera, ale nieustannie duszę szarpie i gryzie. Dusza, stworzona dla Boga, w
jednym tylko Bogu może znaleźć szczęście. Wprawdzie dopóki żyje na ziemi może się
łudzić i gdzie indziej szukać kłamliwego szczęścia, a nawet wmówić w siebie, że nie ma
Boga; lecz po śmierci spada zasłona z jej oczu i poznaje z przerażeniem, że Bóg jest i to
Bóg nieskończenie wielki, nieskończenie święty, nieskończenie piękny, nieskończenie
dobry, że On jest jej początkiem i końcem, że w Nim tylko jej szczęście. Wtenczas dusza
całą swoją istotą pożąda Boga, jak łaknący pożąda pokarmu, i całą siłą rwie się do Boga;
lecz tu spotyka się ze świętością Bożą, która ją z powodu ciążących na niej grzechów
odpycha; toż widząc bezskuteczność swoich pragnień, rada by zniszczyć Boga lub siebie.
Równocześnie więc dąży do Boga i nienawidzi Boga, a z tych dwóch przeciwnych prądów
powstaje katusza tak wielka, iż nic w porównanie z nią iść nie może – tak wielka, jak
wielkim jest Bóg sam. Ach wiedz a obacz, biedna duszo, że zła a gorzka jest rzecz, żeś ty
opuściła Pana Boga twego6.
Opowiadają, że bizantyńskiego cesarza Zenona, wielkiego opilcę, pochowano żywcem,
biorąc letarg za śmierć. Zamurowany w grobie, budzi się ze snu i otwiera oczy – ciemność
go otacza; wyciąga ręce – trafia na ściany trumny. Co to jest? – woła. – O zgrozo, zdaje mi
się, żem w grobie. Czy to sen, czy na jawie? Gdzież mój pałac? Gdzie dworzanie? Na
pomoc! Cesarz was woła; – głuche milczenie. – Arianno, cesarzowo, ty się przynajmniej
ulituj! – nikt nie odpowiada. – Więc rzuca się i wywraca w trumnie, zgrzyta zębami, kąsa
swe ręce, bije głową o ścianę – daremnie. Cóż to za stan straszny tego cesarza, a jednak on
miał ostatnią ucieczkę – do Boga, mógł się modlić, mógł żałować za grzechy; gdy

tymczasem dla potępionego minął czas modlitwy i pokuty, bo minął czas nawrócenia, a
została tylko rozpacz. Ta myśl, że oddał Boga za misę soczewicy, za lichą marność, i że
mogąc się zbawić, sam sobie zgubę zgotował, będzie go palić i rozdzierać przez całą
wieczność.
IV. Pełne też piekło okrzyków rozpaczy. Jam potępiony, woła każdy z tych
nieszczęśliwych. Utraciłem z własnej winy Boga, najwyższe Dobro i jedyne szczęście
moje – Boga Stwórcę, Zbawiciela i Poświęciciela mojego – Boga, który mnie tak miłował,
który tyle dla mnie uczynił, bez którego żyć nie mogę, a jednak żyć muszę przez całą
wieczność... Jam potępiony, woła szczególnie każdy kapłan wtrącony do piekła. Ja, sługa
Boży, tak wysoko wyniesiony, tylu łaskami obsypany, tylu przywilejami wyszczególniony
– ja, co tyle Ofiar św. odprawił, tyle łask na ziemię sprowadził, tylu duszom drogę do nieba
pokazał. Wiele z nich doszło do Boga, a jam odrzucony na wieki i to z mojej winy, i żem
nie czynił tego, co głosił, iż folgowałem haniebnym żądzom – zmysłowości, pysze,
chciwości...
Ta myśl trapi go więcej niż tysiąc piekieł7; chciałby się jej pozbyć, ale daremnie, bo
ona, jakby jaka żmija, wpiła się w jego duszę i gryźć jej nie przestanie. Chciałby znaleźć
choć trochę politowania u współtowarzyszy kary; tymczasem czarci dręczą go tym
okrutniej, urągając się, że ten, który miał nad nimi moc na ziemi, popadł w ich ręce;
potępieni zaś, zwłaszcza ci, którzy z jego winy dostali się do piekła, miotają na niego
złorzeczenia i przekleństwa. O strasznym jest piekło dla każdego, ale najstraszniejszym dla
kapłana! Najsroższy sąd będzie tym, którzy są przełożeni8. Bo mały otrzyma miłosierdzie,
ale mocarze mocne męki cierpieć będą9.
V. A jednak i kapłan może się zgubić na wieki, skoro Judasz zgubił się przy boku
Zbawiciela i to w chwili Męki; bo z jednej strony liczne są jego obowiązki, wielka ciąży na
nim odpowiedzialność za tyle dusz i wysoką ma być miara jego świętości, z drugiej przy
takiej krewkości i tylu pokusach upadek jest łatwy. Niech zaś raz tylko zgrzeszy i nie
zgładzi grzechu czym prędzej, ściąga zaraz na siebie całą górę świętokradztw, która z
każdym dniem rośnie i może go przytłoczyć na wieki. Cóż więc dziwnego, że św. Jan
Chryzostom tę przerażającą wypowiada groźbę: Nie mówię tego zuchwale, ale tak jak czuję
i myślę: nie sądzę, iżby między kapłanami wielu było zbawionych, ale daleko więcej takich,
którzy zginą, nie tyle jeszcze dla własnych grzechów, ile raczej dla grzechów cudzych, o
które nie dbali10. Cóż dziwnego, że nawet święci kapłani drżą z trwogi: wszakże św.
Hieronim wyznaje, że z obawy piekła skazał się na mieszkanie w pustyni, a św. Bernard
woła z głębi klasztoru: O gehennalis regio, ubi ignis ardens, frigus rigens, vermis
intolerabilis... totus tremo ad hujus regionis memoriam [O kraino piekielna, gdzie ogień
palący, surowy chłód, robak nieznośny ... cały drżę na wspomnienie owego miejsca].
O Boże, zagrzmiały nade mną sądy Twoje, a od bojaźni i przestrachu zatrzęsły się
wszystkie kości moje. Bo gdy patrzę na życie moje przeszłe, widzę, żem nieraz zasłużył na
potępienie wieczne... Jeszcze w wieku młodocianym, gdym pierwszy grzech popełnił,
mogłeś mnie ukarać nagłą śmiercią i wtrącić na wieki do piekła... A potem ileż razy ta
przepaść była przede mną otwarta. Wielu w nią wpadło mniej winnych ode mnie, niektórzy
już po pierwszym grzechu, a nade mną miałeś dotąd litość, o Panie! O dzięki Ci za to
niewysłowione miłosierdzie! Teraz przerażony i skruszony przepraszam Cię za przeszłość
moją, a na przyszłość nigdy obrazić Cię nie chcę... Matko Najlitościwsza, Ucieczko
grzeszników, któraś mi tyle razy wyprosiła przebaczenie, wstaw się i teraz, bym całkowicie
nawrócił się do Boga...

POSTANOWIENIA: 1. Będę często rozmyślał o piekle i przypominał sobie słowa
Apostoła: Karzę ciało moje i w niewolę podbijam, bym snać innym przepowiadając, sam
się nie stał odrzuconym11. 2. Przed każdą sprawą ważniejszą zadam sobie to pytanie (w
ślad za św. Alojzym): Quid hoc ad aeternitatem [Jakie to ma znaczenie dla wieczności]? 3.
W ciężkiej pracy powiem sobie: Momentaneum quod cruciat, aeternum quod delectat [Co
chwilowo nęka, daje radość na wieki]; w pokusie zaś: Momentaneum quod delectat,
aeternum quod cruciat [Co daje radość chwilową, sprawia wieczną udrękę].
AKT STRZELISTY: Tu mnie, Panie, pal, tu siecz, tu nie przepuszczaj, tylko przepuść na
wieki12.
1 Mt 25,46. 2 Hi 10,22. 3 Mk 10,43. 4 Ap 20,15. 5 Iz 33,14. 6 Jr 2,19. 7 Św. Jan
Chryzostom. 8 Mdr 6,5 9 Mdr 6,6. 10 Hom. 3 in Act. Apost. 11 1 Kor 9,27. 12 Św.
Augustyn.

XLVIII. Walka duchowna
PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Zbawiciela: Królestwo niebieskie gwałt cierpi, a
gwałtownicy porywają je1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, że obowiązkiem moim jest ciągle walczyć i
naucz mnie władać bronią duchowną.
I. Bojowanie jest żywot człowieczy na ziemi2 – mówi Pismo – albowiem ciało pożąda
przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału3. Musi tedy walczyć każdy chrześcijanin, a
zwłaszcza każdy kapłan, iżby wziął niewiędnący wieniec chwały, gdy się okaże Książę
pasterzy4; kto zaś nie chce walczyć ten nie będzie uwieńczony5.
Lecz któż jest naszym nieprzyjacielem? Oto przede wszystkim ciało, czyli zepsuta
przez grzech natura ludzka, ze wszystkimi jej słabościami, żądzami i złymi skłonnościami.
Nikt, prócz Niepokalanie Poczętej, od nich nie wolny; bo jak mówi Apostoł św. Jakub:
Każdy bywa kuszony od własnej pożądliwości, przyciągniony i przynęcony6; każdy też
prawie ma jedną lub więcej skłonności wybitnych, które chcą nad nim zapanować – ten np.
zmysłowość, ów pychę, inny gniew lub lenistwo itp. Jakaż jest moja skłonność główna?
Drugim wrogiem duszy jest świat zły, który już to psuje swymi zasadami, już wabi
swymi ponętami, już przeraża swymi pogróżkami. Na kapłana działa on w ten sposób, że z
jednej strony skłania go do szukania chwały ludzkiej, zaszczytów, pieniędzy, rozrywek, i
nieznacznie czyni go swoim hołdownikiem – z drugiej mrozi jego gorliwość względem
ludzkim i paraliżuje jego odwagę, czy to groźbą swej niełaski i swego prześladowania, czy
rzeczywistym prześladowaniem. A jakże na mnie świat działa?
Trzecim wrogiem jest czart, który według słów św. Bazylego za wyrzucenie z nieba
stara się zemścić na Panu Bogu w jego obrazach, to jest w duszach ludzkich, mających
zająć trony opróżnione. Szczególną nienawiścią pała on ku sługom Chrystusowym, iż go
rugują z dusz i niszczą jego królestwo; toż najniebezpieczniejsze na nich zastawia sidła,
wiedząc, że jeżeli jednego kapłana ułowi, wiele przezeń dusz piekłu pozyska. Dlatego też
Zbawiciel ostrzega Apostołów: Oto szatan pożądał was, aby przesiał jak pszenicę7.
Napada zaś szatan na dusze już to jako lew ryczący, już to, i to zwykle, jako wąż
podstępny, używając za swe narzędzia świata, namiętności i miłości własnej, którą słusznie

nazwano pierwszym ministrem diabelskim8. Od niego to pochodzą najczęściej te nagłe i
gwałtowne pokusy do niedowiarstwa, bluźnierstwa, rozpaczy, nienawiści, nieczystości,
jakich czasem doświadczają nawet ludzie pobożni, nie wyjąwszy kapłanów. Bywa też
nieraz, że zły duch przemienia się w anioła światłości i podsuwa duszy myśli i pragnienia
niby dobre, ale albo niestosowne, albo wiodące do złego9. Czy i mnie czart podobnie nie
skusił? A może i teraz gotuje mi jaką zasadzkę?
Bóg sam, jak mówi Apostoł, nikogo nie kusi10, dopuszcza jednak pokus na większą
chwałę swoją i na większe dobro duszy, już to by ją nauczyć pokory i zachować od lenistwa
lub od przywiązania do świata, już to by ją zmusić do modlitwy i czuwania, już to by
wypróbować jej wierność i utwierdzić ją w cnotach, już to by pomnożyć jej zasługi i koronę
jej uświetnić. Toż nie należy się smucić, gdy się doświadcza pokus, choć rzecz to bardzo
przykra; owszem, Apostoł każe się wtenczas cieszyć11 i błogosławionym nazywa męża,
który zdzierżywa pokusę, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota12. Nie trzeba
też się dziwić, że i na kapłana napadają pokusy, bo Bóg sam w mądrości swojej tak zrządza,
iżby z jednej strony kapłan nie wynosił się nad drugich, jakoby był czymś wyższym z
natury, z drugiej miał współczucie dla kuszonych i umiał im radzić. Zresztą, jeżeli sam
Apostoł narodów skarży się na bodziec ciała, który go policzkował – jeżeli każdy z
Świętych przeszedł przez ogień pokus, czyż kapłan może być od niego wolny?
II. A jakże się zachować w walce duchownej?
Przede wszystkim czuwać i stać na straży, jak żołnierz w ziemi nieprzyjacielskiej, bo
niespodzianie może przyjść do walki. Toż i Zbawiciel upomina: Czuwajcie, a módlcie się,
abyście nie weszli w pokusę13. Czuwać szczególnie nad zmysłami, nad wyobraźnią, nad
żądzami serca i mieć się na baczności przed sidłami świata czy czarta.
Walki samej nie lękać się zbytecznie, bo Bóg dobry nie dopuści nas kusić nad to, co
możemy, ale z pokuszeniem uczyni też wyjście14; lecz z drugiej strony nie spuszczać się na
własne siły, pamiętając, że się jest trzciną, chwiejącą się od wiatru, i nie narażać się bez
potrzeby na niebezpieczeństwo, bo kto miłuje niebezpieczeństwo, w nim zginie15.
Stąd przede wszystkim unikać złej okazji, zwłaszcza bliskiej dobrowolnej, którą Pismo
św. nazywa ogniem ukrytym w zanadrzu, a Ojcowie święci lwią jamą. Mianowicie strzec
się złych towarzystw, częstych biesiad, czułych przyjaźni z młodymi kobietami itp. Niech
tu nie schodzi z pamięci upadek Dawida, Piotra i tylu innych.
Po wtóre, przygotować się dobrze do tej walki, jako wzywa Duch Św.: Synu,
przystępując do służby Bożej, przygotuj duszę swą na pokusę16. Stąd, wedle rady Apostoła,
przyoblec się w zbroję Bożą: Stójcie tedy, przepasawszy biodra wasze prawdą, a oblókłszy
pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. We wszystkim
biorąc tarczą wiary, którą byście mogli wszystkie strzały ogniste złośliwego zgasić. I
przyłbicę zbawienia weźmijcie i miecz ducha, (które jest słowo Boże)17.
Dla kapłana potężną jest bronią codzienne rozmyślanie, pobożne odprawianie Mszy
św., nawiedzanie Najświętszego Sakramentu i odmawianie brewiarza, częsta spowiedź,
akty strzeliste w dzień, a wieczorem rachunek sumienia, wreszcie gorąca miłość Pana
Jezusa i serdeczne nabożeństwo do Najświętszej Matki.
Jeżeli już pokusa naciera, trzeba ją natychmiast odtrącić i stłumić pierwsze jej
poruszenia, upokorzywszy się najpierw przed Bogiem z powodu swojej słabości i
wezwawszy pomocy Bożej; przy czym w niektórych pokusach, np. do gniewu, dobrze jest
uderzyć na nie wstępnym bojem, w innych zaś, np. do nieczystości, lepiej jest uciekać, to

jest odwracać myśli i uczucia gdzie indziej, a przede wszystkim do Boga. Jeżeli pokusa
trwa dłużej lub zaraz powraca, należy nie ustawać w modlitwie i umartwieniu, a przy tym
odnawiać postanowienie, że się woli umrzeć niż Boga obrazić. Potius mori, quam foedari
[Raczej umrzeć, aniżeli się splamić].
Czy tak się zachowuję w walce duchownej? Czy tak zachowują się wszyscy kapłani?
RACHUNEK SUMIENIA. Ach mój Boże, jeżeli wspomnę na życie dawniejsze, ileż klęsk
haniebnych, ile sromotnych upadków... A i teraz, w kapłaństwie, zbyt słabo i leniwo
potykam się z pokusami, bo nie dosyć czuwam, licho się modlę, za mało Cię kocham... Co
gorsza, igram nieraz z ogniem i ufając swym siłom narażam się bez potrzeby na
niebezpieczeństwo... Gdybyś Ty mnie nie trzymał, upadłbym był nieraz... Lecz Ty, o
Panie, trzymaj mnie i nadal, i do większego czuwania, a mężniejszej walki pobudzaj... Ty
zaś, o Najświętsza Matko, zasłaniaj mnie tarczą swej opieki przed pociskami złośliwego...
POSTANOWIENIA: Nie będę się odtąd narażał bez potrzeby na niebezpieczeństwo, a w
każdej pokusie ucieknę się natychmiast do Serca Jezusowego i pod opiekę Najświętszej
Matki.
AKT STRZELISTY W POKUSACH: O Pani moja! O Matko moja! Pomnij, że jestem Twoim.
Ocal mnie, broń mnie jako rzeczy i własności swojej18.
1 Mt 11,12. 2 Hi 7,1. 3 Ga 5,17. 4 1 P 5,4. 5 2 Tm 2,5. 6 Jk 1,14. 7 Łk 22,31. 8 Faber,
Mowy duchowne III. 9 Czyt. Życie duchowne, T. I, Rozdz. XI, III. 10 Jk 1,13. 11 Jk
1,2. 12 Jk 1,12. 13 Mt 26,41. 14 1 Kor 10,13. 15 Syr 3,26. 16 Syr 2,1. 17 Ef 6,14–17. 18
Odpust 40 dni za każdym razem, gdy ktoś, zostając w pokusie, akt ten pobożnie odmówi.
(Pius IX, 5 sierpnia 1851).

XLIX. Umartwienie
PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Apostoła: W nim (to jest w Chrystusie) jesteście
wyuczeni... abyście złożyli według dawnego obcowania starego człowieka, który się psuje
według żądz błędu... A obleczcie się w nowego człowieka, który wedle Boga stworzony
jest1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie Panie, umrzeć dla siebie, a żyć w Tobie i dla Ciebie.
I. Przez grzech pierworodny postradał człowiek nie tylko łaskę poświęcającą i prawo do
synostwa Bożego, ale także tę przedziwną harmonię, jaka w nim istniała między życiem
przyrodzonym i nadprzyrodzonym, między ciałem i duszą; skutkiem czego jest zepsucie
natury ludzkiej i ta nieszczęsna walka między człowiekiem niższym a wyższym,
zwierzęcym i duchownym, na jaką sam Apostoł narzeka: Widzę zakon w członkach moich,
sprzeciwiający się zakonowi umysłu mego i podbijający mnie w niewolę zakonowi
grzechu2. Wprawdzie łaska Jezusowa na Chrzcie św. gładzi grzech pierworodny z osoby,
uświęca duszę i wprowadza do niej Boga, a z Bogiem życie nadprzyrodzone; ale nie usuwa
zepsucia natury, czyli, jak mówi Sobór trydencki, pożądliwości, która i po Chrzcie zostaje,
iżby człowiek walcząc z nią zdobył sobie wieniec wiekuistej chwały. Stąd w
chrześcijaninie jest podwójne życie: jedno płynie z zepsutej natury, a kresem jego grzech i
piekło – drugie idzie z łaski Bożej, a kresem jego podobieństwo do Chrystusa Pana i
zjednoczenie się z Bogiem. Ponieważ pierwsze sprzeciwia się wręcz drugiemu, przeto
pierwsze musi ustąpić, aby drugie miało miejsce, a to właśnie sprawia umartwienie; ono

bowiem przy pomocy łaski ruguje wszystko, cokolwiek w naturze ludzkiej jest zepsutego.
Niestety, widzę w sobie pełno zepsucia i nieraz radbym prawie zawołać z Apostołem:
Nieszczęsny ja człowiek, kto mnie wybawi od ciała tej śmierci. Lecz cóż by się dopiero ze
mną stało, gdybym zaprzestał walki!
II. Umartwienie jest zatem nieodzownym obowiązkiem każdego chrześcijanina, jeżeli
chce złożyć z siebie starego człowieka według Adama, a żyć w Chrystusie i według
Chrystusa. Jest ono koniecznym do życia chrześcijańskiego i do zbawienia, jako
powiedział sam Zbawiciel: Jeżeli kto chce za mną iść, niech sam siebie zaprze, weźmie
krzyż swój i naśladuje mnie3, i znowu: Kto miłuje duszę swą, traci ją, a kto nienawidzi (tj.
umartwia) duszę swoją na tym świecie, ku wiecznemu żywotowi strzeże jej4. O ileż więcej
potrzebnym jest do życia doskonałego; toż wszyscy mistrzowie jednozgodnie twierdzą, że
o tyle tylko ktoś w tym życiu postąpi, o ile gwałt sobie zada, wszyscy też wołają: Abstine,
sustine! Kiedy jesteśmy obumarli sami sobie i naszym namiętnościom – są słowa św.
Franciszka Salezego5 – wtedy dopiero żyjemy w Bogu, a Bóg nas karmi chlebem żywota i
manną swoich natchnień. Ponieważ kapłan z powołania swego obowiązany jest dążyć do
doskonałości, przeto winien także ćwiczyć się w umartwieniu, już to by zabezpieczyć
własne zbawienie i nabyć świętości stanowi swemu odpowiedniej, już to by wstępować w
ślady Świętych i być wzorem dla wiernych, już to by zaparciem się i pokutą jednać łaski dla
siebie i dla drugich, a szczególnie dla grzeszników. Tylko kapłan umartwiony zdoła
utrzymać się na wyżynie swego powołania, być prawdziwym apostołem i pociągać ludzi do
Boga. Natomiast nieumartwiony i sobie i duszom zaszkodzi; jest to pochodnia nieświecąca
i sól zwietrzała. Jakże tedy ważnym jest dlań obowiązek umartwienia. Czy uznaję i cenię
ten obowiązek?
III. Nie jest jednak jednakową miara umartwienia dla wszystkich, lecz trzy są tegoż
stopnie. Według mistrzów duchownych, pierwszy i najniższy stopień zależy na tym, aby
unikać grzechu śmiertelnego i tego wszystkiego, co w nas lub koło nas prowadzi do
grzechu, jak niemniej, by zadawać sobie gwałt wtenczas, gdy idzie o spełnienie prawa lub
obowiązku i znosić cierpliwie wszystkie przykrości od stanu naszego nieodłączne; – ten
stopień jest konieczny do zbawienia i obowiązuje wszystkich. Drugi zależy na tym, aby
unikać grzechu powszedniego, wykorzeniać złe skłonności i odmawiać sobie w pewnej
mierze nawet uciech pozwolonych, a szukać czasem dobrowolnie rzeczy nieprzyjemnych;
– ten stopień przystoi osobom pobożnym. Trzeci wreszcie, właściwy duszom doskonałym i
świętym, pozbywa się również niedoskonałości, mianowicie dobrowolnych, i dąży do
czystej miłości Bożej, a do wyniszczenia i śmierci dla siebie i świata6. Otóż kapłan nie
może się zadowolić stopniem najniższym, ale winien ubiegać się o drugi i pragnąć
trzeciego. Gdzież ja jestem obecnie?
IV. Umartwienie jest podwójne: zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwsze powściąga ciało i
zmysły – drugie trzyma na wodzy wyobraźnię, serce, żądze i język, oczyszcza z
niedoskonałości rozum i wolę. Wewnętrzne jest ważniejsze, aniżeli zewnętrzne – od niego
też głównie zależy duchowny postęp; ale i zewnętrzne jest potrzebne, tak iż nie masz duszy,
czy początkującej na drodze Bożej, czy doskonałej, która by się bez niego mogła obejść7; i
słusznie powiedział św. Wincenty ŕ Paulo, że kto zewnętrznie się nie umartwia, nie będzie
także umartwiony wewnętrznie. Nawet trudy i prace nie uwalniają całkowicie od
umartwień zewnętrznych8, chociaż mogą zmniejszyć ich miarę i zmienić ich rodzaj.
Tymczasem tak wierni, jak kapłani, lekceważą je i zbyt łatwo zaniedbują... Czy i ja tak
czynię?

Każde umartwienie, czy zewnętrzne, czy wewnętrzne, sprawia większą lub mniejszą
przykrość zepsutej naturze ludzkiej; ale też za to błogie wydaje owoce; ono bowiem
przynosi rozumowi światło, iż rozprasza pomrokę pożądliwości – sercu pokój, iż niszczy
przywiązanie do stworzeń – woli swobodę, iż rozrywa jej kajdany; ono jedna duszy łaski i
dary Boże, usposabia ją do modlitwy, ułatwia jej zjednoczenie z Bogiem; ono wreszcie
gładzi kary doczesne i przymnaża chwały wiekuistej, będąc niejako męczeństwem
powolnym i tajemnym, za które Pan palmą tryumfu nagrodzi i manną skrytą9 nakarmi.
Któż by tedy uciekał od krzyża umartwień, zwłaszcza gdy spojrzy na Zbawiciela, którego
życie było ciągłym krzyżem, albo przypatrzy się Najświętszej Matce i Świętym, a zarazem
przypomni sobie słowa św. Piotra Alkantary, wyrzeczone po śmierci w widzeniu do św.
Teresy: O jakże błogosławioną jest pokuta, która mi taką wyjednała chwałę! I jakże nie
miałbym pokochać umartwienia, zwłaszcza, że nie ma dla mnie innej drogi, jedno albo
panować nad ciałem i żądzami, albo popaść w haniebną ich niewolę!
V. Niech tylko umartwienie będzie z jednej strony połączone z pokorą i miłością, z
drugiej roztropne, ciągłe i wszechstronne, to jest niech się objawia nie tylko na zewnątrz,
ale i na wewnątrz, nie tylko w tym, co wzbronione, ale i w tym, co pozwolone, a przede
wszystkim w rzeczach małych i codziennych. Zbiera np. chętka, by zaspokoić niewczesną
ciekawość, zakosztować coś smacznego, popisać się dowcipem, powiedzieć coś chlubnego
o sobie, rzucić słowo uszczypliwe lub zażartować z kogoś, pofolgować niecierpliwości, czy
złemu humorowi, sprzeciwić się komuś i postawić na swoim, albo użalić się na jakąś
przykrość – otóż zwyciężyć trzeba to wszystko dla miłości Pana Boga. Z takich to
drobnych czynów wyrasta powoli cnota.
Niestety, umartwienie, zwłaszcza w rzeczach pozwolonych, jest dosyć rzadkim
gościem u chrześcijan. Nawet kapłani zapominają o tym często, że królestwo niebieskie
gwałt cierpi, i zbyt chętnie poddają się zniewieściałości, która każe we wszystkim
dogadzać sobie, a uciekać przed każdą przykrością. I mnie również trudno przychodzi
najmniejsze umartwienie, najlżejsza walka... Chciałbym wieść życie miękkie i, jak mówi
Prorok, podłożyć sobie poduszki nie tylko pod głowę, ale i pod łokcie10, a przy tym być
dobrym kapłanem i zbawić swą duszę... Toż nie dziw, że tak powoli postępuję na drodze
Bożej, a może nawet się cofam; nie dziw, że modlitwa moja tak rozproszona, praca moja
tak niepłodna, życie moje tak mało podobne do życia świętych kapłanów, takiego św. Jana
Kantego, św. Filipa Nereusza, Jana Vianney itp... Nie dziw, że w życiu moim trafiają się
tak często niewierności dla łaski Bożej, tak często lekceważenia obowiązków, tak często
nawet upadki, które uważam za lekkie, a które może są ciężkimi albo usposabiają do
ciężkich. Lecz odtąd będę lepiej niż przedtem pamiętał, że całe życie chrześcijanina, a
zwłaszcza kapłana, krzyżem jest i męczeństwem11.
POSTANOWIENIA: 1. Będę odtąd baczniejszą zwracał uwagę na poruszenia wewnętrzne
żądz i na podniety zewnętrzne. 2. Codziennie zadam sobie choć małe jakieś umartwienie.
AKT STRZELISTY: Tobie, o Najświętsza Panno, Matko Boża, która nigdy nie byłaś
dotknięta żadną skazą grzechu, ani uczynkowego, ani pierworodnego, polecam i
powierzam czystość serca mego12.
1 Ef 4,21–24. 2 Rz 7,23. 3 Mt 16,24. 4 J 12,25. 5 Duch świętego Franciszka Salezego,
Cz. VIII, R. II. 6 Por. Życie duchowne, T. I, Rozdz.. XI, II. 7 Faber, Postęp w życiu
duchowym, R. XI, 8 Faber. 1. c. 9 Ap 2,17. 10 Ez 13,18. 11 Katechizm Rzymski. 12
Odpust 100 dni raz na dzień (Pius IX, 26 listopada 1854).

L. Umartwienie ciała i zmysłów

(Rozmyślanie to można rozłożyć na dwa dni)
PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Apostoła: Którzy są Chrystusowi, ciało swe
ukrzyżowali z namiętnościami i pożądliwościami1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak mam trzymać na wodzy ciało i zmysły, by
się nie buntowały przeciw Tobie.
PUNKT I. Potrzeba umartwiać ciało.
1. Wskutek grzechu pierworodnego stało się ciało nasze do pracy leniwym, do
modlitwy i czuwania nieskorym, na wszelką przykrość drażliwym, a natomiast do wygód
chętnym, do używania zmysłowej rozkoszy pochopnym2. W nim tkwi pożądliwość,
szukająca ciągle swego zadowolenia, bez względu na Boga, którego obraża, i na duszę,
którą plami. Ciało zatem, z pożądliwością swoją, o ile pożąda przeciw duchowi3, jest
wrogiem Boga i duszy – wrogiem niebezpiecznym, który wielu grzechów, a często i zguby
wiecznej staje się przyczyną – tym niebezpieczniejszym, że się ukrywa pod maską
przyjaciela. Kto temuż ciału we wszystkim dogadza i pożądliwości jego hołduje, ten
nienawidzi i Boga i duszy i samego ciała, bo mu gotuje ogień wieczny; przeciwnie, kto
trzyma ciało w karbach, odmawiając mu tego, co jest wzbronionym, a często nawet tego, co
jest dozwolonym, ten prawdziwie miłuje i Boga i duszę i samo ciało, bo mu zapewnia
szczęście prawdziwe. Miłość ciała jest nienawiścią, nienawiść ciała miłością, jak to w ślad
za Zbawicielem (J 12,25) powiedział św. Paweł: Jeśli podług ciała żyć będziecie,
pomrzecie, a jeśli duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie4.
Potrzeba tedy umartwiać ciało, by się nie stać podłym tegoż niewolnikiem i nie
przyprawić się o zgubę wieczną – potrzeba umartwiać, by i z ciała naszego przez pracę i
pokutę składać Panu ofiarę – potrzeba umartwiać, by według słów Apostoła, żywot Jezusa
w naszych ciałach był okazany5 – potrzeba umartwiać, by wznieść się ponad sferę
zwierzęcą ku wyżynom duchownym, bo, jak powiedział św. Alfons, zwierzętom jest
właściwe iść za popędem zmysłów, Aniołom zaś spełniać wolę Bożą; kto więc wolę Boską
spełnia, staje się podobnym Aniołom, kto zmysłom hołduje, zniża się do zwierząt6. Jeżeli
zaś ten obowiązek ciąży na każdym chrześcijaninie, o ileż więcej na kapłanie, który z
podwójnego tytułu winien być człowiekiem duchownym i Chrystusowym. Czy staram się
nim być rzeczywiście?
2. A jakichże zasad trzymać się w umartwieniu ciała?
Oto postępować z ciałem jak z chorym, któremu, choćby najusilniej prosił, nie daje się
rzeczy szkodliwych, pomocne zaś nawet siłą wpycha7 – to znowu jak z bystrym rumakiem,
którego wędzidłem się ściska, by z jeźdźcem gdzieś w przepaść nie runął. Stąd dać ciału to,
czego koniecznie potrzebuje, by miało siły do pracy, jak: zdrowy pokarm, stosowną odzież,
umiarkowany spoczynek; czuwać przy tym nad zachowaniem zdrowia, a gdyby takowe
zostało nadwątlone, starać się według możności o wyzdrowienie, będąc jednak gotowym
poświęcić i zdrowie i życie, gdyby tego obowiązek wymagał.
Natomiast odmawiać ciału nie tylko tego, co samo w sobie jest grzesznym, lub co do
grzechu wprost wiedzie, ale i tego, co pożądliwość podnieca, jak np. zbyt obfitego lub
wykwintnego pokarmu, używania gorących napojów (zwłaszcza w młodszym wieku),

długiego snu (zwłaszcza po obiedzie, wyjąwszy w razie osłabienia lub zmęczenia),
poglądania na niebezpieczne obrazy i czytania lekkich książek, czułej rozmowy, a tym
więcej wszelkiej poufałości z kobietami itd. Czy tak postępowałem dotąd?
Odmawiać czasem ciału nawet uciech dozwolonych lub zmniejszyć ich miarę i
skazywać je dobrowolnie na jakąś przykrość, skracając np. czas snu, ścieląc twardo swe
łoże, zadając sobie jakiś post, itp.; a przy tym znosić cierpliwie i w duchu pokuty
niedobrowolne przykrości, wynikające z nudnej lub uciążliwej pracy, dokuczliwego
powietrza, wstrętnego widoku czy odoru, niemiłego towarzystwa, bolesnej choroby,
późnego wieku itd. Święci byli tu mistrzami. Tak np. św. Franciszek Borgiasz nie wydał
ani słowa skargi, kiedy wśród słoty długo stał pod furtą, nim mu otworzono; św. Wincenty
ŕ Paulo nawet wśród ciężkich boleści miał twarz pogodną; Św. Grzegorz Wielki, św.
Alfons Liguori i inni, mimo ciągłych prawie chorób pracowali bez wytchnienia. Otóż
patrzeć trzeba okiem ducha na tych mistrzów zaparcia się, jako też na męczenników i
misjonarzy, a szczególnie na Zbawiciela, pamiętając przy tym na te słowa św. Bernarda:
Sub capite spinoso non decet esse membrum delicatum [Nie przystoi, aby zmysłowe ciało
żyło pod cierniem ukoronowaną Głową]. Czy tak postępowałem dotąd?
Jeżeli ciało się burzy, trzeba je karcić ostrzejszymi środkami, jak np. postem,
dyscypliną itp. Święci dochodzili tu do heroizmu. Tak np. św. Piotr z Alkantary sypiał
tylko półtorej godziny, oparłszy głowę na gwoździu lub murze, a wśród największych
mrozów chodził z gołą głową i bez obuwia. Św. Franciszek Salezy, w ślad za wielu innymi,
biczował się często aż do krwi. Bł. Piotr Klawer wstawał w każdy piątek w nocy, a mając
cierniową koronę na głowie i kolący sznur na szyi, kładł na ramiona krzyż ogromnej
wielkości i tak chodził po korytarzach, odbywając drogę krzyżową. Zapewne, niepodobna
naśladować tych Świętych we wszystkim, bo Bóg wybrał ich na to, by nadzwyczajnymi
umartwieniami dali świadectwo Jego łasce, która tak umacnia słabość ludzką, i
wynagrodzili te zniewagi, jakie świętość Boża od tylu rozpustników, pijaków, sybarytów
itp. ponosi; lecz z drugiej strony trzeba być dalekim od niekapłańskiej zniewieściałości i
strzec się złudzenia, jakoby wszelka pokuta była nad nasze siły; często bowiem – mówi
trafnie św. Ignacy – miłość własna tak nas zaślepia, iż się nam wydaje, że lada ostrość
osłabia nam zdrowie, a nawet i życiu zagraża. Nie trzeba zaraz wierzyć ciału, skoro się
użali, i nie należy go oszczędzać za lada szemraniem; lecz w takich razach potrzeba zmienić
rodzaj umartwienia, ale go nie umniejszać, dopóki rozsądek albo szczególne światło Boże
nie nauczy nas, ile siły nasze mogą udźwignąć.
Złudzenie to nie jest rzadkim u kapłanów, a i ja także często mu ulegam. Bo pod
różnymi pozorami zbyt pieszczę moje ciało i stronię od umartwień, te zaś, które
przychodzą mi wbrew woli, przyjmuję niechętnie, nieraz z narzekaniem... Ale też za to
nader często ciało się buntuje i uporczywą wydaje mi walkę. Wprawdzie i Święci nie byli
wolnymi od tej walki, bo wszakże czytam, że św. Hieronim, starzec wychudły od postów,
bił kamieniem swe piersi, w których złe gorzały chuci, lecz oni świetne odnosili
zwycięstwa i podbijali ciało w niewolę; ja zaś czy mogę to o sobie powiedzieć?...
RACHUNEK SUMIENIA. AKT ŻALU.
PUNKT II. Potrzeba umartwiać zmysły.
1. Zmysły są niejako sługami ciała, bo mu znoszą wszystko, cokolwiek w świecie
znajdują powabnego lub miłego, by tym karmiło się ciało, a za pośrednictwem wyobraźni i
dusza. Nie wszystkie jednak pociechy zmysłowe są grzeszne; lecz te tylko, które są
zakazane albo których się szuka bez godziwego celu. Przyjemności pozwolonych wolno
zatem używać, byle z dobrej pobudki, z umiarkowaniem i z myślą podniesioną do Boga.

Ponieważ jednak zmysły nie wybierają między pociechami, a za cel jedyny mają swe
zadowolenie: przeto należy powstrzymywać je za pomocą umartwienia, inaczej staną się
pięciu źródłami grzechów.
2. Umartwiać potrzeba oczy, bo one są oknami, przez które grzech do duszy wpada.
Oczy szukają wszędzie rzeczy pięknych, bez względu na to, czy takowe są wzbronione,
bawią się ich widokiem i podają ich obraz wyobraźni, która jest wewnętrznym okiem
duszy, wyobraźnia zaś rozpala żądze, żądze pociągają wolę i oto grzech gotowy. Przykład
mamy na Dawidzie. O ileż to dusz podobnie zrabowało oko8. Nic też dziwnego, że Święci
nie tylko unikali widoków złych lub niebezpiecznych, ale powściągali się od pozwolonych.
Tak np. św. Hugo, św. Alojzy, św. Feliks nie poglądali na twarz niewiasty; św. Karol
Boromeusz, bawiąc w przepysznych willach rzymskich, nie zwracał wcale uwagi na
arcydzieła sztuki; św. Wincenty ŕ Paulo, podróżując, nie rzucił nawet okiem na ścielącą się
przed nim okolicę.
Wobec takich przykładów cóż przynajmniej wypada czynić kapłanowi? Oto nie patrzeć
nigdy na obrazy czy postacie nieskromne (np. w muzeach, wystawach, ilustracjach), a
jeżeli wzrok na nie padnie, czym prędzej takowy odwracać. Nie patrzeć chciwie na to, co
tylko zmysłowo piękne, a jeżeli czasem patrzeć trzeba, tedy podnosić wówczas duszę do
niestworzonej piękności – do Boga. Nie chodzić na widowiska teatralne, a tym mniej na
balety. W towarzystwie, w podróży, na ulicy nie wpatrywać się w kobiety, a nasuwające się
wrażenia rugować; bo często od jednego spojrzenia rozpala się ogień nieświęty. W
kościele, zwłaszcza podczas funkcji duchownych, mieć oczy skromnie spuszczone, a nie
wodzić nimi po ludziach. Nie poglądać wreszcie okiem złej ciekawości, jak Ewa – ani
zazdrości, jak Saul – ani obłudy, jak Judasz. Natomiast niech oko szuka przybytku
sakramentalnego, krzyża, obrazów Najświętszej Panny i Świętych; a niech się w nim
zawsze odbija skromność, pokora, szczerość i miłość. Czy mi tu sumienie nic nie wyrzuca?
3. Umartwiać potrzeba zmysł słuchu, bo uszy są jedną z głównych bram, przez które
grzech wchodzi do duszy. Ileż to w nas pozostaje złych myśli, uczuć, zamiarów, czynów,
których źródłem jest słowo ludzkie. Aby się ich ustrzec, należy pamiętać na słowa Ducha
Świętego: Ogrodź cierniem uszy twoje, nie słuchaj języka złośliwego9. A więc nie słuchać
nigdy tego, co jest złym lub szkodliwym – nie słuchać obmów, potwarzy, słów
nieskromnych lub śliskich – nie słuchać zarzutów przeciw wierze i Opatrzności Bożej lub
szemrań przeciw przełożonym (chyba, gdy trzeba usunąć wątpliwości czy uprzedzenia) –
nie słuchać złośliwych żartów, płaskich dowcipów, mów próżnych, schlebiających lub zbyt
czułych (zwłaszcza ze strony kobiet) – nie słuchać niedyskretnych zwierzeń, donosów i
plotek. Natomiast słuchać cierpliwie wtenczas, gdy chwała Boża, dobro własnej duszy lub
miłość bliźniego wymaga, choćby czyjaś mowa sprawiała przykrość czy znudzenie. Tak
św. Franciszek Salezy, choć niezmiernie zajęty, całymi godzinami słuchał prostaczków, by
w drobnych ich sprawach dać im dobrą radę. Czy mi tu sumienie nic nie wyrzuca?
4. Umartwiać potrzeba zmysł powonienia, bo jakkolwiek nie jest on tak niebezpieczny
jak inne, może jednak osłabić duszę, jeżeli mu się zbytecznie dogadza. A jak umartwiać?
Oto nie używać pachnideł, bo to jest cechą duszy zniewieściałej, ani szukać umyślnie miłej
woni; jeżeli się zaś łąkowa czasem nastręcza, wyrzec się jej dobrowolnie, starając się
natomiast, by według słów Apostoła, stać się dobrą wonnością Chrystusową10. Św.
Wawrzyniec Justynian nie powąchał nigdy kwiatka i dla umartwienia się nie wchodził do
ogrodu. Z drugiej strony znosić cierpliwie niemiłe odory, jakie się spotyka przy łożu
chorego lub w chatach ubogich, pamiętając, że wielu świętych kapłanów przepędziło całe

życie w zatrutym powietrzu szpitali, a niektórzy, jak św. Franciszek Ksawery, całowali
nawet rany ropiące lub jak zmarły niedawno O. Damian Deventer, usługiwali do śmierci
trędowatym. Czy mi tu sumienie nic nie wyrzuca?
5. Potrzeba umartwiać zmysł smaku, bo jest on źródłem wielu grzechów. Ludzie –
mówi Św. Grzegorz Wielki11 – w pięcioraki sposób grzeszą przy jedzeniu; albo jedzą za
często, uprzedzając godzinę pokarmu; albo używają potraw wykwintniejszych niż potrzeba
lub stan wymaga; albo starają się potrawy zwykłe starannie i wybrednie przyprawić; albo
jedzą więcej niż słuszne; albo jedzą z wielką żarłocznością. Zdarza się, i to zbyt często, że
jedzą i piją li tylko dla przyjemności, co jest przewróceniem porządku ustanowionego od
Boga; Bóg bowiem kazał na to jeść, abyśmy żyli, a nie na to żyć, abyśmy jedli12.
Od wykroczeń w tym względzie rzadko kto wolny, nawet spośród kapłanów; – a jednak
nieumartwienie w używaniu pokarmu i napoju smutne pociąga następstwa. Ono zaciemnia
duszę, czyni ją ociężałą do modlitwy, leniwą do pracy, słabą w walce, niezdolną do ofiar,
skorą do płochych żartów, rozproszoną i gadatliwą; w ciele zaś rodzi różne choroby,
podnieca złą żądzę i wiedzie nieraz do grzechów nieczystych; słusznie też powiedział św.
Kassyan, że jest rzeczą niemożliwą nie czuć pokus zmysłowych w ciele przepełnionym
pokarmem i napojem. Oprócz tego, niewstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu, a nawet zbytek
i smakoszostwo poniża kapłana wobec świeckich, którzy w nim pragną widzieć (a mają do
tego prawo) wzór zaparcia się i umartwienia; stąd nieraz gorszą się i pomiatają postami
przepisanymi przez Kościół, jeżeli tych cnót w kapłanie nie spostrzegają. Przeciwnie,
wstrzemięźliwość daje ciału zdrowie, sercu męstwo, duszy światło i lekkość, by się
wznosiła do Boga i stawała podobną do Anioła; dla kapłana zaś jest bodźcem i siłą w
pracach pasterskich. Toż nie dziw, że Święci tak byli gorliwymi w tym umartwieniu. Jedni
nie używali prawie innego pożywienia, jak chleba i wody; inni po całych dniach, a czasem
przez kilka dni, wstrzymywali się od pokarmu i napoju; inni do potraw mieszali popiół, do
napoju piołun; inni szli do stołu jak na tortury13. Zapewne, jest wiele rzeczy w życiu
Świętych, które raczej podziwiać niż naśladować trzeba; nie można też tak żyć, jak
świątobliwy proboszcz z Ars (†1859), którego zwykłym pokarmem był kawał czarnego
chleba, a spiżarnią torba żebracza, bo co żebracy uzbierali, tym się z pasterzem swoim
dzielili; lecz z drugiej strony pewne umartwienia są konieczne. I jakież to?
Przede wszystkim zachować ściśle posty nakazane, wyjąwszy, gdyby na to nie
pozwalała rzeczywista a nie urojona słabość; bo byłoby rzeczą smutną, gdyby kapłan dawał
tu wiernym zgorszenie. Stronić od hucznych biesiad i trzymać się zawsze złotej mierności,
a co do gorących napojów, być bardzo ostrożnym (zwłaszcza podczas obiadów
odpustowych) i zredukować ich miarę ad minimum (np. do jednego kieliszka wina czy
jednej szklanki piwa). Radzi się przy tym XX. proboszczom, by z obiadów odpustowych
wykluczyli przeróżne i niepotrzebne zdrowia, a tym więcej kolejne kielichy – młodszym
zaś kapłanom, by już w seminarium wiązali się ślubem wstrzemięźliwości od wszelkiego
alkoholu, bo niejeden popadł w ten sposób w brzydki nałóg pijaństwa, że przyzwyczaił się
pijać codziennie po kieliszku wódki i dolewać rumu do herbaty.
W ogóle jeść i pić tyle, ile potrzeba do utrzymania zdrowia i zachowania sił, strzegąc się
zbytniej surowości, jak i pobłażliwości, gdyż w pierwszym razie staje się ciało
niedołężnym, w drugim zuchwałym14.
W wyborze potraw stosować się do swoich zatrudnień, do swego stanu i zdrowia, ale
unikać wszelkiej wybredności lub zbytku, i nie mówić o jedzeniu i piciu z upodobaniem,
ani narzekać, gdy trzeba być dłużej na czczo lub gdy stół nie jest wykwintny, bo jedno i

drugie znamionuje duszę zmysłową.
Przy każdym posiłku zadać sobie jakieś małe umartwienie; mianowicie pożywać, co
dają, choćby nie było tak dobrze przyprawione, byleby było zdrowe; a natomiast odmawiać
sobie rzeczy smaczniejszych, choćby po części, tak jednak, by inni nie zwracali na to
uwagi.
Każdy posiłek uświęcać modlitwą i dobrą pobudką, a szczególnie łączyć się w duchu z
Panem Jezusem, który i tu nam wzór zostawił; jeść przy tym bez pośpiechu i
smakoszostwa, a resztkami dzielić się z ubogimi. Czy mi tu sumienie nic nie wyrzuca?
Niestety, mało jest kapłanów, którzy by pod względem straży zmysłów nie mieli sobie
nic do wyrzucenia.
Powszechne jest zdanie, że duchowni zbyt lubią dobry stół i gęste kielichy, a czasem
słychać także skargę, że ten lub ów za mało czuwa nad wzrokiem, to znowu, że niechętnie
spieszy do konfesjonału, ale za to skwapliwie nadstawia ucho na pochlebstwa, nowinki,
żarty, ploteczki... Ach, nie darmo powiedziano: Vinum et mulieres apostatare faciunt
sapientes [Wino i kobiety są przyczyną odejścia mędrców]15. I ja również muszę o sobie
powiedzieć: Video meliora proboque, deteriora sequor [Widzę rzeczy lepsze, a wybieram
gorsze]. Widzę, że umartwienie zmysłów jest konieczne, a jednak tak nieskoro biorę się do
niego, iż jeden nawet dzień nie upłynie, w którym by nie było jakiego wykroczenia... Toteż
dusza moja podobną jest do domu niestrzeżonego, do którego łatwo wchodzą złodzieje...
Lecz Ty, o Panie, postaw nad nią odźwiernego, a tym niech będzie umartwienie.
POSTANOWIENIA: Będę odtąd czuwał pilniej nad ciałem i zmysłami, aby odpierać
natychmiast grzeszne lub niebezpieczne zachcianki i zadawać sobie często jakieś małe
umartwienie.
AKT STRZELISTY: Przebij bojaźnią Twoją ciało moje, bym się bał sądów Twoich16.
1 Ga 5,24. 2 Życie duchowne, T. 1. R. IX. IV. 3 Ga 5,17. 4 Rz 8,13. 5 2 Kor 4,10. 6 Vera
Sposa III, 1. 7 Św. Bernard. 8 Jr 3,51. 9 Syr 28,24–25. 10 2 Kor 2,15. 11 Lib. Mor. L.
30, 3. 12 Por. Życie duchowne, T. I, Roz. IX, IV, 5. 13 Św. Bernard. 14 Św. Franciszek
Salezy, Filotea. 15 Syr 19,2. 16 Ps 119,120.

LI. Umartwienie wyobraźni, żądz i serca
(Rozmyślanie to można rozłożyć na trzy dni)

PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Apostoła: Oczyszczajmy się od wszelakiej zmazy ciała
i ducha1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak mam naprawić to, co w wyobraźni, żądzach
i sercu jest skażonego, iżby całkowicie podobać się Tobie.
PUNKT I. Potrzeba umartwiać wyobraźnię.
1. Wyobraźnia, ten zmysł wewnętrzny, który wrażenia otrzymane od zmysłów jakby
zwierciadło jakie odbija, upiększa, przemienia, z innymi zlewa i nowe obrazy stąd tworzy,
nosi na sobie najwięcej śladów grzechu pierworodnego. Ona to, jak wariatka domowa,
ucieka spod nadzoru rozumu i biega gdzie chce, nie prosząc o pozwolenie, i znosi co się
nawinie, dobre lub złe. Ona za pomocą swoich obrazów porusza żądze, budzi pragnienia,
zapala lub zatrważa serce, sprawia nieustanny hałas w duszy. Ona przenosi zbyt łatwo w
świat fantastyczny i każe budować zamki w powietrzu lub gonić za czczą marą szczęścia, a

nawet samą rzeczywistość przedstawia w fałszywym lub przesadnym świetle, przez co
sprawia, że człowiek łudzi się nieraz zwodniczą nadzieją albo dręczy nieuzasadnioną
obawą – że w radości posuwa się aż do szału, w smutku aż do zwątpienia lub rozpaczy – że
małe cierpienie bierze często za nieznośną męczarnię, a słowo wyrzeczone bez złej myśli
za ciężką urazę – że się zniechęca do swego stanu i obowiązku, a marzy o innym losie.
Potrzeba zatem trzymać na wodzy tę władzę, dziką jak koń stepowy, inaczej wielu
grzechów, błędów i nieszczęść stanie się sprawczynią. A w jakiż sposób?
2. Oto czuwać przede wszystkim nad zmysłami, zwłaszcza nad okiem i nie folgować
nieporządnej ciekawości, która wszystko chce widzieć i wiedzieć; bo nieraz jedno
spojrzenie zdoła na wyobraźni wyryć obraz, którego nawet czas zatrzeć nie potrafi;
wszakże sam Hieronim św. się skarży, iż podczas gdy klęczał w swej komórce w Betlejem
zdawało mu się, jakoby patrzał na tańce zalotnic rzymskich.
Poskramiać przesadną wrażliwość na wpływy zewnętrzne i wewnętrzne, której
skutkiem są nieraz gwałtowne uczucia, zaciemniające zdrowy sąd o rzeczach i popychające
do nierozważnych czynów; natomiast za przewodnika życia obrać sobie rozum, oświecony
wiarą, a w każdej sprawie ważniejszej prosić o światło z wysokości.
Unikać czczych rojeń, tych snów na jawie, które zniechęcają człowieka do pracy i prozy
codziennej; a stąd strzec się marzycielstwa, czytania lekkich książek (np. powieści),
podróżomanii, gonienia za zabawami i wrażeniami estetycznymi, słowem uważania życia
za miły sen lub piękną komedię.
Unikać przede wszystkim próżnowania, a stąd długiego wylegiwania się w łóżku,
niekończących się dumań o niczym, niepotrzebnych a błahych rozmów, zajmowania się
wszystkim, tylko nie obowiązkiem.
3. Oczyszczać również wyobraźnię z niepotrzebnych i szkodliwych obrazów (np. jakiej
kobiety), które by mogły rozpalić żądzę zmysłową, zrodzić w sercu jakieś złe
przywiązanie, zadowolić miłość własną, zawichrzyć pokój i rozproszyć skupienie
wewnętrzne2. Ponieważ zaś pamięć wpływa na wyobraźnię, przechowując dawne
wrażenia i służąc jej niejako za spiżarnię, przeto należy oczyszczać i tę władzę, to jest
rugować z niej te wspomnienia, wiadomości, obrazy i sądy, które mogą zaszkodzić duszy –
natomiast przechowywać w pamięci to wszystko, co ją podnosi do Boga i wprowadza na
drogę cnoty. Mianowicie zapominać o dawnych rozkoszach grzesznych, dawnych
krzywdach i urazach doznanych, dawnych powodzeniach światowych i tryumfach pychy
lub próżności; a przypominać sobie dawne niewierności i grzechy, jako też dary Boże i
dobrodziejstwa ludzkie.
Wreszcie, tak wyobraźni, jak pamięci podsuwać tajemnice, zdarzenia i obrazy z życia
Pana Jezusa, Najświętszej Panny i Świętych, iżby jedna i druga władza przede wszystkim
w świecie wiary szukała dla siebie pokarmu i zachwycała się Pięknością niestworzoną; a
środkiem do tego rozmyślanie, pamięć na obecność Bożą i czytanie duchowne. Czy tak
postępowałem dotąd?
RACHUNEK SUMIENIA: Niestety, wiele nieładu było i jest w mojej wyobraźni i pamięci,
toż nie dziw, że wiele było stąd wykroczeń, błędów i utrapień... Lecz odtąd wsparty Twą
łaską, o Panie, będę trzymał w karbach te władze, by je uczynić służebnicami Twojej
miłości...
PUNKT II. Potrzeba umartwiać żądze.
1. Żądze, według św. Tomasza z Akwinu, są to poruszenia, które w pożądaniu
zmysłowym na widok czegoś dobrego lub złego, a pod wpływem wyobraźni powstają. Jako
konieczne sprężyny działania – bo bez nich człowiek przestałby być człowiekiem3, a w

ciele żyłby bez ciała – nie są one same przez się ani dobre, ani złe, lecz dobrymi lub złymi
stają się według przedmiotu, który je porusza; tym zaś przedmiotem może być albo Bóg i
dobra niebieskie, albo też dobra ziemskie. Przed grzechem pierworodnym były te żądze
umiarkowane, posłuszne woli i pragnące tego, czego rozum, a więc czego i Bóg pragnął –
teraz są rozprzężone, krnąbrne i raczej zmysłowości, niż rozumowi służące, wskutek czego
powstaje w człowieku rozstrój i walka. O któż nie musi wołać za Apostołem: Nie co
dobrego chcę, to czynię, ale złe, którego nienawidzę, ono czynię4.
Lecz chociaż żądze ciągną nieraz do grzechu, można przy pomocy Bożej stawić im
opór i skierować je ku dobremu. Trzeba się tylko trzymać zasady św. Augustyna:
Rebellant, rebella; pugnant, pugna; expugnant, expugna; hoc solum vide, ne vincant
[Wszczynają bunt, buntuj się; walczą, walcz; na jedno tylko bacz, aby nie zwyciężyły]5.
Kto mężnie walczy, staje się ich panem; lecz biada temu, kto żądzom hołduje i na wszelkie
ich zachcenia zezwala, bo wtenczas stają się one namiętnościami, nad które nic
ohydniejszego i zgubniejszego. One to zaślepiają rozum, przyćmiewają, a nawet gaszą
światło wiary, przynęcają lub zastraszają serce, podbijają wolę i jakby żelaznym
łańcuchem nałogu krępują człowieka, by go przez kałużę występków, a czasem i zbrodni
zawlec do piekła. Przykładem Kain, Salomon, Judasz, Faryzeusze i niestety, niejeden
kapłan...
2. Aby uniknąć tak sromotnego losu, potrzeba umartwiać żądze, bo umartwienie czyni
człowieka człowiekiem, podczas gdy poddanie się w niewolę zniża go nieraz do rzędu
zwierząt. Lecz jakże umartwić żądze? Czy je wykorzenić? Nie – bo byłoby to
niemożliwym i szkodliwym, ale ująć je w mocne karby i narzucić im wędzidło rozumu,
rozum zaś poddać pod jarzmo prawa Bożego, a przy tym czuwać, aby żądze, jak konie
niesforne, nie wytrąciły tego wędzidła. Ponieważ to bez łaski Bożej jest niepodobnym,
przeto modlić się o tę łaskę, zwłaszcza po Mszy św., jak to upomina św. Augustyn6: Módl
się jak tylko możesz; wołaj i mów: Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi od ciała tej
śmierci? Spodziewaj się z Chrystusem królestwa Chrystusowego; oto jako rękojmię masz
Krew Chrystusową. Mów, mów: Któż mnie wybawi od ciała tej śmierci? – aby ci
odpowiedziano: Łaska Boża przez Jezusa Chrystusa. Tak właśnie czynił św. Hieronim i
sam o sobie opowiada, że rzucał się do nóg Jezusowych, skrapiał je łzami, ocierał włosami,
a przy tym trapił głodem buntownicze ciało7.
Z modlitwą łączyć pracę, a mianowicie mieć baczne oko na zmysły i wyobraźnię; kiedy
zaś pod ich wpływem jakaś zła żądza się budzi, natychmiast ją poskromić. Szczególniejszą
uwagę wypada zwrócić na żądzę główną, a jeżeli się takowa ukrywa, śledzić ją w tajnych
serca zakątkach, bo ona najprędzej może przyprawić o zgubę. Nie przepuścić jednak innym
także żądzom, jak niemniej usuwać wady charakteru i temperamentu, np. roztrzepanie,
porywczość, hardość lub bojaźliwość, nieumiarkowaną wesołość lub ponurość ducha,
zbytnią ruchliwość albo nadto wielką powolność, niestałość humoru, cierpkość, drażliwość
i skłonność do kaprysów itp.
Z niektórymi żądzami lepiej walczyć wstępnym bojem, inne lepiej odwracać od złego
przedmiotu, a pociągać ku dobremu. Tak czynił św. Franciszek Salezy. Miał on dwie żądze
do zwalczenia – miłość i gniew; otóż pierwszą zwyciężył w ten sposób, że się przywiązał
całkowicie do Boga, drugą zaś, że trzymał serce swe oburącz i zapanował nad drażliwym z
natury humorem.
Wszystkim wreszcie żądzom poddać należyty przedmiot, a tym niech będzie Bóg – by
pragnęły, czego Bóg każe pragnąć, unikały, czego Bóg każe unikać8. Czy tak

postępowałem dotąd? Jak panowałem nad żądzami, a zwłaszcza nad żądzą główną?
RACHUNEK SUMIENIA... Ach, i w moim życiu działo się nieraz to samo, co na morzu
wśród burzy, kiedy to rozszalałe bałwany biją wściekle o bok okrętu i nieraz pogrążają go
w toni. I mój statek duchowny byłby również zatonął w odmętach występku, a może i
piekła, gdybyś Ty, o Panie, nie był go ratował... A więc ratuj go i nadal! Uśmierzaj
wzbierające fale żądz i daj mi tę moc, bym posługując się nimi, płynął ciągle naprzód – do
Ciebie...
PUNKT III. Potrzeba umartwiać serce.
1. Pomiędzy żądzami prym dzierży miłość, której siedzibą jest wola, bo od woli wybór
przedmiotu zależy; ponieważ jednak miłość wywołuje w sercu mocne poruszenia. Przeto
mówi się zazwyczaj, że serce miłuje. Toż i Pismo św. uważa serce za godło miłości,
ognisko uczuć, źródło pragnień, zamiarów i czynów; bo wszakże sam Bóg odzywa się do
człowieka: Daj mi, synu mój, serce twoje9. Podobnie Mędrzec Pański upomina: Wszelaką
strażą strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi10; Zbawiciel zaś zapewnia: Z serca
wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, rozwiązłość, kradzieże, fałszywe
świadectwa, bluźnierstwa11.
Serce tak pojęte jest przepaścią prawie niezbadaną, iż prędzej by można policzyć włosy
na głowie, aniżeli żądze i poruszenia serca; to tylko wiemy, że ono pragnie ciągle
pociechy, a żyje miłością i musi miłować, choć przedmiot miłości w różnych sercach jest
różny. Przed grzechem lgnęło serce zupełnie do Boga, a Bóg był jedynym jego dobrem;
teraz lgnie więcej do stworzeń i wiąże się do nich, jak bluszcz do drzewa, tak iż dopiero
łaska Boża musi je odrywać, by w Bogu całkowicie spoczęło. Aczkolwiek grunt serca u
wszystkich ten sam, własności jednak u różnych są różne; – u jednych jest ono otwarte,
czułe, wylewające się i lgnące do serc innych – u innych ciasne, zamknięte w sobie, twarde,
cierpkie i drażliwe – u wszystkich słabe i niestałe, tak iż uczucia ciągle się zmieniają, jak
fale morskie za podmuchem wiatru. Potrzeba tedy umartwiać, to jest oczyszczać i
naprawiać to serce; a cóż czynić w tym celu?
2. Oto modlić się najpierw o to serce czyste i doskonałe; modlić się szczególnie po
Mszy św. prosząc za św. Gertrudą: O Panie Jezu, weź serce moje, a daj mi serce Twoje!
Przy pomocy łaski Jezusowej usuwać co w sercu jest skażonego i wzmacniać co jest
słabego; a mianowicie, jeżeli serce jest ciasne, rozszerzać je miłością Bożą; jeżeli jest
zimne i twarde, rozpalać je w modlitwie i zwilżać Krwią Zbawiciela; jeżeli jest zbyt słabe i
do powoju podobne, dać mu krzyż za podporę; jeżeli jest zbyt niestałe, przykuć je złotym
łańcuchem miłości do Serca Jezusowego; jeżeli jest zbyt miękkie i lgnące do serc innych,
otoczyć je cierniem bojaźni Bożej; jeżeli już gdzieś grzesznie przylgnęło, wyrzucać zeń
czym prędzej złe lub szkodliwe przywiązania i uczucia.
Przede wszystkim niech kapłan nie lgnie do pociech bądź materialnych, bądź
duchowych, których serce ludzkie tak wielce pożąda, i nie tylko unika wzbronionych i
grzesznych, ale umartwia się w pozwolonych. Jeżeli jakaś pociecha godziwa dostaje mu się
w udziale, niech jej używa z umiarkowaniem, w połączeniu się z Sercem Jezusowym i z
czystej pobudki, a nie szuka pociechy dla pociechy, choćby w rzeczach Bożych, np. w
modlitwie, bo Bóg nie środkiem ale celem winien być dla serca.
Po wtóre, niech kapłan strzeże się nieporządnego przywiązania do pieniędzy, wygód,
godności, zaszczytów, osób płci innej; inaczej może się łatwo przyprawić o zgubę.
Niestety, trafia się to dosyć często, bo słabe bardzo jest serce ludzkie. Kapłanowi młodemu
grozi niebezpieczeństwo, by nie szukał próżnej chwały, zwłaszcza, gdy ma wybitne zalety

ducha lub ciała, i by się nie dał usidlić miłości ziemskiej, zwłaszcza gdy ma temperament
krewki, wyobraźnię żywą i serce zbyt czułe. Niebezpieczeństwo to tym jest większym, że
młodsze kobiety (a szczególnie stare panny) mają pewną słabość do kapłanów z powodu
uroku, jaki ich otacza; a niech jeszcze ten lub ów odznacza się wdziękami, wymową i
uprzejmością w towarzystwie, natenczas lgną do niego, jak muchy do miodu. Nietrudno też
kapłanowi przywiązać się do jakiej osoby, zwłaszcza odznaczającej się wdziękami,
powabem i pobożnością, a przynajmniej w towarzystwie kobiet albo w prowadzeniu i
spowiadaniu tychże szukać przyrodzonej li tylko pociechy. Wszakże były przykłady, że
młodzi kapłani z grzesznego przywiązania do kobiety wyrzekli się wiary; a jeden z
mistrzów duchownych wspomina o księdzu, który umierając rzekł: Gdybym z jednej strony
widział Boga, a z drugiej piekło, a w tym piekle miał tylko jedno spojrzenie tej osoby,
wybrałbym piekło12. Starsi kapłani łatwo się przywiązują do wygodnego życia i dobrego
stołu, jak niemniej do pieniędzy i honorów; a więc aż do śmierci trzeba czuwać nad sobą.
Kapłan ma mieć serce wielkie i kochać wszystko, co miłości godne, ale w Bogu i dla
Boga; stąd przywiązania dobre, ale tylko przyrodzone (np. do rodziny), niech stara się
oczyścić, uświęcić i do nadprzyrodzonego stanu podnieść, a jeżeli Pan Bóg zażąda z nich
ofiary, niech nie waha się jej ponieść. Wzorem co do tej ofiary jest sam Zbawiciel, który
opuścił Matkę swą najmilszą, by ogłaszać Ewangelię; przykład dają również Święci. Oto
św. Franciszek Ksawery, płynąc do Indii na misję apostolską, nie chciał zboczyć o
kilkanaście godzin drogi, by odwiedzić swą matkę. Toż samo św. Wawrzyniec Justyniani,
zajęty rządami diecezji, rzadko bywał w domu matki i dopiero do umierającej pospieszył z
pociechą duchowną i pomocą Sakramentów św. A i dziś wielu opuszcza swoich rodziców,
by służyć Bogu w zakonie lub pracować na misjach. Nie idzie stąd, jakoby kapłan musiał
się wyrzec miłości rodziny – owszem, on i pod tym względem winien być wzorem dla
innych; ale niech ta miłość nie czyni ujmy jego pracom i obowiązkom, ani stoi mu na
zawadzie, gdyby go wola Boża powoływała gdzie indziej.
Wreszcie, zadaniem kapłana jest ukształcić serce swoje na podobieństwo Serca
Jezusowego, a w tym celu badać to Serce i najpodobniejsze doń Serce Bogarodzicy. Czy
tak postępowałem dotąd?
RACHUNEK SUMIENIA... Ach, Panie, jakże niepodobne serce moje do Twojego... Twoje
Serce najczystsze, najpokorniejsze, najcierpliwsze, pełne zaparcia się, pełne słodyczy,
pełne miłości ku Ojcu Niebieskiemu i duszom; a moje tak brudne, tak małoduszne, tak
samolubne, tak zimne dla Ciebie, a tak lgnące do stworzeń... Lecz Ty, o Jezu, uczyń ze mną
to samo, co uczyniłeś z wierną służebnicą swoją, św. Gertrudą; to jest weź serce moje, a daj
mi Serce Twoje, abym odtąd nie miał innych skłonności, innych upodobań, innych uczuć,
prócz Twoich...
POSTANOWIENIA: Będę odtąd lepiej czuwał nad wyobraźnią, żądzami i sercem, by się
ustrzec czczych marzeń, gwałtownych porywów jakiejkolwiek żądzy i nieporządnych
przywiązań lub pragnień.
AKT STRZELISTY: Opasz mnie mocą na wojnę przeciw nieprzyjaciołom moim, a skruszę
je, jako proch przed wiatrem i jako błoto na ulicy wygładzę je13.
1 2 Kor 7,1. 2 Por. Życie duchowne T. I, R. IX, V, 2. 3 Św. Hieronim. 4 Rz 7,15. 5 Ser.
154 de verb. Ap. 6 Ser, 154 de verb. Ap. 7 Ep. ad Eust. 8 Życie duchowne, T. I, R. IX.
V. 3. 9 Prz 23,26. 10 Prz 4,23. 11 Mt 15,19. 12 Piotr Semenenko, Mistyka s. 233. 13 Ps
18,40,43.

LII. Umartwienie języka, umysłu i woli
(Rozmyślanie to można rozłożyć na trzy dni)

PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Ducha Św.: Nie chodź za pożądliwościami twymi, a
odwracaj się od swej woli; jeśli pozwolisz duszy twej żądzy jej, wystawi cię na radość
nieprzyjaciołom twoim1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, zapanować nad językiem i oczyścić, co w umyśle i w
woli jest zepsutego, aby z każdej władzy mojej była chwała Tobie.
PUNKT I. Potrzeba umartwiać język. Jak wszystkie członki i władze, tak i język
powinien być posłusznym sługą Bożym; tymczasem on bardzo często obraża Pana Boga,
tak że św. Jakub nazwał go słusznie powszechnością nieprawości2. O ileż to grzechów
każdy człowiek popełnia mową! Potrzeba tedy zapanować nad językiem; kto bowiem –
mówi tenże Apostoł – nie powściąga języka, tego nabożeństwo próżne jest3 – przeciwnie,
kto w słowie nie upada, ten jest mąż doskonały4, jeżeli zaś każdy chrześcijanin do tego
obowiązany, o ileż więcej kapłan, który tak często musi przemawiać, tyle rad udziela, tyle
zwierzeń odbiera.
Ale czy podobna zapanować nad językiem, skoro Apostoł sam zapewnia, że języka
żaden z ludzi nie może ukrócić?5. Bez pomocy Bożej niepodobna; potrzeba zatem o tę
pomoc prosić: Postaw, Panie, straż ustom moim, a drzwi osadzone wargom moim6. Do
Bożej straży trzeba dodać własne czuwanie.
A mianowicie, nie mówić słów ubliżających Opatrzności Bożej, prawdzie katolickiej
lub władzy kościelnej, bo byłoby to zdradą stanu kapłańskiego. Nie mówić słów
nieskromnych lub śliskich, bo wszelka nieczystość nie ma być ani pomieniona między
chrześcijanami, jako świętym przystoi;7 jeżeli zaś o niej mówić trzeba, np. z ambony lub w
konfesjonale, należy zachować wielką ostrożność. Nie mówić żartów dwuznacznych lub
rubasznych, bo jak powiedział św. Bernard, żarty w ustach świeckich są żartami, ale w
ustach kapłana stają się łatwo bluźnierstwem8. Nie mówić słów kłamliwych, choćby dla
żartu, bo zelżywość bardzo zła w człowieku kłamstwo9. Nie mówić słów nieszczerych,
podstępnych lub schlebiających, kto bowiem ma co innego na języku, a co innego w sercu,
tego cała pobożność jest kłamliwa10. Nie mówić słów gniewliwych, obrażających,
gwałtownych, bo straszny jest w mieście swym człowiek języczny, a niebaczny w mowie
obrzydły będzie11. Nie mówić słów szyderczych i wyśmiewających się, bo obrzydłością
Panu jest każdy naśmiewca12. Nie mówić płocho o rzeczach świętych i nie przytaczać w
żartach Pisma św., bo tego Sobór trydencki wyraźnie wzbrania. Nie mówić wreszcie o
błędach przełożonych, o wadach i grzechach bliźnich, o tajemnicach powierzonych, o
rzeczach słyszanych na spowiedzi, o własnych zdolnościach, zaletach i czynach – chyba w
wyjątkowych razach i z wszelką ostrożnością. Słowem, nie mówić nic takiego, co by
plamiło usta kapłańskie, pamiętając, że te usta zwilża codziennie Krew Jezusowa, i że
kiedyś z każdego słowa próżnego zda się rachunek przed Bogiem13. Czy tak
postępowałem dotąd?
Aby uniknąć tych wykroczeń w mowie, trzeba strzec się gadatliwości, tej płodnej matki

wielu grzechów (w wielomówności nie będzie bez grzechu)14, i trzymać się przestrogi bł.
Alfonsa Rodriguez: Kto chce postąpić na drodze Pańskiej, niech wiele mówi z Bogiem, a
mało z ludźmi.
Zapewne kapłan żyjący w świecie nie może naśladować św. Jana milczącego, który
przez czterdzieści siedem lat nie przemówił ani słowa; ale niech i on ma chwilę milczenia,
tempus tacendi, mianowicie przede Mszą św. i wieczorem.
W mówieniu niech ma zawsze dobrą pobudkę, a nie mówi nigdy w tym celu, aby się
pokazać dowcipnym, uczonym lub pobożnym, bo jedno jest próżnością, drugie obłudą. Po
wtóre, niech pamięta na obecność Bożą, by nic nie powiedzieć, co by się nie podobało
Bogu, wieczorem zaś niech roztrząsa to, co w dzień powiedział. Wreszcie niech się
najpierw zastanawia, co mówić, kiedy mówić i do kogo mówić, iżby się zastosować do
słuchających, jako naucza Apostoł: Mowa wasza w przyjemności niech będzie solą
posolona, abyście wiedzieli, jako macie każdemu odpowiedzieć15. Św. Bernard, choć
zakonnik, umiał zastosować się do wszystkich, a niezrównanym mistrzem w tej sztuce był
również św. Franciszek Salezy. Obydwaj rozmową serdeczną, uprzejmą i pobożną
podnosili ludzi do Boga, naśladując samego Zbawiciela, który tak mówił, że wszyscy
dziwowali się wdzięcznym słowom, jakie pochodziły z ust Jego16.
Czy tak czynią wszyscy kapłani? Niestety, mało tu doskonałych. Owszem, powiedzieć
trzeba, że wielomówstwo, obmowa, surowa krytyka przełożonych czy równych i tym
podobne wady są dosyć rozpowszechnione między duchownymi. Co gorsza, zdarza się, że
ten lub ów kapłan zapomina się w towarzystwie i współbraci lub świeckich bawi rażącymi
żartami i śliskimi anegdotami, co łatwo wywołuje zgorszenie, a w każdym razie uwłacza
powadze kapłańskiej...
RACHUNEK SUMIENIA Z GRZECHÓW MOWĄ POPEŁNIANYCH.
Mea culpa, i jam tu wiele zawinił, bo nie masz dnia, w którym by język mój w czymś
nie wykroczył... Lecz odtąd oddaję ten język Tobie, Panie Jezu; wszakże Ty go sam
poświęcasz codziennie Najświętszym Ciałem i Krwią swoją. Niechaj nim kieruje
roztropność, skromność i miłość; niech każde słowo moje wyjdzie na chwałę Twoją, a na
pożytek duszy mojej i dusz innych, byś i o mnie mógł powiedzieć: Błogosławiony mąż,
który się nie potknął w słowie ust swoich17; źródło żywota usta sprawiedliwego18.
PUNKT II. Potrzeba umartwiać umysł.
1. Grzech pierworodny sprowadził przyćmienie ducha, tak iż teraz rozum nie tylko
rzeczy nadprzyrodzonych o własnej sile poznać nie może – bo tego i przed grzechem nie
mógł bez światła Bożego – lecz nawet w poznawaniu prawd religijnych przyrodzonych, w
zakresie jego leżących, jest słabym i chwiejnym19. Z tą nieświadomością, wszystkim
wspólną, łączy się nieraz niechęć do poznania rzeczy Bożych, zwłaszcza u tych, którzy
grzechami ciężkimi przyćmili w sobie światło wiary albo których serce utonęło w dobrach
i pociechach świata. Rzecz smutna, że podobna niechęć spotyka się nawet, chociaż w
mniejszej mierze, u kapłanów światowego ducha, objawia się zaś jako wstręt do medytacji,
do nauki teologicznej i do czytania książek duchownych.
Bardzo często idzie z nią w parze nienasycona ciekawość w rzeczach ziemskich. Żądza
wiedzy jest sama przez się dobrą, lecz może się stać złą dla każdego chrześcijanina, a
szczególnie dla kapłana, jeżeli tenże nabywa wiadomości szkodliwych albo choćby
dobrych, ale w złym celu, albo wreszcie, jeżeli się przykłada do nauk świeckich z
uszczerbkiem dla umiejętności Bożych, tak iż duch jego staje się podobnym do bezładnej
biblioteki, w której brak jednak księgi najważniejszej, to jest księgi krzyża. By uleczyć tę

ranę ducha należy pamiętać, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża, a najwyższą wiedzą
poznanie i umiłowanie Jezusa Chrystusa. Toż starać się przede wszystkim o tę wiedzę, a
powściągać zbyteczną ciekawość, bo biada tym, którzy się dopytują u ludzi o wiele rzeczy
ciekawych, a mało dbają o to, aby znali drogę służenia Bogu20. Czy tak postępowałem
dotąd?
2. Inną raną jest zarozumiałość, czyli pycha rozumu; rana to powszechna, a przy tym
najszkodliwsza, bo jak wiatr gasi światło, osusza rosę i zmiata proch, tak pycha gasi światło
mądrości, wysusza rosę łaski i wymiata cnoty21. Wskutek tej pychy nie tylko nie chcemy
się przyznać do naszej nieświadomości, ale nadto wierzymy w naszą mądrość, cnotę i
wyższość nad drugimi. Zdaje się nam, że jesteśmy nieomylnymi w zdaniu, a więc sądzimy
i wyrokujemy skwapliwie o wszystkim, w tym przekonaniu, że to, co powiemy, jest
niezaprzeczoną prawdą, a to, co inni powiedzą, jest albo fałszem albo wątpliwym. Co
więcej, przywiązujemy się do własnego sądu, choćby nieraz na błahych opierał się
podstawach i jakkolwiek zwyciężeni, upieramy się przy nim, a często nawet nie chcemy
przypuścić, żeśmy mogli pobłądzić. Słowem, sąd własny jest dla nas bożyszczem, któremu
nieustannie palimy kadzidło.
By uleczyć tę ranę, należy prosić Pana Boga, aby dał nam poznać, że nic nie wiemy – bo
to, co wiemy, jest tylko kroplą wobec ogromnego morza – a przez to poznanie doprowadził
nas do pokory. Oprócz tego trzeba się trzymać następujących zasad. Nie polegać na własnej
roztropności i nie dowierzać własnemu zdaniu; nie sądzić o tym, co do nas nie należy, ani o
tym, czego dobrze nie znamy; zdanie swoje wypowiadać skromnie i nie przywiązywać się
do niego, ani wdawać się w sprzeczki; lecz z drugiej strony nie wpadać w miękkość i
chwiejność, która nigdy nie ma swego sądu i na wszystko bez różnicy się zgadza. Czy tych
zasad trzymam się w życiu?
3. Inną raną jest przebiegłość i dwulicowość ducha, stąd nieszczerość, obłuda, chęć
ukrywania a nawet przekręcania prawdy według tego, jak miłości własnej jest korzystnym.
Choroba to powszechna, dla duszy wielce szkodliwa, a tak obrzydliwa przed Bogiem, że z
ust Najwyższej Prawdy wywołała straszne biada. By ją uleczyć należy pamiętać, że oko
Boże przenika skrytości umysłu i serca, a stąd strzec się wszelkiego udawania, kłamstwa
lub obłudy, natomiast zaś ukochać świętą prostotę. Czy nie mam tej choroby?
4. Inną wreszcie chorobą jest nawał myśli przeróżnych, nawet szkodliwych i złych, tak
gwałtownie cisnących się do duszy, że ani na chwilę nie dają jej spokoju. Świat to osobny,
nader rozległy i niezmiernej wagi, bo tam jest niejako rozmównica nasza z Bogiem, tam
rola dla Jego natchnień, tam stolica wiary, tam ognisko życia wewnętrznego, tam źródło
naszych czynów, zarówno dobrych jak złych22. Świat myśli łączy się ściśle ze światem
uczuć i rzec można, że między obu światami jest tajemny a ciągle czynny telegraf, co autor
księgi O naśladowaniu Jezusa Chrystusa pięknie wyraził: Jeżeli miłuję Niebo, chętnie
rozmyślam o rzeczach niebieskich. Jeżeli świat miłuję, raduję się radościami jego, a smucę
się smutkiem jego. Jeśli miłuję ciało, często cielesność zaprząta myśl moją. Jeśli ducha
miłuję, natenczas rozpływam się w rozmyślaniu o rzeczach duchownych. Cokolwiek więc
miłuję, o tym rad myślę, mówię i słucham, i obrazy tego zachowuję w pamięci23.
Trzeba zatem ukochać Boga i wprowadzić Go w świat myśli; a w tym celu przy Jego
pomocy usuwać przede wszystkim myśli złe, mianowicie przeciwne wierze, miłości,
pokorze, czystości, posłuszeństwu – usuwać przy tym myśli światowe i niepożyteczne, jak
pragnienia bogactw, wygód, zaszczytów, jak zadowolenia miłości własnej, czcze marzenia,
próżne nadzieje, niepotrzebne troski i obawy – usuwać zaś albo sposobem zaczepnym,

uderzając wprost na te myśli i odrzucając je ze wstrętem, albo odpornym, zwracając
spokojnie uwagę ducha gdzie indziej i zamiast złych myśli podsuwając dobre. Po wtóre,
oczyszczać wyobraźnię i pamięć ze szkodliwych obrazów i wspomnień, a serce z
nieporządnych przywiązań; zarazem czuwać ciągle tak nad władzami duszy, jak nad
zmysłami. Wreszcie wprowadzać umysł w świat wiary i tam szukać dla niego pokarmu;
duch bowiem ludzki podobny jest do młyna, który nieustannie miele i wszystko miele bez
wyjątku, pszenicę czy kąkol – potrzeba zatem poddawać mu pszenicę, to jest prawdy i
tajemnice Boże albo przynajmniej rzeczy pożyteczne i dobre, choć ze świata
przyrodzonego, inaczej miłość własna, pożądliwość i czart podadzą mu kąkol.
A cóż się dzieje w moim umyśle? Czy jestem wolny od tych wszystkich ran i chorób?
RACHUNEK SUMIENIA. Ach, Panie, jeżeli się zastanowię nad duchem moim, muszę
wyrzec: Non est in me sanitas [Nie ma we mnie zdrowia]; bo ileż to w nim niewiadomości
i lenistwa, a przy tym niemądrej zarozumiałości; ile nieszczerości względem Ciebie,
bliźnich i siebie, a nawet udawania i fałszu; ile myśli złych i nieużytecznych, i to nie tylko
niedobrowolnych, ale także zawinionych... Lecz Ty, o Panie, powstań, i rozprosz te mgły
czarne, oddal tę szarańczę żarłoczną, a ducha mego uczyń prawym i prostym.
PUNKT III. Potrzeba umartwiać wolę.
1. Wola, jako pani i królowa duszy, nadaje kierunek życiu moralnemu, bo ostatecznie
wybiera między dobrem i złem, jako sam Bóg powiedział: Przed człowiekiem żywot i
śmierć, dobre i złe; co się mu podoba, będzie mu dane24. Przed grzechem pierworodnym
była ona skłonniejszą do dobrego niż do złego; teraz nie tylko nic nadprzyrodzonego bez
łaski Bożej uczynić nie może – bo tego i pierwej nie mogła – ale nawet do spełnienia
uczynków przyrodzonych trudniejszych lub do zwyciężenia pokus cięższych potrzebuje
lekarstwa tej łaski; – co więcej, stała się skłonniejszą do złego niż do dobrego i raczej idzie
za podszeptami złych żądz, niż za głosem rozumu. Przed grzechem była prawą, to jest
kochała Boga nade wszystko, a siebie i wszystko inne dla Boga; lecz wskutek grzechu
odwróciła się od Boga, a zwróciła ku sobie i ku stworzeniom, przez co człowiek począł
miłować siebie bez względu na Boga, a nawet siebie na miejscu Boga postawił25.
Jednym słowem, po grzechu zapanowała nad człowiekiem zła miłość własna, czyli ta
ciągła pamięć, cześć i czułość dla siebie i to ustawiczne pragnienie, by zapewnić duszy i
ciału to wszystko, co mu chwałę, pociechę lub korzyść przynosi, bez względu na obrazę
Bożą i zbawienie własne. W stosunku do bliźnich objawia się ona jako pycha, zazdrość,
samolubstwo i obojętność na ich niedolę – w stosunku do Boga jako pożądanie pociech,
darów i pieszczot, a jako lenistwo do prac i ofiar.
Oprócz Najświętszego Człowieczeństwa Jezusowego i Najczystszej Dziewicy nikt od
tej miłości złej niewolny, jest to bowiem smutna spuścizna grzechu pierworodnego. I nie
tylko w każdym człowieku ta miłość się znajduje, ale na kształt trucizny wszystko w nim
zatruwa, iż nie ma czynności ani tak czystej, której by nie chciała splamić, ani tak
wzniosłej, której by nie chciała zniżyć. Lecz chociaż wszędzie się wciska, wszędzie
nurtuje, mimo to tak się zasłania, a nieraz w szaty cnoty stroi, że trudno zedrzeć z niej
maskę i odkryć wszystkie jej podstępy. O jakże wiele dusz pobożnych i wielu nawet
kapłanów staje się jej łupem.
Trudno też z nią walczyć, bo jest to wróg domowy i czyhający ciągle w ukryciu – wróg
nieubłagany i niezmęczony, który choć pobity, znowu głowę podnosi i z samej klęski
korzysta. Słusznie powiedział św. Franciszek Salezy, że gdyby ktoś jedną nogą był w
niebie, winien jeszcze się lękać, bo miłość własna może go schwycić za drugą nogę i
wtrącić do piekła. O Boże, zachowaj mnie od jej sideł! A jednak potrzeba zwyciężyć

miłość własną, bo ona z jednej strony jest nader obrzydliwą wobec Boga, iż czyni
człowieka ostatecznym celem i niejako bogiem dla siebie – z drugiej niezmiernie szkodliwą
dla duszy, iż jest płodną matką grzechów, zaciętą nieprzyjaciółką cnót i wprawną
niszczycielką dobrych uczynków. Gdzie ona panuje, tam życie idzie na marne, choćby w
najświetniejsze obfitowało sprawy, bo ten robak ukryty podgryza i psuje ich rdzeń, to jest
pobudkę. Niestety, sprawdza się to i na kapłanach; toż do nich przede wszystkim odzywa
się Zbawiciel: Jeśli kto chce za mną iść, niech sam siebie zaprze i weźmie krzyż swój, a
naśladuje mnie. Bo kto by chciał zachować duszę swoją, straci ją; a kto by stracił duszę
swoją dla mnie, najdzie ją26.
Lecz cóż czynić, aby złą miłość własną pokonać? – bo zupełnie wykorzenić się nie da.
Oto modlić się gorąco, zwłaszcza po Mszy św., by Pan Jezus łaską swoją ciągle duszę
oczyszczał i sam w niej żył i działał. Przy pomocy łaski wydać miłości własnej walkę na
zabój, a że to wróg przebiegły, więc śledzić pilnie jego ruchy i odkrywać zasadzki. Każdą
sprawę roztrząsać, czy się do niej miłość własna nie wcisnęła i starać się, by nie ona, ale
łaska Boża była źródłem wszystkich zamiarów, słów i czynów. Odrywać przy tym serce od
świata i jego dóbr, rozkoszy, zaszczytów, a nawet strzec się zbytecznego przywiązania do
jakiegokolwiek stworzenia lub jakiejkolwiek rzeczy, bo takie przywiązanie jest jakby
lepem, trzymającym skrzydła duszy, aby się do Boga nie wzniosła27. Poskramiać przy tym
owo mnóstwo pragnień, które duszę nieustannie trapią, to jest usuwać złe i nieużyteczne, a
w dobrych zachować umiarkowanie i porządek. Natomiast ćwiczyć się ciągle w zaparciu
się swej woli, bo jak trafnie powiedział świątobliwy Jan Vianney, nic nie mamy własnego,
oprócz naszej woli – to jedyna rzecz, którą możemy od siebie ofiarować Bogu; to też
podobno jeden akt wyrzeczenia się swej woli milszy jest Bogu niż trzydzieści dni postu.
Wreszcie potęgować i doskonalić w sobie miłość Bożą, tę rodzicielkę i królową cnót, iżby
kochać Boga nade wszystko, wszystko zaś inne w Bogu i dla Boga. Czy tak postępowałem
dotąd?
2. Obok tej rany głównej, jaką grzech pierworodny woli zadał, są inne pomniejsze, jak
samowola i upór28, lenistwo i wstręt do wszystkiego, co wymaga trudu i przezwyciężenia
się29 albo znowu porywczość, pośpiech i szał w działaniu30, wreszcie miękkość i
niestałość. Otóż i te rany trzeba uleczyć, inaczej mogą wielce zaszkodzić duszy, a
lekarstwem na nie modlitwa i ciągła praca nad sobą. Czyż ja wolny od tych ran?
RACHUNEK SUMIENIA, AKT UPOKORZENIA SIĘ I ŻALU.
Ach, Panie, gdy wniknę w tajny labirynt mej duszy, widzę, że miłość własna, niby
subtelna trucizna, wszędzie się wcisnęła... Czuję ją na każdym kroku, w każdej prawie
myśli, w każdym prawie czynie, nawet wtenczas, gdy mi się zdaje, że się unoszę świętą
gorliwością i z czystej działam pobudki... A jaka przy tym samowola i chęć czynienia
wszystkiego po swojemu, bez względu na wolę Bożą i wolę starszych... jakie lenistwo do
prac i ofiar, które nie głaskają miłości własnej... jakie mnóstwo zachęceń i przywiązań,
nawet nieumiarkowanych i nieporządnych ... jaki brak wytrwania w dobrym... ileż to ran,
co jakby trąd jaki pokrywają wolę... Otóż do Ciebie wołam z ufnością, jak niegdyś
trędowaci izraelscy: Jezusie, Zbawicielu, zmiłuj się nade mną! Ach, zbliż się Panie, oczyść
i ulecz mnie, abym odtąd oddał się cały na Twoją służbę...
POSTANOWIENIA: 1. Będę odtąd więcej panował nad językiem i starał się o
oczyszczenie tego, co w moim umyśle i w mojej woli jest skażonego. 2. Przy dzisiejszym
rachunku sumienia zastanowię się nad tym, o ile miłość własna wciska się do moich spraw.
AKT STRZELISTY: Panie, strzeż języka mego od złego; daj mi rozum, a żyć będę; i naucz

mnie czynić wolę Twoją, albowiem Tyś jest Bogiem moim31.
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LIII. Wyrzeczenie się świata

(Rozmyślanie to można rozłożyć na dwa dni)
PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Apostoła: Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na
świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim ojcowskiej miłości1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jakim jest świat i jego dobra, i napełnij mnie
wstrętem do złego świata.
PUNKT I. Potrzeba wyrzec się fałszywej mądrości świata.
1. Światem złym nazywamy to wszystko, co na ziemi jest zepsutego wskutek grzechu i
co odwodzi od Boga. Tu należą dobra i pociechy ziemskie, o ile ich człowiek nie według
woli Bożej używa, przede wszystkim zaś źli ludzie, z ich błędnymi zasadami i
przewrotnymi dążnościami2. Ten to świat nazywa się słusznie królestwem szatana, bo nad
nim panuje i przez niego działa książę tego świata3.
Przed Chrystusem Panem i w pierwszych wiekach Kościoła światem złym było
pogaństwo; kiedy zaś narody przyjęły wiarę Chrystusową, utworzył się wśród nich takiż
świat, w którym panują wszystkie błędy pogaństwa. Ukrywszy się pod maską
chrześcijańską dąży on ciągle do tego, by jeżeli nie usunąć, tedy przynajmniej zmienić
zakon Boży, a tak z niektórych prawd Ewangelii i z błędów swoich utworzyć mieszaninę na
pół chrześcijańską, a na pół pogańską. Dziś ten świat tworzą już to jawni niedowiarkowie i
zawzięci nieprzyjaciele Chrystusa Pana – już to ludzie obojętni dla religii, bo oddani
bałwochwalczej czci i miłości dóbr tego świata – już to wreszcie pół-chrześcijanie, to jest
ludzie kierujący się więcej mądrością własną i prawem ciała, aniżeli duchem i zakonem
wiary, którzy radzi by pogodzić Baala z Jehową, świat z Bogiem, a stąd chromają na obie
strony. Otóż wśród tego świata mam żyć, z tym światem walczyć, nad nawróceniem tego
świata pracować.
2. Chrystus i świat sprzeciwiają się sobie, tak że co według Chrystusa jest mądrością,
światu wydaje się głupstwem – co Chrystus nakazuje, z tego świat się urąga, co zaś
zakazuje, na to świat pozwala. I tak, Pan Jezus mówi: poznajcie prawdę, a prawda was
wyswobodzi; a świat: nie troszczcie się o prawdę Bożą, bo takiej prawdy nie ma, co zaś
imię jej nosi, to jest tylko wynalazkiem ludzkim. Pan Jezus mówi: miłujcie Boga nade
wszystko, wszystko zaś inne dla Boga; a świat: miłujcie siebie nade wszystko, wszystko
zaś inne dla siebie. Pan Jezus mówi: szukajcie najpierw królestwa Bożego i
sprawiedliwości jego; a świat: szukajcie przede wszystkim pieniędzy, rozkoszy i zaszczytu.

Pan Jezus mówi: pamiętajcie tylko na sąd Boży, aby wszystko czynić dla chwały Bożej; a
świat: pamiętajcie tylko na sąd ludzki, aby wszystko czynić dla chwały ludzkiej. Pan Jezus
mówi: zaprzyjcie się siebie i wydajcie walkę namiętnościom; a świat; żyjcie bez wędzidła i
folgujcie swym żądzom, byle tylko zachować zewnętrzną przyzwoitość.
3. Inne są też cnoty według Chrystusa, inne według świata; świat bowiem prostotę
ewangeliczną nazywa głupotą, poświęcenie się dla Boga i bliźnich szaleństwem, pokutę
samobójstwem, modlitwę stratą czasu, pokorę upodleniem się, posłuszeństwo
niewolniczością, samolubstwo roztropnością, rozwiązłość słabością, pychę poczuciem
własnej godności. On też radzi serce pokrywać zdradą, a myśl słowem kłamliwym; prawdę
przedstawiać jako fałsz, a fałsz jako prawdę; tym zaś, którzy za nim idą, każe piąć się na
szczyty honorów – gdy się wspięli, cieszyć się próżną chwałą; jeżeli im ktoś krzywdę
wyrządził, każe dziesięć kroć więcej oddać; jeżeli siły starczą, nikomu nie ustąpić – gdy ich
nie ma, czego złością nie zrobią, tego obłudną dobrocią dokonać4. Świat zatem sprzeciwia
się Chrystusowi, a między nim i Chrystusem nie ma pojednania, nie ma nawet zbliżenia,
jako sam Zbawiciel powiedział: Nie możecie dwom panom służyć5, za Zbawicielem zaś
Apostoł: Ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, stawa się nieprzyjacielem
Bożym6. Nic też dziwnego, że Chrystus Pan pogroził światu strasznym biada i nie modlił
się za nim. Jakże tedy wierzyć światu i stawać pod jego chorągwią? A jednak wielu ludzi
tak czyni. 4. Dziś świat jest potężny i występuje hardo do walki z Chrystusem. Nie dosyć,
że do swego hufca zaciągnął wielu chrześcijan z imienia; stara się on nadto, przy pomocy
czarta i żądz, odwieść kapłanów od sztandaru Chrystusowego i uczynić sługami swoimi.
Jednych podnieca do otwartego buntu przeciw obowiązkowi, prawdzie i władzy Kościoła,
zarażając ich umysł, schlebiając ich dumie lub zmysłowości, obiecując im zaszczytne
stanowiska, wziętość u rządów, sławę u gawiedzi. Innym – którzy złowić się nie dają –
grozi prześladowaniem i nieraz ściga ich nienawiścią, potwarzą, głodem, a nawet
mężniejszych śle do więzień lub na wygnanie. Na innych wreszcie zastawia ulubione swe
sidło, a tym jest wzgląd na opinię ludzką, czyli bojaźń świata.
Rzeczywiście, wielkim szkopułem jest dla kapłanów bojaźń świata. Ona to oglądaniem
się na ludzi niszczy korzenie naszych uczynków, to jest pobudkę – ona mrozi nasz zapał dla
sprawy Bożej widmem śmieszności lub obawą narażenia się możnym – ona wiedzie nieraz
do zaparcia się swoich zasad, do sprzeniewierzenia się swoim obowiązkom i jest obfitym
źródłem grzechów, które z fałszywego wstydu popełniamy. A jednak ta bojaźń jest
powszechną i jako cień za każdą duszą idzie, iż rzadko która zdoła się wyswobodzić z jej
hańbiącej niewoli – dziś zwłaszcza, gdy opinia świata stała się bożyszczem, przed którym
wszystko zgina kolana. Ulegają jej nawet kapłani, jedni z wiedzą i bez skrupułu, inni z
wiedzą, ale niechętnie, inni prawie bezwiednie; bo ileż to razy milczą tam, gdzie Bóg każe
wołać i nieustawać; ileż razy z małoduszności lub wyrachowania oszczędzają tych, których
powinni upomnieć – albo też chwalą tych, którzy nie zasługują na pochwałę; ileż razy
przytakują ludziom, co idą za opinią świata, choć w duszy inaczej myślą.
Trafiają się nawet kapłani, co zwabieni ponętą ambicji, chciwości lub zmysłowości,
stają otwarcie po stronie świata, a zdradzają Chrystusa. Co gorsza, wiek XIX-ty patrzył
nawet ze smutkiem na jawnych apostatów i gorszycieli, takiego np. Lamenais, Döllingera,
Reinkensa, Loyson’a, Gavazzi’ego i tylu innych. Ma zatem świat i pośród kapłanów
swoich zwolenników.
Może i ja do nich należę?... Czy w moich sądach, słowach i czynach nie trzymam się
nigdy błędnych zdań świata? Czy przynajmniej dla względu ludzkiego lub z podłej bojaźni

nie sprzeniewierzam się moim obowiązkom?... Podobno to nieraz bywało, lecz na
przyszłość nie będzie... Odtąd nie będę już tak sądzić, jak świat sądzi, ani tak mówić, jak
świat mówi, ani tak postępować, jak świat postępuje... Odtąd będę wiernym woli
Chrystusowej i prawom Kościoła, choćby mnie miała spotkać niełaska świata lub jawne
prześladowanie... Ty tylko, o Panie, dodaj mi mocy, bo słabość moja wielka...
PUNKT II. Potrzeba wyrzec się fałszywych dóbr i pociech świata.
1. Nie miłujcie świata, ani tego, co na świecie jest7, tak wszystkich chrześcijan
upomina Apostoł; tymczasem wielu z nich lgnie całym sercem do świata – i słusznie
powiedział św. Augustyn, że świat ten, podobny do wezbranej rzeki, porywa gwałtem
nieszczęsne dzieci Ewy, by je pogrążyć w morzu wielkim i strasznym8. I czymże on je tak
wabi? Oto obietnicą swoich dóbr i pociech. A jakież te dobra i pociechy?
Świat ceni przede wszystkim bogactwo, iż ono daje chwałę, władzę i używanie; stąd
każe go szukać wszelkimi środkami, byle takowe miały pozory godziwości. Natomiast
Chrystus Pan, choć nie wzbrania starać się o dobra doczesne, byle z dobrej pobudki i z
umiarkowaniem, każe jednak odrywać od nich serce i używać ich ostrożnie, przestrzegając,
że one nie zdołają uszczęśliwić człowieka, a łatwo mogą go zgubić. Zaprawdę powiadam
wam, że bogaty trudno wnijdzie do królestwa niebieskiego9, tak mówi Prawda Najwyższa i
wyjaśnia to przypowieścią o bogaczu; kiedy indziej zaś mieni błogosławionymi ubogich
duchem10. Rzeczywiście, posiadanie bogactw, zamiast zapewnić szczęście prawdziwe,
rodzi mnóstwo pragnień, obudzi często dumę, podnieca zmysłowość, pomnaża lenistwo –
przywiązanie zaś do nich czyni człowieka zimnym dla Boga, obojętnym dla własnej duszy,
nieczułym dla bliźnich, a jeżeli przechodzi w łakomstwo, tedy zaślepia duszę i wtrąca ją w
wiele grzechów...
Sprawdza się to na wiernych, o ileż więcej na kapłanach; do nich też przede wszystkim
odzywa się Pan Jezus: Skarbcie sobie skarby w niebie11. A jakież to są te skarby?
Odpowiada św. Bernard, że to są cnoty, Prorok zaś mówi, że tym skarbem jest Bóg sam i w
uniesieniu woła: Bo cóż ja mam w niebie albo czego chciałem na ziemi, oprócz Ciebie...
Boże serca mego i części moja Boże na wieki12. I zaiste, kto nie ma Boga, nic nie ma. – kto
Boga posiada, wszystko posiada13; najnędzniejszy jest ten, kto żyje bez Jezusa, a
najbogatszy ten, kto żyje z Jezusem14. Nic też dziwnego, że wielu Świętych wyrzekło się
dobrowolnie bogactw, aby doskonalej posiąść Pana Boga, a inni żyjąc wśród świata, stali
się ubogimi duchem.
Takim też być winien każdy kapłan; niechże tedy nie pragnie być bogatym, ale
przestawa na małym; niech się nie ubiega o tłuste beneficja w tym tylko celu, by mieć
większe dochody; niech się strzeże nepotyzmu, nie zbiera grosza i nie wiąże się do niego,
ale szafuje nim za życia według woli Bożej, a więc na przyozdobienie świątyń, na
wspieranie ubogich, na budowę przytułków, ochronek, szpitali, na misje, na świętopietrze
itp. Czy tak czyniłem dotąd?
2. Świat ceni dary przyrodzone, jako to powabną postać, świetny talent, porywającą
wymowę itp. Zapewne, są to dary Boże, a więc je cenić należy, lecz tyle tylko, ile sam Bóg
cenić je każe, czyli o ile nam pomagają do osiągnięcia ostatecznego końca. Tymczasem
świat te dary przecenia i wyżej stawia niż dobra duchowne, którymi pomiata i gardzi. Nic w
tym dziwnego, bo świat nie ma ducha, a stąd pogląda na wszystko li tylko okiem ciała; on
też nie widzi niebezpieczeństw, jakie czasem te dary sprowadzają na ludzi. A jednak
niebezpieczeństwa to niemałe, nie tylko dla wiernych, ale i dla kapłanów; wszakże

doświadczenie stwierdza, że jeżeli kapłan ma wdzięki ciała, narażony jest więcej na pokusy
ze strony kobiet, jeżeli ma wybitny talent, musi się strzec bardziej przed nagabywaniami
pychy.
Aby nie ponieść szwanku na duszy, niechże każdy wszystkie dary przyrodzone uważa
za dzierżawę Bożą, z której ma płacić czynsz chwały i niech wszystkimi posługuje się
według myśli Bożej, a stąd zaletami ciała i ducha na to, by jednać serca Bogu – talentem na
to, by poznać lepiej Boga i uwielbić Jego Imię – wymową na to, by tym doskonalej prawić
o Bogu; ponieważ zaś dowcip, talent, wymowa, nauka działają nieraz jak mocne wino, to
jest dumą upajają duszę, przeto niech zażywa jako lekarstwa przeciwko niej szczerej i
pokornej pobożności. Czy tak czyniłem dotąd? 3. Świat ceni zaszczyty i tych szczęśliwymi
mieni, którzy na wysokim stoją stanowisku lub zaszczytną piastują godność; on też każe
wszystkim piąć się coraz wyżej, bez względu na ich nieudolność lub szkodę drugich,
wskazując szczęście na szczycie. Przeciwnie Chrystus Pan przykładem i słowem uczy
pokory. On sam ukrywa swoją godność Boską pod szatą rzemieślnika i ucieka przed ludem,
gdy Go tenże chciał obwołać królem; to znowu Apostołom Janowi i Jakubowi, pragnącym
miejsc pierwszych, odpowiada: Nie wiecie, o co prosicie... kto by między wami chciał
pierwszym być, będzie sługą waszym15.
Czyż więc nie wolno pragnąć stanowiska, urzędu, godności – słowem, zaszczytu?
Wolno, lecz pod warunkiem, aby przede wszystkim pobudka była dobra – a tą ma być
chwała Boża i pożytek bliźnich; po wtóre, aby z zasługą łączyło się uzdolnienie; po trzecie,
aby nikt przez to krzywdy nie poniósł. Wolno również żądać czci, stanowisku lub godności
przynależnej, byle tylko nie odnosić jej do siebie, ale do Boga. Ponieważ jednak śliska to
droga, przeto bezpieczniej jest nie pragnąć zaszczytów i nie ubiegać się o nie, zwłaszcza że
takowe są z jednej strony zbyt małej ceny w porównaniu z dobrami duchownymi, z drugiej
niestałe i niebezpieczne. O jakże łatwo rodzą one dumę i zazdrość, te dwie brzydkie matki
tylu brzydkich dzieci, a jak trudno przy nich o prawdziwą cnotę, bo trudno o prawdziwą
pokorę. Rozumieli to Święci, toż jedni uciekali przed godnościami, inni składali je
dobrowolnie, by gdzieś na pustelni lub w celi zakonnej wieść żywot ukryty.
Z tym wszystkim zaprzeczyć się nie da, że żądza zaszczytów często napada kapłanów,
zwłaszcza zdolniejszych; wszakże już w XII-ym wieku żalił się św. Bernard: Plena est
ambitionis Ecclesia [Kościół pełen jest gonitwy za zaszczytami]. O ileż ta ambicja
wywołała intryg, sprzeniewierzeń się, podłości, a nawet świętokupstw; iluż duchownych w
biegu wieków dlatego tylko podniosło bunt przeciw Kościołowi, że ich ominęła upragniona
godność! Niechże tedy każdy kapłan ma się na baczności przed ambicją i nie pożąda
zaszczytów, ale pracy, pamiętając, że prawdziwą wielkością jest pokora, prawdziwą
chwałą służba Boża. Jeżeli zaś wola starszych podnosi go w górę lub dobro publiczne
wymaga, aby zajął wyższe stanowisko, a przy tym po sumiennym zbadaniu może
powiedzieć, że ma potrzebne uzdolnienie: niech ufny w pomoc Bożą przyjmie ten urząd,
nie w celu wyniesienia się, lecz dla chwały Bożej i pożytku bliźnich. Czy tak
postępowałem dotąd?
4. Świat ceni sławę, i tych szczęśliwymi nazywa, których imię jest w ustach i we czci u
ludzi. Natomiast Chrystus Pan nie pozwalał często rozgłaszać swoich cudów i nakazał
wyznawcom swoim tak spełniać dobre uczynki, aby lewica nie wiedziała o tym, co czyni
prawica16. Czyż więc nie wolno starać się o sławę? Wolno – lecz tylko o sławę dobrą i w
dobrym celu; a sława dobra jest to powszechne uznanie prawości i uczciwości czyjego
żywota17, czyli jest to cześć, jaką sobie życie prawe jedna u ludzi. Taka sława jest nawet

potrzebną każdemu chrześcijaninowi, a tym więcej kapłanowi, iż stoi poniekąd na straży
jego cnót i pomaga mu w pracy około zbawienia dusz; bo dobre imię jest jedną z głównych
podstaw wzajemnego zaufania i koniecznym warunkiem do wywierania wpływu na
drugich; stąd ci, którzy innych mają budować przykładem, winni nie tylko unikać
występków, ale nawet pozoru tychże18. Wolno zatem i potrzeba starać się o dobre imię,
byle tylko bez zbytecznej gorączki, z godnością, w dobrym celu i tylko na drodze cnoty; tak
bowiem radzi Apostoł: Cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek wstydliwego, cokolwiek
sprawiedliwego, cokolwiek świętego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek dobrej sławy:
jeśli która cnota, jeśli która chwała karności, to obmyślajcie19. Lecz świat przez sławę
rozumie rozgłos, pochwały, oklaski, a każe jej szukać na wszystkich drogach życia i ze
wszystkiego, co może zwrócić ludzką uwagę, jakkolwiekby było niedorzecznym lub
grzesznym; – bo świat widzi w sławie wielkość i szczęście. Przeciwnie, dla chrześcijanina
sława taka jest próchnem świecącym i dymem przelatującym, który tylko czerni duszę, a
nieraz łzy wyciska. Taka sława jest znikoma i do tego niebezpieczna, bo jak gaz jaki odurza
i zawrót głowy sprawia. Doświadczyli tego nie tylko królowie i wielcy tego świata, ale
także kapłani, z których niejednego zgubiła żądza sławy. Niechże tedy kapłan strzeże się tej
żądzy i nie pragnie błyszczeć przed ludźmi. Jeżeli ludzie otaczają go czcią i miłością, niech
nie wzbija się w dumę, lecz tę cześć odnosi do Boga, a miłości ludzi używa na to, by ich
serca zjednoczyć z Bogiem. Jeżeli zaś mimo czynów dobrych spotyka go niechęć i pogarda
ludzka, niech to znosi cierpliwie, zadawalając się sądem samego Boga i dbając przede
wszystkim o to, by jego imię zapisane było w niebiesiech. Czy tak postępowałem dotąd?
5. Świat ceni wreszcie pociechy, a szuka tychże w upojeniu zmysłów i szale zabaw; stąd
czcicielom swoim każe używać zabaw, póki wiek pozwala, oddawać się im całą duszą i pić
pełną piersią z kielicha ziemskich rozkoszy, obiecując, że na dnie tegoż leży szczęście. Czy
świat dotrzymuje obietnicy? Nie – świat kłamie, bo tysiące piło z tego kielicha, a wszyscy
wyrzekli z goryczą: Marność i udręczenie ducha, wielu nawet znalazło w tym kielichu
zabójczą truciznę.
Gdzież więc pociecha prawdziwa? Tylko w Bogu, bo Bóg jest źródłem szczęścia
niewyczerpanym i wiecznie bijącym, a kto pije z tego źródła, nie będzie pragnął na wieki.
Jeżeli zaś dla kogo, tedy dla kapłana, który całkowicie oddał się Bogu, nic nie ma być
wielkim, nic wzniosłym, nic wdzięcznym i miłym, nic pożądanym, jedno sam Bóg i to co z
Boga jest20; natomiast grzeszne lub odurzające i niebezpieczne pociechy świata winny mu
być wstrętnymi.
Ale czy wszelka rozrywka jest wzbroniona sługom Chrystusowym? Bynajmniej –
wszakże duch i ciało potrzebują wytchnienia, aby sił do dalszej pracy zaczerpnąć. Toż i
Święci, nawet najpracowitsi i najpilniejsi w umartwieniu, dawali sobie czasem folgę gwoli
odświeżenia umysłu; a tak surowy pokutnik, jak św. Karol Boromeusz, bawił się z gośćmi
grą w szachy. Rozrywka jest zatem pozwolona kapłanowi21, byleby była sama przez się
godziwą i byleby jej używał z dobrej pobudki, w odpowiednim czasie, z umiarkowaniem i
bez uszczerbku dla obowiązków, słowem tak, by po każdej zabawie gotów był stanąć na
sądzie Bożym. Czy tych zasad trzymałem się dotąd?
RACHUNEK SUMIENIA Z ZACHOWANIA SIĘ WZGLĘDEM ŚWIATA.
Ach Panie, oddając się na służbę Twoją przyrzekłem, że nie będę miłować świata i tego,
co jest na świecie; tymczasem świat ten ma jeszcze dla mnie wielki urok, a jego dobra i
pociechy zbyt mocno wabią mnie do siebie... Co więcej, nieraz jeszcze sądzę, jak świat
sądzi, a nawet schlebiam światu lub przyjmuję jego pochlebstwa, chociaż wiem, że on jest

kłamcą, obłudnikiem i tyranem, że on wrogiem Twoim i moim... Lecz Ty, o Panie, oderwij
me serce od świata, a przyciągnij je do Siebie, bym się tu uważał za pielgrzyma, idącego do
niebieskiej ojczyzny i tyle brał od świata, ile chwilowa pielgrzymka koniecznie wymaga,
zresztą by świat był mnie ukrzyżowany, a ja światu...22.
POSTANOWIENIA: 1. Będę się strzegł czczych pragnień światowych, jak np. by być
bogatym, mieć imię rozgłośne, wieść życie wesołe i wygodne. 2. W rozmowach z ludźmi
będę prostował ich sądy, o ile się sprzeciwiają duchowi Chrystusowemu.
AKT STRZELISTY: (za św. Katarzyną Genueńską): Nie chcę świata, ani pociech jego,
tylko Ciebie, o Boże.
1 1 Jan 2,15. 2 Por. Życie duchowne, R. X. 3 J 14,30. 4 Św. Grzegorz Wielki, Lib. Mor. L.
10. C. 16. 5 Mt 6,24. 6 Jk 4,4. 7 1 J 2,15. 8 Conf. L. 11. C. 16. 9 Mt 19,23. 10 Mt
5,3. 11 Mt 6.20. 12 Ps 73,25–26. 13 Św. Augustyn. 14 O naśladowaniu Jezusa
Chrystusa, Ks. II, R. VIII, 2. 15 Mt 20,22. 27. 16 Mt 6,3. 17 Św. Franciszek Salezy,
Filotea, Cz. III, R. VII. 18 Por. Życie duchowne, T. I, R. X, III. 19 Flp 4,8. 20 O
naśladowaniu Jezusa Chrystusa, Ks. II, R. V. 21 O rozrywkach pozwolonych kapłanom
będzie mowa w LV Rozmyślaniu. 22 Ga 6,14.

LIV. Zamiłowanie do pracy

(Rozmyślanie to można rozłożyć na dwa dni)
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie słowa Apostoła: A dobrze czyniąc nie ustawajmy,
albowiem czasu swego żąć będziemy nie ustawając1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, dlaczego i jak mam oddawać się pracy, abym
Cię uwielbił i wziął grosz zapłaty.
PUNKT I. Dlaczego kapłani powinni pracować?
1. Powiedział Duch Św.: Człowiek się rodzi na pracę, a ptak na latanie2; już bowiem
Adamowi w raju ogłoszone zostało prawo pracy: Przeklęta będzie ziemia w dziele twoim; w
pracach jeść z niej będziesz po wszystkie dni żywota twego3. Prawo to zatwierdził Chrystus
Pan w Nowym Zakonie; sam też pracował, to jako rzemieślnik, to jako nauczyciel, by
wszystkim wzór zostawić, jak mają rękami czy duchem pracować, aby ich praca była
świętą i płodną.
Biskupów i kapłanów zobowiązał Pan osobno do pracy duchownej, nazywając ich już
to siewcami, którzy mają siać ziarno słowa Bożego, już to żniwiarzami, którzy mają kłosy
Boże, to jest dusze, zbierać do gumna niebieskiego. Toż każdy kapłan, jakikolwiek piastuje
urząd lub spełnia obowiązek, winien za hasło życia wziąć sobie te słowa Zbawiciela: Mnie
potrzeba sprawować sprawy Tego, który mnie posłał, dokąd dzień jest4.
Pracy tej wymaga chwała Boża, bo im gorliwiej kapłan pracuje, tym doskonalej wielbi
sam Pana Boga i tym więcej przyczynia się do tego, by Go wierni wielbili. Pracy tej
wymaga również dobro bliźnich; Bóg bowiem zbawienie dusz złożył w ręce kapłanów, tak
że niejedna z nich, po łasce Bożej, li tylko gorliwości kapłańskiej zawdzięcza swe
nawrócenie albo postęp w cnotach i wieczność szczęśliwą. Pracy tej wymaga wreszcie
dobro kapłana. Ona jedna łaski i błogosławieństwa Boże; stąd też wzywa Apostoł: A tak,

bracia moi mili, bądźcie stateczni i nieporuszeni, obfitując w robocie Pańskiej zawsze;
wiedząc, iż praca wasza nie jest próżna w Panu5. Ona strzeże od wielu pokus i zapobiega
wielu grzechom, stąd słusznie upomina św. Hieronim: Facito aliquid semper operis, ut te
diabolus occupatum inveniat [Zajmuj się zawsze pracą, byś nie miał czasu, gdy cię
odnajdzie diabeł]6. Ona duszę kapłana napełnia na ziemi pociechą i pokojem, a w niebie
jasnością i chwałą, jako zapewnia Mędrzec Pański: Mało pracowałem, a dostałem sobie
wielkiego odpocznienia7 i jako obiecuje Apostoł: Kto sieje w błogosławieństwach,
błogosławieństwa też żąć będzie8. Rozważając tę nagrodę, słusznie odzywa się Augustyn
św.: Jeśli masz tu przykrość w pracy, uważaj na rozkosz i odpoczynek wieczny, który Bóg
obiecuje. Ale czy możesz to pojąć? Gdybyś to pojął i zrozumiał, pewnie byś przyznał, że nic
nie pracujesz w porównaniu z wieczną nagrodą9. O jakiś Ty dobry, o Boże, że za pracę
przemijającą dajesz zapłatę, która nigdy końca mieć nie będzie!
2. Natomiast brzydkim i szkodliwym jest lenistwo, które u kapłanów w różnej objawia
się postaci. U jednych występuje ono jak wstręt do obowiązków i lekceważenie lub
zaniedbywania tychże; u innych jako uciekanie od posad wymagających twardszej nieco
pracy, a szukanie miejsc wygodnych, gdzie można wieść życie miękkie i nieczynne; u
innych wreszcie jako ladajakie zbywanie obowiązków, by potem oddawać się próżnowaniu
albo sprawom obcym, nieraz nieodpowiednim.
W jakiejkolwiek to lenistwo ukazuje się szacie, godnym jest potępienia. Bo najprzód
sprzeciwia się woli Bożej, a stąd na kapłana niedbałego ściąga karę Bożą. Obrazem tego
jest ów sługa zły i gnuśny, co zakopał talent, ale też usłyszał surowy wyrok:
Niepożytecznego sługę wrzućcie do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów10; albo owa figa niepłodna, którą Pan przeklął za to, że mimo starań ogrodnika, nie
rodziła owoców11. Po wtóre, lenistwo jest płodną rodzicielką wielu grzechów i wiedzie
nieraz do ohydnych występków, jako zapewnia Mędrzec Pański: Wielkiej złości nauczyło
próżnowanie12, a za nim św. Bernard: Lenistwo jest matką próżnych żartów, macochą
cnót, kałużą wszelkich pokus i złych myśli. Usposabia ono szczególnie do nieczystości, bo
według słów tegoż Doktora św.: luxuria gravius urit, quem otiosum invenit [Rozpusta
bardziej rozpala tego, którego znajduje bezczynnym]; jak to wskazuje upadek Dawida i
tylu innych. Smutny jest obraz duszy kapłana leniwego i smutny obraz jego parafii; o jednej
i drugiej powiedzieć by można: Szedłem przez pole człowieka leniwego i przez winnicę
męża głupiego, ono wszędy zarosło pokrzywami i ciernie pokryło grunt jego i rozwalił się
płot kamienny13. Wreszcie, lenistwo gubi wiele dusz, które Bóg pieczy kapłanów
powierzył. Do nich to rzeczono: Paście trzodą Bożą, która jest między wami14; jeżeli tedy
kapłani owiec swoich nie karmią, a natomiast wełnę i mleko od nich biorą, stają się
podłymi najemnikami, od których Pan krwi owiec zatraconych żądać będzie. W dzień sądu
ostatniego, gdy gorliwi robotnicy Pańscy staną w orszaku tysięcy dusz, pracą swoją niebu
pozyskanych, będzie Sędzia Najwyższy wyrzucał złym kapłanom, iż życiem próżniaczym i
gorszącym przyczynili się do zguby tylu potępionych, i wyda na nich straszny wyrok; bo
kto z ludźmi nie pracuje, z diabłami zapewne pracować będzie15. Czy i mnie podobny
wyrok nie grozi?... Ach Panie, obudź mnie czym prędzej ze snu lenistwa!
PUNKT II. Jak mają kapłani pracować.
1. Oto przede wszystkim spełniać swe obowiązki; i to przede wszystkim obowiązki
osobiste, od których żaden kapłan nie wolny, jak: należyte odmawianie brewiarza, godne

odprawianie Mszy św., pilne oddawanie się nauce teologicznej, ciągła praca nad
uświęceniem siebie, a stąd staranne używanie środków, mianowicie: rozmyślania,
codziennego rachunku sumienia, częstej spowiedzi, corocznych ćwiczeń pobożnych itd.;
po wtóre, obowiązki nałożone przez godność, urząd, stanowisko, np. kanonika, profesora,
dziekana, proboszcza, wikarego itd., a więc bywanie w chórze, wykładanie teologii lub
religii w szkołach, nauczanie katechizmu, prawienie kazań, słuchanie spowiedzi,
szafarstwo innych Sakramentów, załatwianie wszystkich spraw parafialnych itp.
Jedne i drugie tak są ważne, że ich nic zastąpić, nic też z dobrowolnego zaniedbywania
tychże usprawiedliwić nie może; one bowiem są najwyraźniejszym objawem woli Bożej,
która każdemu człowiekowi wyznaczyła pewien zawód i pewne pole działania, a stąd
pewną miarę obowiązków, by spełniając takowe uwielbił Pana Boga, przyczynił się do
dobra powszechnego i uświęcił własną duszę. Każdy zatem kapłan winien ukochać
obowiązki swego stanu, czyli wyrabiać w sobie poczucie obowiązków, by je spełniać w
sposób nadprzyrodzony, a więc przy pomocy łaski, z dobrej pobudki i w połączeniu z
Panem Jezusem – spełniać według woli Bożej i przepisów Kościoła, a nie według swego
widzimisię – spełniać wiernie, nie przebierając w obowiązkach i nie szukając próżnych
wymówek – spełniać mężnie, nie lękając się prześladowań, jak się nie lękał św. Stanisław
biskup, św. Jan Nepomucen i tylu innych, a w razie potrzeby, gdzie idzie o zbawienie dusz,
narażając swe życie – spełniać wytrwale, to jest aż do ostatniego tchnienia, wyjąwszy,
gdyby go wola starszych zwolniła albo choroba siły mu odjęła. Czy tak czyniłem dotąd?
Oprócz ścisłych obowiązków są prace dobrowolnie przyjęte, ale do dobra Kościoła
wprost zmierzające, jak np. pisanie dzieł treści religijnej, kierowanie lub zasilanie
katolickich dzienników i przeglądów, staranie około chrześcijańskiego wychowania
młodzieży, tworzenie dzieł, instytucji i stowarzyszeń pobożnych lub dobroczynnych, czy
też uczestniczenie w tychże, zakładanie czytelń i bibliotek katolickich itp. Sprawom tym
może się kapłan oddawać, byleby umiał je godzić z obowiązkami i posiadał należyte
uzdolnienie. Co więcej, sprawiedliwą jest rzeczą, aby kapłani zdolniejsi, nie zadawalając
się pracą ściśle zawodową, na innych także polach, byle odpowiednich, dla chwały Bożej
zużytkowywali swe talenty, a mianowicie przyczyniali się do wyrabiania zdrowych zasad i
silnej opinii katolickiej. Czy mogę powiedzieć o sobie, żem nie zagrzebał żadnego talentu?
2. Co do spraw czysto świeckich, winien kapłan mieć na pamięci słowa św. Pawła:
Pracuj jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden służąc żołnierską Bogu, nie wikła się
sprawami świeckiemi16. W zastosowaniu tej zasady należy jednak uwzględnić wszystkie
okoliczności.
I tak, prace polityczne, jak np. posłowanie do sejmu, może kapłan tylko wyjątkowo
podejmować i pod warunkiem, aby był ze wszech miar do tego uzdolniony – aby na to
biskup się zgodził – aby na tym dobro podwładnych lub parafian nie cierpiało – aby
wreszcie on sam trzymał się zawsze zdrowych zasad, bronił mądrze i mężnie praw
Kościoła i strzegł się rozproszenia ducha lub, co gorsza, zeświecczenia. Dziś, wobec tylu
prądów antyreligijnych, interes Kościoła i społeczeństwa wymaga, aby kilku światłych i
gorliwych kapłanów zasiadało w sejmie czy parlamencie; oprócz tego całe duchowieństwo
winno nad tym czuwać, aby mandat poselski otrzymywali tylko ludzie zacni i duchem
katolickim przejęci. Natomiast nie przystoi, aby kapłan bawił się w agitatora politycznego,
rzucał się na oślep w wir walki stronnictw albo podnosił sztandar idei niebezpiecznych.
Czy wypada, aby kapłan należał do rad powiatowych lub gminnych, zależy to od
okoliczności i od wskazówek władzy diecezjalnej. Kapłan, używający zasłużonego
szacunku, może i na tym polu zrobić wiele dobrego, byleby zawsze trzymał się

ewangelicznego kodeksu. Czasem jednak udział w radzie gminnej mógłby mu sprowadzić
przykre kolizje, zwłaszcza tam, gdzie dwa stronnictwa walczą ze sobą zaciekle. Toż samo
niech się nie podejmuje takich obowiązków, które pochłaniają wiele dobrego czasu, albo
zmuszają do nakładania kar, ściągania przymusowego danin itp. Za to posterunku w radach
szkolnych nie należy opuszczać, by zapewnić Kościołowi choć jaki taki wpływ na
wychowanie publiczne; nie jest też wzbroniony kapłanowi udział w towarzystwach,
mających na celu podniesienie oświaty i dobrobytu, byleby ich dążności nie sprzeciwiały
się zasadom katolickim. Co do tych spraw, winien jednak kapłan pamiętać na przestrogę
Piotra Bleseńskiego: Magnis addictus es, noli minimis occupari [Zostałeś przeznaczony do
rzeczy wielkich, nie zajmuj się małymi]17; jako też na słowa św. Bernarda: Non dico totum
te subtrahas illis saecularibus occupationibus, sed quod non tradas te totum. Si es homo
omnium, omnibus omnia factus, esto etiam tui... Non totum te des actioni, neque semper,
sed considerationi aliquid tui cordis et temporis sequestra, vacans Deo [Nie mówię, byś
zupełnie oderwał się od owych świeckich zajęć, lecz byś wszystek nie dawał się im
pochłonąć. Jeżeli jesteś człowiekiem należącym do wszystkich, czyniącym dla wszystkich
wszystko, miej także czas dla siebie... Nie poświęcaj siebie w całości, ani zawsze, życiu
czynnemu, lecz zachowaj co nieco ze swego serca i czasu na rozmyślanie, wolny dla
Boga]18.
Pod tymże warunkiem może kapłan oddawać się naukom świeckim lub przyjąć posadę
nauczyciela do świeckich przedmiotów. W tym jednak razie niech nie zapomina, że
ostatecznym celem jego pracy ma być chwała Boża, a pierwszym drogowskazem nauka
Kościoła.
O gospodarstwo może i winien dbać pasterz, jeżeli główną dotację probostwa stanowi
kawał ziemi, bo tu idzie nie tylko o utrzymanie życia, ale także o prawo Kościoła i o dobry
przykład dla ludu; lecz z drugiej strony nie godzi się dać pochłonąć trosce o chleb
codzienny i pomnożenie grosza, co niestety jest rzeczą łatwą i nierzadką. Trzeba tedy
zachować tu pewną miarę i pewne ostrożności19, iżby ani duch kapłański, ani praca
pasterska nie poniosły szwanku.
Nie jest też zakazana plebanowi sprzedaż własnych płodów; natomiast handlowanie
zbożem lub bydłem20, skupowanie czy branie w dzierżawę folwarków, gonienie ciągłe za
zyskiem za pomocą różnych przedsiębiorstw, a zwłaszcza udział w spekulacjach
giełdowych,– odgrywanie roli lekarza21 lub adwokata22 za pieniądze czy za podarunki itd.
– wszystko to uwłacza godności kapłana i ściąga na niego pośmiewisko ludzkie albo zarzut
chciwości.
Praca ręczna, sama przez się, nie upadla kapłana; bo wszakże Apostołowie nawet po
zmartwychwstaniu Pańskim wrócili do rybołóstwa; św. Paweł robił namioty i sam o sobie
mówi: Moim potrzebom i tych, którzy są ze mną, służyły te ręce23; co więcej, sobór
kartagiński czwarty nakazał: Clericus, quantumlibet verbo Dei eruditus, victum et
vestimentum sibi artificiolo vel agricultura, absque officii sui duntaxat detrimento
praeparet [Duchowny, jakkolwiek wielce kształcony w Słowie Bożym, niech przygotuje
dla siebie pożywienie i odzież, przez trud rękodzieła i uprawę roli, byleby tylko bez szkody
dla swej służby kapłańskiej]24 Z tym wszystkim, gdyby u nas kapłan sam uprawiał ziemię,
pasł bydło lub jako rzemieślnik zarabiał na chleb, poszedłby w pogardę u ludzi. Za to są
inne zatrudnienia, którym bez uszczerbku dla swego charakteru oddawać się może; tak np.
może pracować w ogrodzie, hodować kwiaty naturalne lub robić sztuczne, malować,

rzeźbić, grać na instrumentach, oprawiać dla siebie książki. Często, a zwłaszcza w
chwilach wolnych, taka praca może być bardzo pożyteczną, jako środek przeciw złym
myślom. Tego też środka używali już pustelnicy, później zaś wielu kapłanów – wszakże
czytamy, że nasz Skarga podczas rekreacji robił klamry do książek, szył koszule, lał świece
itp. Jakąkolwiek jest praca, należy ją wykonywać według woli Bożej, bo tylko to, co dla
Boga i po Bożemu się robi, jedna zasługę i sprowadza błogosławieństwo niebios.
Apostołowie całą noc pracowali, ale bez skutku, bo nie było z nimi Chrystusa; dopiero gdy
Pan ukazał się na brzegu i kazał im zarzucić sieci, tyle ryb złowili, że aż sieci się rwały.
3. Tak pracować powinni wszyscy słudzy Pańscy; ale czy wszyscy tak pracują? Jedni
uważają rzeczywiście życie swoje jako dzień żniwa, po którym ma nastąpić zapłata; toż od
świtu do zmierzchu uwijają się na zagonie Pańskim, lejąc pot obfity. Między tymi
robotnikami, pełnymi zapału i wytrwałości, jaśnieją promienistym blaskiem wielcy oni
biskupi i kapłani, taki np. Augustyn św., który często po dwakroć na dzień przemawiał do
ludu – taki św. Franciszek Ksawery, który dzień przepędzał na nauczaniu niewiernych, a
noc na modlitwie – taki Jan Vianney, który o pierwszej w nocy szedł do kościoła, by przez
szesnaście godzin na dobę słuchać spowiedzi. Inni spełniają wprawdzie obowiązki swego
zawodu, ale potem wygodnego używają czasu, jakby nie było tylu potrzeb w Kościele i
społeczeństwie, wymagających dobrowolnego trudu i chętnej ofiary. Praca ich raczej
urzędowa niż apostolska. Inni krzątają się na różnych polach, a ich gorliwość jedna sobie
poklask u ludzi; ale cóż, kiedy często korzenie tejże psuje robak próżności czy miłości
własnej. Inni nawet w obowiązkach są opieszałymi i niesumiennymi; natomiast wiodą
życie gnuśne albo oddają się sprawom świeckim, do których większy czują pociąg.
Mogliby oni słusznie powiedzieć o sobie: Dei causam relinguimus, ad terrena negotia
vacamus [Sprawę Bożą porzucamy, poświęcamy się zajęciom doczesnym]25.
Niestety, zamiłowanie do pracy, według myśli Bożej pojętej, nie jest powszechne u
kapłanów... Nie masz go też i u mnie w takiej mierze, w jakiej być powinno, bo zbyt często
należę do niedbałych robotników, do których by można powtórzyć słowa Jozuego:
Dokądże gnijecie lenistwem, a nie wchodzicie, żebyście posiedli ziemię, którą wam dał Pan
Bóg26. Lecz Ty, o Panie, pociągnij mnie do Siebie, abym odtąd, nie zważając na skwar
słońca, pracował na Twoim polu aż do ostatniego tchnienia...
POSTANOWIENIA: Będę odtąd spełniał sumiennie wszystkie obowiązki i oddam się w
miarę sił i czasu sprawom dobrym nadobowiązkowym, by wszystkie talenty zużytkować
dla Boga.
AKT STRZELISTY: Wejrzyj, Panie, na uniżenie moje i na pracę moją, a odpuść wszystkie
grzechy moje27.
1 Ga 6,9. 2 Hi 5,7. 3 Rdz 3,17. 4 J 9,4. 5 1 Kor 15,58. 6 Ep. 4. 7 Syr 51,27. 8 2 Kor
9,6. 9 In Ps. 56. Ser. 2. Num. 16. 10 Mt 25,30. 11 Mk 11,12–14. 12 Syr 33,28. 13 Prz
24,30–31. 14 1 P 5,2. 15 Św. Bernard. 16 2 Tm 2,3–4. 17 De instit. episc. 18 De
consid. 1. I. 19 Będzie o nich w drugiej części. 20 Na mocy dawnych ustaw (Cap. 6 ne
clerici vel monachi saecularibus negotiis se immisceant) [aby osoby duchowne lub mnisi
nie znajdowali upodobania ponad miarę w zajęciach świeckich] handel obliczony na zysk
(negotiatio lucrativa) jest duchownym wzbroniony i ściąga surowe kary (ferendae
sententiae). W wyjątkowych razach (jeżeli idzie o utrzymanie życia) może dać dyspensę
Stolica Apostolska albo biskup diecezjalny (Klemens XIII. w Konstytucji Cum

primum). 21 Wykonywania praktyki lekarskiej wzbronił duchownym Sobór lateraneński
drugi z r. 1139 i wyjątkowo tylko pozwala na nią Stolica Apostolska, zwłaszcza
zakonnikom pracującym na misjach. W najnowszym czasie (4 lutego 1884) św.
Kongregacja Concilii dała to pozwolenie jednemu z zakonników klasztoru Monserrat w
Hiszpanii ad quinquenium, dummodo exerceatur gratis et absque ustione vel incisione [na
pięć lat, o ile będzie zajmował się tym darmo, nie stosując wypalania ani cięcia]. Leczenie
ex professo, choćby homeopatią, może przy tym narazić kapłana na pewne
niebezpieczeństwa i na kolizje z lekarzami. Rozumie się, że nie jest tu zakazaną
sporadyczna jakaś rada lub polecenie czy podanie domowego lekarstwa. 22 O
wykonywaniu funkcji adwokata mówi św. Alfons Liguori: Notandum est vetitum esse
munus advocati exercere sacerdotibus, sive in foro laicali, sive in ecclesiastico, nisi sit,
causa propria, vel propriae Ecclesiae, vel pauperum, vel consanguineorum infra quartum
gradum, modo isti alium advocatum ita idoneum non inveniant. In causa tamen criminali
non licet unquam sacerdotibus advocare coram judice saeculari [Trzeba podkreślić, że
kapłani mają zakaz podejmowania powinności adwokata, czy to w sądzie świeckim, czy w
kościelnym, chyba że we własnej sprawie albo w sprawie dotyczącej Kościoła lub ubogich,
czy też krewnych do czwartego stopnia pokrewieństwa, jeżeli ci nie znajdą innego
odpowiedniego dla siebie obrońcy. Nigdy jednak nie wolno występować kapłanom w roli
adwokata przed sądem świeckim w sprawach karnych]. Rozumie się, że wolno dać dobrą
radę ludziom biednym, zawikłanym w proces lub w inny sposób dopomóc, byle gratis; a
lepiej jeszcze nie dopuszczać do procesu. 23 Dz 20,34. 24 Can. 51. 25 Św. Grzegorz
Wielki Hom. 17 in Luc. 10. 26 Joz 18,3. 27 Ps 25,18.

LV. Korzystanie z czasu

(Rozmyślanie to można rozłożyć na dwa dni)
PRAELUDIUM I. Przypomnieć sobie przestrogę Apostoła: Patrzcie tedy, bracia, jako
byście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy czas odkupując, iż dni są
złe1.
PRAELUDIUM II. Spraw, Panie, abym poznał cenę czasu i z czasu należycie korzystał.
PUNKT I. Dlaczego potrzeba z czasu korzystać?
1. Każdemu człowiekowi, a więc i mnie, wyznaczył Bóg pewną miarę czasu, jakby
dzień roboty, krótszy lub dłuższy, iżbym pracując sumiennie, za jego łaską zarobił sobie na
grosz niebieskiej zapłaty. Czas ten jest zatem pierwszą łaską i fundamentem łask innych; a
iż tę łaskę wysłużył nam Pan Jezus drogocenną Krwią Swoją, przeto czas tak jest drogi, jak
Krew Zbawiciela. Ponieważ za dobre użycie czasu mam otrzymać szczęśliwą wieczność,
przeto czas tyle wart, ile wieczność. Ponieważ wreszcie w tej wieczności mam posiąść
doskonale Pana Boga, przeto rzec mogę, że czas takiej jest ceny, jak sam Bóg.
Dla mnie ma czas tym większą wartość, że od dobrego użycia tegoż zależy nadto
większa lub mniejsza chwała Boża dodatkowa i zbawienie niejednej duszy, bo wszakże
jako kapłan, winienem pracować nad rozszerzeniem chwały Bożej i nad zbawieniem dusz.
O Boże, jakże wielce cenić należy każdą godzinę!
A tych godzin tak mało; bo czas krótki jest. Krótkie są dni człowiecze – żali się już stary
Hiob – liczba miesiąców jego u Ciebie jest; zamierzyłeś granice jego, które nie będą mogły
być przestąpione2. Podobnie skarży się Psalmista: Lata nasze jako pajęczyna będą

poczytane, dni żywota naszego w nich siedemdziesiąt lat; a jeśli w możnościach,
osiemdziesiąt lat, a nadto co więcej, praca i boleść3. Choćbym żył i dziewięćdziesiąt lat,
czymże to jest w porównaniu, już nie mówię, z wiecznością, ale z czasem, jaki upłynął od
stworzenia świata i jaki upłynie do końca wieków. Zresztą gdy odejmę te godziny, które
obracam na sen, wytchnienie i posiłek, cóż zostanie do pracy? Chwil niewiele, które do
tego upływają szybko, jak bystry prąd rzeki, jak orzeł przeszywający powietrze, jak strzała
puszczona z łuku. Oto już tyle lat przeżyłem, a dziś wydają mi się one jakby snem krótkim;
jeszcze trochę takich lat, może nawet kilka miesięcy lub dni, a skończy się dla mnie czas
próby i zasługi.
Jakże mi tedy spieszyć się trzeba, zwłaszcza, że strata czasu jest niepowetowaną...
Teraz przyświeca mi dzień zbawienia, ale ten dzień wkrótce przeminie i nastanie noc, to
jest wieczność albo jasna i błoga, bo opromieniona światłem chwały, albo ponura i
straszna, bo pełna ciemności i grozy piekła. Wielu, nie skorzystawszy z dnia zbawienia,
wpadło w tę noc straszną, a teraz w rozpaczy wołają: O Boże, gdybyś nam użyczył choć
chwili czasu na pokutę i pracę, jakże byśmy go dobrze użyli; ale daremnie, już czas dla nich
przeszedł. Jakimże tedy szaleństwem jest marnowanie czasu!
2. Lecz cóż to znaczy czas marnować? To znaczy nie używać czasu tak, jak Bóg tego
żąda. Marnuje zatem czas, kto źle czyni i obraża Boga, bo on niby żyje na ziemi, a w istocie
martwym jest, iż nie ma w sobie życia Bożego. Marnuje czas, kto nic dobrego nie czyni i
zaniedbuje to, do czego jest ściśle obowiązany. Jest to również sługa nieużyteczny i lękać
się powinien, by nie został wrzucony w ciemności zewnętrzne, gdzie płacz i zgrzytanie
zębów. Marnuje czas, kto wiele czyni dla siebie, dla ludzi, dla rodziny, dla narodu, dla
nauki, ale tak, że tym czynom nie przyświeca jasność wiary. Mimo ciągłej pracy, ma on
jednak przy śmierci ręce próżne, bo jak powiedział św. Augustyn: Non utiliter in tempore
vivitur, nisi ad comparandum meritum, quo in aeternitate vivatur [Bez pożytku jest życie
doczesne, jeśli nie służy zdobywaniu zasługi, dzięki której może trwać w wieczności]4.
Marnuje czas, kto ma wprawdzie światło wiary i wiele czyni dobrego, ale nie to, czego Bóg
od niego żąda, bo np. opieszale i pospiesznie spełnia obowiązki, aby się za to oddawać
sprawom innym, choć dobrym. Do niego to można by zastosować słowa Zbawiciela: Kto
nie jest ze mną, przeciw mnie jest; a kto nie zgromadza ze mną, rozprasza5. Marnuje
wreszcie czas, kto robi to, co Bóg chce, ale nie tak, jak Bóg chce – a więc albo leniwie i
niedokładnie, albo bez czystej pobudki. O takim powiedział Duch Św.: Przeklęty, który
czyni sprawę Pańską zdradliwie6.
3. Niestety, marnowanie czasu jest powszechnym u ludzi. Czas ma niezmierzoną
wartość, bo jest to przędza, z której mamy wyrobić sobie szatę nieśmiertelności, nie godzi
się zatem lekceważyć ani jednej nitki – owszem, trzeba wyzyskać każdą chwilę, bo jak
powiedział św. Franciszek Salezy, ,skąpstwo co do czasu jest dozwolone; – tymczasem tyle
ludzi przepędza całe dni, miesiące, lata na niczym i nad tym tylko rozmyśla, jakby czas
zabić. Ale też na wielu z nich sprawdza się słowo Proroka: W pracy ludzkiej nie są... I
przeto je pycha zdjęła, okryli się nieprawością i niezbożnością swoją. Wystąpiła jakoby z
tłustości nieprawość ich, puścili się za żądzami serca. Myśleli i mówili złość7.
Są nawet kapłani, którzy nie wiedzą, co począć z czasem, i dla uniknienia nudów
różnych chwytają się środków, jak pogadanek, wizyt, gry w karty, polowania, czytania
lżejszych książek, a tylko na modlitwę, naukę i pracę duchowną czasu nie mają. Na takich
słusznie oburza się św. Bernard: Pogawędźmy, mówią, przepędźmy godzinę. O tak,
przepędzaj godzinę, którą ci do czynienia pokuty, do otrzymania przebaczenia, do

uzyskania łaski, do zasłużenia sobie na chwałę miłosierdzie Stworzyciela użyczyło. O tak,
przepędzaj ten czas, w którym miałeś Boską ubłagać łaskawość, dążyć do anielskiego
obcowania, wzdychać do utraconego dziedzictwa... i płakać nad popełnioną
nieprawością8.
I na mnie ciąży ta sama wina, bo ileż to w życiu moim chwil straconych, ile czczych
marzeń, głupich myśli, próżnych słów, złych lub nieużytecznych czynów!... O jakże mi
daleko do wzoru mojego – Jezusa Chrystusa, który wszystkie chwile ziemskiego życia
swojego ofiarował Ojcu Niebieskiemu i ludziom... jakżem niepodobny do świętych
biskupów i kapłanów, którym czas wydawał się zawsze za krótkim, tak iż pragnęli
wstrzymać go w biegu, jak Jozue słońce, by móc dłużej pracować – a z których jeden – św.
Alfons Liguori – zobowiązał się nawet ślubem, że żadnej chwili na próżno nie straci... Za
czas zmarnowany mógłbyś mnie, Panie, ukarać odjęciem czasu; lecz czekaj jeszcze, a ja
odtąd, za łaską Twoją, dołożę starań, by czas przeszły okupywać pokutą, z teraźniejszego
zaś i przyszłego dobrze korzystać...
PUNKT II. Aby dobrze skorzystać z czasu, trzeba uświęcić czas modlitwy, pracy,
cierpienia, posiłku, wytchnienia i rozrywki, a przy tym zaprowadzić pewien porządek w
życiu.
1. Jeżeli chcę należycie korzystać z czasu, winienem ofiarować Bogu całą moją istotę i
wszystkie chwile mojego życia, a stąd starać się o uświęcenie tychże.
Mianowicie, mam ofiarować Bogu i uświęcić czas modlitwy, a stąd modlić się chętnie,
często, z uwagą i gorącością – modlić się nie tylko tyle, ile obowiązek ściśle wymaga, ale
posiadać nadto ducha modlitwy, to jest ciągłe jej pragnienie – modlić się nie tylko ustami,
ale i myślą, czyli odbywać codziennie medytację, a przy tym zachowywać skupienie,
pamiętać na obecność Bożą i mieć ucho otwarte na głos natchnień Pańskich. O tym już
rozmyślałem9, ale czy dotrzymuję postanowień?
Mam ofiarować Bogu i uświęcić czas pracy i cierpienia, a stąd speł-niać sumiennie,
dokładnie i z czystej pobudki wszystkie moje obowiązki, wszystkie moje zajęcia –
pracować ochotnie i wytrwale dla chwały Bożej i dobra dusz – zarazem znosić mężnie
wszystkie trudy i boleści z tą pracą połączone. I o tym już rozmyślałem10, ale czy
dotrzymuję postanowień?
Mam ofiarować Bogu i uświęcić czas posiłku, a stąd używać pokarmu i napoju w miarę
potrzeby, bez niewstrzemięźliwości i zbytku, oprócz tego tę czynność materialną
uduchowniać modlitwą, pamięcią na Boga, umartwieniem i jałmużną. I o tym już
rozmyślałem11, ale czy dotrzymuję postanowień?
Mam ofiarować Bogu i uświęcić czas wytchnienia i rozrywki. Wytchnienie jest
koniecznym dla odświeżenia sił ducha i ciała, bo jak słusznie powiedział św. Grzegorz, łuk
silnie natężony pęka; trzeba go zatem zwolnić, iżby później mógł służyć korzystnie.
Byłoby nawet rzeczą szkodliwą, gdyby kapłan zbytecznie obciążał się pracą i nigdy nie
dawał sobie folgi, a szczególnie za mało snu używał; prędzej czy później przyszłoby
zmęczenie fizyczne i zniechęcenie moralne.
Z tegoż powodu wolno kapłanowi używać niewinnych rozrywek, wszakże sam Apostoł
Jan św. bawił się ptaszyną, bawili się tacy Święci, jak św. Karol Boromeusz, św. Filip
Nereusz, św. Franciszek Salezy itp., bawią się podczas rekreacji zakonnicy. Wymaga się
jednak, aby wytchnienia i rozrywki używać z dobrej pobudki, a więc odnosząc wszystko do
chwały Bożej – z umiarkowaniem, a więc tyle, ile potrzeba do wypoczynku – w swoim
czasie, a więc po pracy – z pamięcią na Boga i w duchu miłości, a więc tak, by nie ubliżyć

godności i cnocie kapłańskiej, czy to rozproszeniem i szałem, czy ostrą sprzeczką lub
złośliwym żartem, czy dowcipem nieprzyzwoitym lub trywialnym. Nihil in sacerdotibus
plebeium, nihil populare, nihil commune [W życiu kapłanów nie powinno być niczego co
małe, niczego co szuka poklasku, niczego co powszednie] – powiedział słusznie św.
Ambroży.
Niektóre rozrywki są kapłanowi wręcz wzbronione, jak np. tańczenie i polowanie
hałaśliwe (venatio clamorosa), bywanie na śliskich przedstawieniach teatralnych, baletach
i widowiskach nieskromnych lub rażących. Nie przystoi – a w wielu diecezjach istnieje
wyraźny zakaz – by kapłan, choćby sam na sam, wałęsał się ze strzelbą po lesie czy polu, z
wielką drogiego czasu stratą i ze szkodą dla obowiązków. Zwierzyną, na którą ma on
polować, niech będą przede wszystkim owce zbłąkane. Nie jest też rzeczą stosowną, by
bywał jako widz na balach publicznych lub na zabawach prywatnych połączonych z
tańcami; jeżeli mu zaś wypada być gdzieś na weselu, niech się usunie przed rozpoczęciem
tańców. Toż samo godność kapłańska nie pozwala przesiadywać w szynkach lub
kawiarniach i restauracjach najniższego rzędu; a skromność duchowna każe stronić od gier
towarzyskich z kobietami i od zwiedzania wystaw, gdzie są obrazy czy rzeźby
nieskromne12.
Co do gry w karty, gra namiętna i hazardowa, przy której wiele pieniędzy i czasu się
traci, jest w każdym razie wzbronioną, a udział w niej nie jest wolny od grzechu. Jeżeli zaś
gra sama jest niewinną, a pobudka jej godziwą – jeżeli się gra niewysoko i nie dla podłego
zysku – jeżeli się gra uczciwie, bez namiętności i bez kłótni – jeżeli się gra rzadko i krótko,
bez uszczerbku dla modlitwy i pracy: natenczas ten rodzaj zabawy jest pozwolony.
Zboczenia są tu dosyć łatwe i trafia się, niestety, że niektórzy księża długie nieraz godziny
przepędzają przy zielonym stoliku, wskutek czego nie tylko medytacja i czytanie
duchowne, ale i brewiarz czasem przepada. W ten sposób tracą powoli ducha kapłańskiego
i narażają się na ciężkie grzechy; a jeżeli są drażliwi i siadają do gry ze świeckimi, ściągają
sobie nieraz przykre zajścia. Toż najlepiej nigdy nie grywać.
Podróżowanie może być dla kapłana dobrą i pożyteczną rozrywką, byle zachować
pewne ostrożności. Przede wszystkim podejmować podróż z wyższej pobudki, a więc nie
tylko dla wytchnienia lub z ciekawości, ale w tym szczególnie celu, by odnieść korzyść
duchowną i przysłużyć się bliźnim. Pod tym względem prym dzierżą pielgrzymki święte,
czy do Ziemi św., czy do Rzymu, czy na miejsca, gdzie się znajdują znaczniejsze relikwie
albo ziemskie stolice Królowej Niebieskiej, wielu łaskami słynące. Po wtóre, przestrzegać
w podróży skupienia i skromności, tudzież uprzejmości i cierpliwości względem obcych; a
nie opuszczać, o ile tylko możliwe, ani medytacji, ani Mszy św. Za wzór niech tu służą trzej
Mędrcy idący do Betlejem albo ci Święci, którzy w życiu wiele pielgrzymowali – za
drogowskaz zaś te słowa: We wszystkich drogach twoich myśl o Nim (o Bogu), a On
wyprostuje ścieżki twoje13. Wreszcie podróżować tylko w czasie wolnym od obowiązków
i niezbyt często, bo słusznie powiedziano: Qui multum peregrinantur, raro sanctificantur
[Którzy wiele podróżują, rzadko się uświęcają]. Z drugiej strony, byłoby rzeczą słuszną,
aby każdy kapłan miał co rok choć krótkie wakacje, jak to zaprowadzono w diecezjach
francuskich.
Stosowną na koniec rozrywką jest dla kapłana praca ręczna, byle bez uszczerbku dla
pracy duchownej – przechadzka, byle z dobrym towarzyszem lub z dobrymi myślami – gra
na instrumentach, byle nie w towarzystwie kobiet – odwiedziny, byle podjęte w dobrej
myśli i do stosownych domów, a nie zeszpecone próżnością, obmową lub innymi

wadami14.
Jakąkolwiek jest rozrywka, tak ma jej kapłan używać, iżby na świętości straty nie
poniósł. Gdy raz św. Karol Boromeusz w chwili wytchnienia bawił się grą w szachy,
wszczęła się rozmowa o śmierci i każdy z obecnych wypowiadał, w jaki by sposób chciał
się do niej przygotować. Św. Arcybiskup zapytany, co by uczynił, gdyby wiedział, że za
godzinę umrze, odrzekł: Kończyłbym tę grę szachów; dając tym poznać, że i tę czynność
przedsięwziął dla chwały Bożej. A jakież były dotąd moje rozrywki i jak się w nich
zachowałem?
2. Nie dosyć jednak uświęcić wszystkie zajęcia; potrzeba nadto pewien ład do nich
wprowadzić, czyli wyznaczyć sobie stały – o ile można – porządek życia, a nawet porządek
dzienny. Pożyteczne to dla każdego chrześcijanina, o ileż więcej dla kapłana, który ma tyle
obowiązków i czynności. Wymaga tego wola Boża, bo wszakże sam Bóg, jako miłośnik
ładu, wszystko pod miarą i liczbą rozrządził15. Wymaga tego również Zbawiciel, który
wszystko czynił w porządku i nie uprzedzał swojej godziny (nondum venit hora mea)
[Jeszcze nie nadeszła godzina Moja]; w ślad zaś za Mistrzem nakazuje Apostoł: Wszystko
niech się dzieje uczciwie i wedle porządku16. Wymaga tego wreszcie dobro kapłana; gdzie
bowiem porządek, tam droga do Boga prosta, jako powiedział św. Augustyn: Ordo est
quem si tenuerimus in vita, perducet ad Deum [Istnieje porządek, który zaprowadzi nas do
Boga, jeśli zachowujemy go w życiu]17. Gdzie porządek, tam pilność i sumienność, bo tam
się niczego nie zaniedbuje i licho nie spełnia, a ma się czas na wszystko. Gdzie porządek,
tam pokój i umartwienie, bo tam nie panuje zamieszanie, ani żądza jakakolwiek. Jednym
słowem, qui regulae vivit, Deo vivit [Kto żyje wedle porządku, żyje dla Boga]18.
Natomiast, gdzie nie ma porządku, tam wiele wykroczeń; toż słusznie bezład jest obrazem
piekła, ubi nullus ordo sed sempiternus horror inhabitat [Gdzie nie ma porządku, lecz
zamieszkuje wieczny strach]19. Nic też dziwnego, że Święci trzymali się pewnego
porządku dziennego i nie dopuszczali, aby jaka chwila szła na marne.
Niechże podobnie każdy kapłan wyznaczy sobie tuż przed święceniem pewien
porządek dzienny i spisze go na osobnej kartce.
Mianowicie, niech rano wstaje rychło i o jednej godzinie, wyjąwszy czas słabości lub
wielkiego zmęczenia. Powstawszy, niech się przeżegna wodą święconą i ubiera z modlitwą
na ustach (Anioł Pański, Litania loretańska itd.). Dobrze jest wtenczas, za przykładem św.
Franciszka Borgiasza, uderzyć czołem trzykroć o ziemię i po trzykroć ją pocałować, już to
na uwielbienie Trójcy Św., mówiąc Chwała Ojcu itd. – już to na uczczenie Najświętszego
Sakramentu, mówiąc: Niech będzie pochwalony Najświętszy Sakrament itd. – już to na
przypomnienie sobie, że się jest prochem tylko i w proch się obróci.
Ubrawszy się, niech uklęknie i uczyni najpierw cztery akty, to jest stawi się przed
Bogiem z jak największą pokorą i odda Mu głęboki pokłon – podziękuje Mu za wszystkie
dobrodziejstwa, a szczególnie za straż i opiekę w nocy – ofiaruje Trójcy Św. wszystkie
sprawy dnia rozpoczętego, łącząc je z zasługami i cierpieniami Jezusa i Maryi – wreszcie
poprosi o łaski potrzebne do uniknienia grzechów i spełnienia obowiązków, zarazem poleci
Sercu Jezusowemu przez Najświętszą Matkę cały Kościół, parafię, rodzinę, przyjaciół itd.
Akty te będą służyć za przygotowanie do medytacji, którą najlepiej odprawić z rana. Po
półgodzinnym rozmyślaniu, niech odmówi godziny mniejsze, a przynajmniej primę, jeżeli
nie trzeba iść zaraz do kościoła. Przed Mszą św. niech mimo to nie zaniedbuje
odpowiednich aktów, po Mszy zaś niech przynajmniej kwadrans poświęci na
dziękczynienie.

Czas następny należy tak rozłożyć, aby każda godzina była wypeł-niona czy modlitwą,
czy nauką, czy pracą zawodową lub parafialną, nie pomijając jednak potrzebnego
wytchnienia. Poradną przy tym jest rzeczą, aby nieszpory i kompletę odmawiać zaraz po
dwunastej, a jutrznię zawsze antycypować.
Przez cały dzień niech kapłan pamięta na obecność Bożą, robi akty strzeliste, pozdrawia
Najświętszą Pannę, zwłaszcza wtenczas, gdy wychodzi z domu, gdy zegar uderza lub głos
dzwonu się odzywa. Po południu niech nawiedzi Najświętszy Sakrament i odmówi cząstkę
różańca; wieczorem zaś niech przeczyta coś duchownego, np. rozdział z Pisma św. –
odprawi rachunek sumienia, z aktem doskonałego żalu, i zasypia o tej samej – jeżeli można
– godzinie, z modlitwą na ustach.
Podobny porządek dzienny, ale z wypełnieniem szczegółów, niech sobie ułoży każdy
kapłan i trzyma się go wiernie, o ile okoliczności na to pozwalają; dla konieczności bowiem
i miłości bliźniego trzeba nieraz zrobić ustępstwo.
O gdyby te zasady i prawidła kierowały każdym moim krokiem, każdą moją chwilą,
jakże pięknym i płodnym byłoby moje życie... Ale, niestety, muszę tu powtórzyć słowa św.
Franciszka Salezego: Gdy pomyślę, na co obracałem czas Boży, bardzo się boję, by mi Bóg
nie odmówił wieczności swojej, skoro ją tylko dla tych zgotował, którzy dobrze czasu
używają; a co powiedział Święty w uczuciu pokory, to stosuje się do mnie w całej
prawdzie. Ach tak, źle nieraz używam czasu Bożego i nie umiem uświęcać, jak słuszne, ni
modlitwy, ni pracy, ni posiłku, ni wytchnienia...
RACHUNEK SUMIENIA z użycia czasu, AKT ŻALU u stóp Pana Jezusa i prośba do
Najświętszej Matki, by mi wyjednała przedłużenie dnia zbawienia.
POSTANOWIENIA: Ułożę sobie porządek dzienny na piśmie i będę się go trzymał, o ile
można, wiernie; każdego zaś wieczora będę się rachował z użycia czasu.
AKT STRZELISTY: O Panie, nie wchodź do sądu z sługą Twoim co do użycia czasu, bo
się nie usprawiedliwi przed Tobą żaden żywiący.
1 Ef 5,15–16. 2 Hi 14,5. 3 Ps 90,10. 4 Ep. 130 ad Probam. 5 Łk 11,23. 6 Jr 48,10. 7 Ps
73,5–8. 8 De divers. Serm. 17. 9 Por. Rozmyślanie XXII. 10 Por. Rozmyślanie LIII. 11
Por. Rozmyślanie XLVIII. 12 O zachowaniu się podczas zabaw mowa w dodatku do części
II. 13 Prz 3,6. 14 O bywaniu w towarzystwach będzie mowa w drugiej części. 15 Mdr
11,20. 16 1 Kor 14,40. 17 De ord. 1, 1. 18 Św. Grzegorz Nysseński. 19 Hi 10,22.

LVI. Doskonałe spełnianie wszystkich czynności
(Rozmyślanie to można rozłożyć na dwa dni)

PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Chociaż tedy jecie, choć pijecie,
choć co innego czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, uświęcać wszystkie moje czynności, aby Ci były
miłymi, a dla mnie zasługującymi.
PUNKT I. Dlaczego należy spełniać doskonale wszystkie czynności.
1. Bo tego wymaga przede wszystkim wola Boża. Pan Bóg, jako nasz Stwórca i Pan, ma
nad nami władzę nieograniczoną i rozciągającą się zarówno na sprawy wielkie, jako i na
małe; każda zatem czynność winna być hołdem naszego poddaństwa i uwielbieniem Jego
Majestatu2. On też żąda, byśmy na podobieństwo Jego wszystkie czynności – a więc nie

tylko modlitwy i prace duchowne, ale także sprawy pospolite, jak używanie pokarmu, snu,
rozrywki – doskonale spełniali, rozkazując nam: Bądźcie doskonałymi, jako Ojciec wasz
Niebieski doskonały jest i znowu: Wszystko ku chwale Bożej czyńcie. Czy czczę i spełniam
tę wolę Bożą?
Niestety nie zawsze, a jednak do tego skłaniać mnie powinien również wzgląd na
chwałę Bożą. Cóż bowiem najwięcej wielbi Pana Boga? Czyli czyn wielki? Nie – ale
spełnienie Jego woli. W stosunku do Boga to tylko jest wielkim, w czym jest wola Boża;
jeżeli tedy Bóg czegoś ode mnie żąda, już to tym samym staje się wielkim; przeciwnie,
sprawa nawet wielka, wykonana nie według woli Bożej, nie ma wartości w Jego oczach i
staje się podobną do ofiary Saulowej. Stąd jeżeli spełniam doskonale te czynności, których
Bóg ode mnie żąda, wielkie rzeczy czynię i wielką chwałę oddaję Bogu; jak sam Duch Św.
zapewnia: Zraniłaś serce moje, siostro moja oblubienico... jednym włosem szyi twojej3.
Jeżeli zaś wykraczam przeciw Bogu z namysłem, choćby w rzeczy drobnej, ranię dotkliwie
miłość Bożą, delikatną i – jak mówi Pismo św. – zazdrosną, i pozbawiam Boga wielkiej
chwały; albowiem w tym jest chwała Boża, by stworzenie nie lekceważyło woli Stwórcy.
Niestety, zbyt często tak czynię, a przecież zadaniem moim, jako chrześcijanina i kapłana,
jest wielbić Boga.
2. Po wtóre, posłuszeństwo i miłość dla Zbawiciela wymaga, aby wszystkie czynności
spełniać doskonale. Powiedział o Nim Ewangelista: Bene omnia facit [Dobrze uczynił
wszystko]4; wszystkie bowiem sprawy Jego, choćby najdrobniejsze, pełne były mądrości,
miłości i świętości – wszystkie wielbiły nieskończenie Ojca Niebieskiego. Toż samo
można było powiedzieć o Najświętszej Matce: Wszystko dobrze uczyniła; w ślady zaś
Chrystusa i Bogarodzicy starają się wstępować Święci. Św. Franciszek Salezy np. całe
nieraz godziny przepędzał na rozmowie z prostaczkami, przychodzącymi do niego po radę;
a gdy mu raz zrobiono uwagę, że niepotrzebnie czas traci, odrzekł: Każda sprawa, należąca
do służby Bożej, jest dla mnie ważną. Małe nawet rzeczy stają się wielkimi, jeżeli się je
spełnia z gorącą chęcią podobania się Bogu; Bóg bowiem nagradza naszą służbę nie
według dzieł, ale według miłości, z jaką takowe spełniamy, miłość zaś samą ocenia podług
jej czystości, a czystość podług pobudki. Im większą zaś jest miłość ku Bogu, tym
gorętszym jest pragnienie, by współdziałając wiernie z Jego łaską, wszystko dobrze czynić.
Jest li to pragnienie u mnie?
3. Tego wymaga wreszcie wzgląd na własną świętość i zasługę. Świętość nasza nie
zależy od tego, co czynimy, ale od tego, jak czynimy, tak iż jeden akt, dobrze spełniony,
więcej nas uświęca, niżeli tysiąc niedbałych. Święci po większej części niewiele czynili na
zewnątrz, ale za to wiele na wewnątrz, a ich czynności były dlatego doskonałe, że źródłem
tychże była wielka miłość. Dość tu wskazać na bł. Jana Berchmansa albo na św. Germanę
Cousin. O jakaż to pociecha dla tych kapłanów, którzy gdzieś w odludnych wioskach lub
na misjach pobożny i pracowity pędzą żywot. Ciche ich czyny, choć pełne miłości, uchodzą
nieraz uwagi ludzkiej, ale Bóg je zna i piękną za nie gotuje koronę.
Jakże zarazem dobrym jest Bóg, że sługom swoim tak szerokie pole otwiera do prac i
zasług; każdy bowiem czyn, choćby bardzo drobny, ale wykonany dla Boga, jedna nowy
stopień łaski i chwały. Słusznie też Bernard św. powiedział o tych czynach: Velut
aeternitatis semina jaciuntur [Rzucane są jakby nasiona wieczności]. Małym jest nasienie,
a jednak z niego wielki kłos wyrasta; tak z doskonałego spełniania wszystkich czynności
wyrastają piękne kłosy cnót i bogate snopy zasług. Ono jest też najlepszą pokutą za
grzechy, jako zapewnia św. Franciszek Salezy: Niektórzy sądzą, że nie mogą należycie
pokutować za swoje grzechy; niechże więc wiedzą, że ten czyni bardzo dobrą pokutę, kto

wszystkie swe czynności spełnia doskonale, aby się nimi przypodobać Bogu; bo właśnie ta
pilność w małych sprawach jest cechą doskonałości i wielkiej zasługi. Ona nawet niebo
otwiera, jeżeli płynie z miłości, jako przyrzekł sam Zbawiciel: Dobrzeć sługo dobry i
wierny: gdyżeś był wiernym nad małym, nad wiele cię postanowię, wnijdź do wesela Pana
twego5.
4. Czy i ja pragnę podobne słowa kiedyś usłyszeć? Lecz w takim razie muszę spełniać
wszystko doskonale, a więc nie tylko sprawy większe i okazałe, ale także drobne i na pozór
nieznaczne; jak bowiem ludziom nie ten sługa jest miły, który tylko ważne rozkazy
wykonywa, a mniejsze lekceważy: tak i u Boga próbą posłuszeństwa jest wierność w
drobnych sprawach. Sprawy te są same przez się łatwe; kto zatem w nich wykracza, nie
może się niczym wymówić i można by do niego powtórzyć słowa, jakie wyrzekli słudzy
trędowatego Naamana, kiedy temuż prorok Eliasz kazał obmyć się siedemkroć w wodach
Jordanu: Ojcze, chociażby był wielką rzecz prorok powiedział, zaiste miałbyś był uczynić,
jako daleko więcej, żeś teraz rzekł: Obmyj się, a będziesz oczyścion6. Z drugiej strony
doskonała wierność w małych rzeczach nie jest rzeczą łatwą, wymaga bowiem ciągłego
czuwania i ciągłej pracy, a nieraz i umartwienia miłości własnej, która przede wszystkim
rwie się do spraw wielkich i błyszczących. Jest li ona u mnie?
Kto chce jaśnieć tą wiernością, winien postarać się o wielką miłość ku Bogu i bliźnim;
miłość bowiem sprawia, że dusza stara się przypodobać Bogu, a stąd spełnia wszystko
doskonale i z radością. Amore nihil fortius – powiedział słusznie autor księgi O
naśladowaniu Jezusa Chrystusa7 – amans volat, currit et laetatur [Nie ma nic
mocniejszego, miłujący unosi się w powietrzu, biegnie i raduje się]; a najpierw jeszcze
wy-rzekł św. Augustyn: Ubi amatur, non laboratur, aut si laboratur, labor amatur [Gdzie
jest miłość, nie ma zmęczenia, a jeśli nawet jest utrudzenie, pracę darzy się miłością].
Niestety, tej miłości mam za mało, dlatego też tak wiele popełniam niedoskonałości w
rzeczach zarówno ważnych, jak małych... Lecz Ty, o Panie, rozszerz serce moje i roznieć w
nim wielki ogień miłości, bym odtąd wszystko dobrze czynił.
PUNKT II. Jak spełniać wszystkie czynności, iżby były doskonałymi.
1. Przede wszystkim być w stanie łaski poświęcającej; jak długo bowiem grzech
śmiertelny ciąży na duszy, dusza jest umarłą wobec Boga, a stąd dobre jej uczynki nie mają
zasługi na żywot wieczny.
Nadto, cokolwiek się czyni dobrego, czynić z dobrej pobudki, bo pobudka nadaje
czynnościom kierunek i wartość wewnętrzną; stąd słusznie przyrównano ją to do steru
kierującego okrętem, to do duszy ożywiającej ciało, to do alchemii przemieniającej lichszy
kruszec w złoto. Jeżeli tedy pobudka jest dobrą, natenczas czynność tak mała, jak podanie
kubka wody ubogiemu, odbiera w niebie zapłatę; jeżeli pobudka jest złą, natenczas
czynność tak świetna na zewnątrz, jak rozdanie całej majętności ubogim albo nawet
poniesienie męczeństwa, staje się grzechem. Potwierdził to sam Zbawiciel, kiedy z jednej
strony pochwalił ubogą wdowę, która do skarbony wrzuciła dwa grosze8, z drugiej zgromił
surowo faryzeuszów za ich obłudę i upomniał wszystkich, by sprawiedliwości nie czynili
przed ludźmi, aby byli od nich widziani9.
Kto zatem chce uświęcić swe czynności, niech się strzeże złej pobudki, mianowicie
żądzy próżnej chwały i miłości własnej, inaczej sprawdzi się na nim słowo Pisma: Siew
wielki wrzucisz w ziemię, a mało zbierzesz... winnicę nasadzisz i okopiesz, a wina pić nie
będziesz, bo ją robacy spustoszą10. Niestety, przytrafia się to dosyć często, nawet
kapłanom; toż do wielu z nich można by powiedzieć z Prorokiem: Sialiście wiele a

zwieźliście mało, jedliście a nie najedliście się, piliście, a nie napiliście się, okryliście się, a
nie zagrzaliście się, a kto zyski zbierał, kładł je w dziurawy mieszek11. Słuszne zatem, by
każdy kapłan unikał, jakby trucizny, nie tylko złej intencji, ale także mniej czystej, którą
trafnie nazwano zezowatą, iż jednym okiem na Boga, drugim na siebie i na ludzi patrzy.
Natomiast niech w każdej czynności stara się o pobudkę doskonałą, a więc czy to z wiary,
czy z nadziei i bojaźni świętej, czy szczególnie z miłości płynącą; w tym zaś celu niech
wszystkie swe myśli, słowa, uczynki i cierpienia łączy z myślami, słowami, uczynkami i
cierpieniami Pana Jezusa, a co dzień rano ofiaruje siebie i wszystko swoje Najświętszemu
Sercu Zbawiciela przez niepokalane ręce Maryi, prosząc by On sam w słudze swoim żył i
działał. Czy o tym pamiętam?
2. Po wtóre, czynić wszystko gorliwie, a nie z musu i niechętnie, bo tylko ochotnego
dawcę Bóg miłuje12. Im większą będzie ta gorliwość, tym obfitszą będzie zapłata, jako Pan
sam uczy w przypowieści o robotnikach w winnicy. Ponieważ zaś zniechęcenie łatwo
każdego napada, zwłaszcza gdy czynność jakaś trwa dłużej albo częściej się powtarza, jak
np. słuchanie spowiedzi: przeto należy ożywiać gorliwość, już to aktami strzelistymi, już to
rzutem oka czy na krzyż Zbawiciela, czy na Najświętszy Sakrament. Gdy się budzi uczucie
niechęci lub wstrętu, trzeba zaraz z początku z nim walczyć, a zresztą nie zrażać się, bo Bóg
ocenia czynności według postanowienia woli, a nie według uczuć. Czy tak postępowałem
dotąd?
3. Po trzecie, czynić wszystko dokładnie i w porządku, a stąd unikać z jednej strony
lenistwa, które lubi wszystko odkładać i do niczego nie chce się przyłożyć – z drugiej
nieroztropności, która nie umie znaleźć stosownego czasu i miejsca – jako też gorączki,
która wszystko robi pospiesznie i bez ładu. Duch Boży, jakim każdy kapłan winien być
ożywiony, iż jest wielkim wewnątrz, działa na zewnątrz powoli i po cichu; duch świata
czując próżnię wewnętrzną, szuka rozgłosu i działa z hałaśliwym pośpiechem.
Pośpiech ten pochodzi często z żywości temperamentu, nieraz jednak z lenistwa lub z
miłości własnej; chcemy bowiem pozbyć się czym prędzej czynności, zwłaszcza niemiłej,
by albo gnuśnieć w spokoju, albo przerzucić się do innej, która się nam milszą wydaje.
Lecz za to wszystko, co pospieszne, ma na sobie cechę niedoskonałości; i słusznie
powiedział św. Franciszek Salezy: Trutnie więcej robią hałasu i skrzętniej się uwijają niż
pszczoły, a przecież zamiast miodu wosk tylko wydają; podobnie ci, którzy sprawy swoje z
gorączką i niepokojem spełniają, i mało czynią i źle czynią. Gorączka w działaniu jest
nieraz pokusą szatana, który pragnie obciążyć duszę różnymi sprawami, jak niegdyś
Faraon Żydów, by wszystko niedoskonale spełniała albo poddała się zniechęceniu.
Niechże tedy kapłan nie bierze na siebie zbyt wiele zajęć, zwłaszcza
nieobowiązkowych, i trzyma się tej zasady, że lepiej jest mniej czynić, a dobrze, niżeli
wiele, a niedoskonale. Nawet czynności obowiązkowe niech tak uporządkuje, by jedna nie
przeszkadzała drugiej; – zresztą strzeże się nieumiarkowanych pragnień i poskramia
wrodzoną nagłość. Św. Wincenty ŕ Paulo był usposobienia nadzwyczaj żywego, a gdy się
zabierał do jakiego świętego dzieła, czuł wtenczas nadzwyczajny zapał; miał więc zwyczaj
póty nic nie rozpoczynać, dopóki z naturalnej tej podniety nie ochłonął.
4. Kiedy się już coś rozpoczęło, należy przykuć uwagę do tej czynności i nie pierwej
przelatywać do drugiej, aż się pierwszą ukończy. Czyń, co czynisz, wołano w pogańskim
Rzymie do kapłana składającego ofiarę; o ileż więcej kapłan chrześcijański winien czynić,
co czyni i nie myśleć nawet wtenczas o rzeczach przyszłych, bo rzeczy przyszłe większe na
nas wywierają wrażenie, a stąd łatwo odwracają naszą uwagę. Jest to nieraz fortelem złego
ducha, iż chcąc nas odciągnąć od czynności dobrej, jaką spełniamy, pobudza nas do rzeczy

na pozór użyteczniejszych i lepszych. Z drugiej strony nie należy przywiązywać się
niewolniczo do tego, co się czyni, aby nie utracić świętej wolności; wszelkie bowiem
przywiązanie zaciemnia umysł i krępuje wolę. Duch czysty, prosty i stały nie rozprasza się
nawet wśród prac rozlicznych – mówi autor księgi „O naśladowaniu Jezusa Chrystusa”13
– bo wszystko czyni dla czci Bożej, a w sobie spokojnym i wolnym od wszelkiej troski być
usiłuje. Wprawdzie taka troska zbyt łatwo nas nagabywa, ale można się od niej uwolnić,
poskramiając swe zachcenia, oczyszczając swą pobudkę i pragnąc we wszystkim
spełnienia woli Bożej, a nie swojej. Czy mam podobnego ducha?
5. Wreszcie, czynić wszystko w zjednoczeniu z Panem Jezusem, który wszystko dobrze
czynił; a stąd nie tylko spełniać wszystko doskonale na zewnątrz, ale także na wewnątrz, a
stąd upokarzać się przed Panem, że sami o własnych siłach nic dobrego uczynić nie
możemy, błagać Go o łaskę do każdej sprawy, łączyć się z Nim, iżby On był początkiem,
wzorem i końcem naszych czynności, ofiarować je Jego Sercu, a podczas nich zwracać się
myślą do Boga. Tak czynili Święci, a z tego połączenia się z Bogiem czerpali światło,
pokój, siłę, zapał, wytrwałość, i stawali się niejako podobnymi do Pana Boga, który
wszystko czyni w porządku i pokoju. Niezrównanym wzorem był tu św. Wincenty, a w
nowszych czasach świątobliwy Jan Vianney, o którym też powiedziano, że wszystko co
robił, robił jak najdoskonalej, najroztropniej, najheroiczniej, z najczystszą intencją i z
największą gorliwością14. Nie jest to rzeczą łatwą, skoro sam Św. Grzegorz Wielki się
skarżył, że mu zajęcia zewnętrzne rozrywały ducha i osłabiały jego polot; jednak
miłującym Pana Boga wszystko jest możliwe. Trzeba tylko służyć Bogu wiernie i
naśladować nie tylko Martę, ale i Marię, czyli łączyć życie pracy z życiem modlitwy, a
podczas czynności przez akty strzeliste podnosić duszę do Boga.
Dobrze też zrobić sobie w sercu komórkę i schraniać się do niej, gdy nas świat
zewnętrzny przygniata. Kiedy przed św. Antoninem, arcybiskupem florenckim, żalił się
jego sekretarz, iż go ciągłe zajęcia niepokoją i odrywają od Boga, odrzekł Święty:
Niepodobna, mój synu, wśród tylu trosk i burz życia zachować pokoju wewnętrznego, jeżeli
sobie nie uczynimy w głębi duszy pustyni ukrytej, dokąd byśmy mogli się schronić, aby
nieco odpocząć i w rozmowie z Bogiem nowych sił zaczerpnąć.
O gdyby wszyscy kapłani postępowali według tych zasad, jakże wierną byłaby ich
służba... Tymczasem nawet w dobrych ich czynnościach niemało jest niedoskonałości, bo
albo pobudka jest złą czy mniej czystą, albo do wykonania wkrada się lenistwo,
zniechęcenie i gorączka. Do tego u wielu życie modlitwy słabym bije tętnem, dla mnóstwa
zajęć zewnętrznych; toż brak im zjednoczenia z Bogiem podczas czynności i słusznie
mógłby Pan do niejednego powtórzyć te słowa: Troszczysz się i frasujesz około bardzo
wielu, ale jednego potrzeba15.
RACHUNEK SUMIENIA I AKT ŻALU.
I ja również troskam się zbytecznie około bardzo wielu, a tym więcej zasługuję na
naganę, że nie zawsze troskam się w tym celu, by przyjąć i uczcić Chrystusa. Lecz Ty, o
Panie, przyłóż mnie jako pieczęć do serca Twego, jako pieczęć do ramienia Twego16, czyli
wyciśnij pieczęć doskonałości Twojej na moim życiu wewnętrznym i zewnętrznym, bym
we wszystkich sprawach moich szukał tylko Ciebie.
POSTANOWIENIA: 1. Każdą czynność moją już przy rannej modlitwie złożę w ofierze
Sercu Jezusowemu, w wykonaniu zaś będę się strzegł względu na ludzi, gorączki i
zniechęcenia. 2. Podczas zajęć zewnętrznych będę robił często akty strzeliste.
AKT STRZELISTY: (za św. Bernardem) Anima mea, tui omnes in Jesum et sensus

dirigantur et actus [Duszo moja, niech wszystkie twoje myśli i działania zwracają się ku
Jezusowi]17.
1 1 Kor 10,31. 2 Por. Życie duchowne, T. II, R. XXVII, 1. 3 Pnp 4,9. 4 Mk 7,37. 5 Mt
25,23. 6 2 Krl 5,13. 7 O naśladowaniu Jezusa Chrystusa, III, ks. III, 4. 8 Mk 12,43. 9 Mt
6,1. 10 Pwt 28,38–39. 11 Ag 1,6. 12 2 Kor 9,7. 13 O naśladowaniu Jezusa Chrystusa,
Ks. I, R. III, 3. 14 Żywot X. Jana Maryi Vianney (tłum. pol.). Cz. II, s. 244. 15 Łk
10,41–42. 16 Pnp 8,6. 17 Ser. 16 in Cant.

LVII. Oddawania się nauce

(Rozmyślanie to można rozłożyć na trzy dni)
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Proroka: Wargi kapłańskie będą strzec
umiejętności1.
PRAELUDIUM II. Spraw, Panie, abym poznał, jak potrzebną jest kapłanowi nauka i starał
się o nią wedle woli Twojej.
PUNKT I. Dlaczego powinien kapłan oddawać się nauce?
1. Bo przede wszystkim taką jest wola Boża. Już w Starym Zakonie ogłosił Bóg przez
Proroka: Wargi kapłańskie strzec będą umiejętności i Zakonu, pytać będą z ust jego,
ponieważ Aniołem Pana Zastępów jest; a zarazem przyrzekł, że którzy uczeni będą, świecić
będą, jako światłość utwierdzenia2; – aby zaś kapłani o tym nie zapominali, nakazał
Aaronowi i następcom jego nosić na piersiach rationale z napisem: nauka i prawda3.
O ileż więcej potrzebną jest nauka kapłanom Nowego Przymierza, których sam
Chrystus Pan nazwał światłością świata i solą ziemi4. – Toż słusznie Apostoł Paweł św.
upomina ucznia swego Tymoteusza: Pilnuj czytania i nauki5, a od każdego biskupa i
kapłana żąda, by jako człowiek Boży był ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony i ku
nauczaniu sposobny6; natomiast kapłanowi nieukowi grozi: Jeśli kto nie wie, o nim
wiedzieć nie będą7. I któżby się śmiał opierać woli Bożej?
2. Taką też jest wola Kościoła. Od samego początku było jego staraniem, aby kapłani
jaśnieli pobożnością i nauką; i rzeczywiście już w pierwszych trzech wiekach mógł się
poszczycić takimi mężami, jak Atenagoras, św. Justyn, Tertulian, Orygenes, św. Cyprian,
Hipolit, Laktancjusz itp., w czwartym zaś wydał takich geniuszów, jak św. Jan
Chryzostom, św. Augustyn itp. Kiedy barbarzyńcy ukorzyli się przed Chrystusem, Kościół
spełnił względem nich chlubne posłannictwo magistrae gentium [nauczyciela pogan] i
przyniósł im nie tylko światło wiary, ale i pochodnię cywilizacji. On też pobudował szkoły,
tak niższe jak wyższe, i osobnymi ustawami zniewolił sługi ołtarza do szukania w nich
duchownej i świeckiej wiedzy. Tak np. sobór toledański VIII zakazał, pod grozą vindictae
Dei et Ecclesiae [kary Boga i Kościoła], przypuszczać do święceń ludzi niewykształconych
i ciemnych, żądając, by ten tylko pełnił służbę kapłańską, quem morum innocentia et
literarum splendor reddunt illustrem [który wyróżnia się czystością obyczajów i blaskiem
wiedzy]8. Podobne prawo stanowi Sobór lateraneński czwarty9 i Sobór trydencki10; jakim
zaś jest pod tym względem zapatrywanie Doktorów i Papieży, wypowiada św. Leon
Wielki: Si vix in laicis tolerabilis videtur inscitia, quanto magis in iis, qui praesunt, nec

excusatione digna est nec venia [Jeżeli u świeckich niewiedza zdaje się trudna do
zniesienia, o ileż bardziej nie zasługuje na usprawiedliwienie ani na pobłażliwość u tych,
którzy przewodzą]11. I któżby śmiał gardzić wolą Kościoła?
3. Sama zresztą godność, jak niemniej posłannictwo kapłana wymaga, aby tenże
posiadał potrzebną naukę; tak iż słusznie wypowiedział sobór paryski: Si sacerdos est, sciat
legem Domini. Si ignorat legem, ipse se arguit, non esse Domini sacerdotem [Jeśli jest
kapłanem, niech zna prawo Pańskie. Jeżeli prawa nie zna, sam sobie wystawia świadectwo,
iż nie jest kapłanem Pana]12. On jest sługą Bożym, winien zatem znać obowiązki swej
służby. On nauczycielem ludu, winien zatem znać drogę zbawienia. On światłością świata,
winien zatem oświecać innych promieniami swej wiedzy; inaczej można mu zarzucić za
św. Janem Chryzostomem: Quo-modo lucernae, si non lucent [Po cóż lampy, jeśli nie
świecą]13.
4. Niemniej wzgląd na własne dobro winien skłonić kapłana do oddawania się nauce.
Ona oświeca jego umysł i daje mu wyższy polot, a tym samym strzeże go od niskich żądz
ciała i ponęt światowych; toż słusznie powiedział św. Hieronim: Ama lectionem sanctarum
scripturarum, et carnis vitia non amabis [Kochaj czytanie świętych pism, a nie znajdziesz
upodobania w grzechach cielesnych]; za nim zaś Atto Vercellensis: Haec sunt arma,
videlicet oratio et lectio, quibus diabolus expugnatur [To jest oręż, to znaczy modlitwa i
czytanie, przez który diabeł ponosi klęskę]14. Ona dodaje kapłanowi zachęty do dobrego i
jedna mu dobre imię u ludzi, a tym samym pomaga w pracy nad zbawieniem własnym i
cudzym, jako upomina Apostoł: Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w nich. Bo to czyniąc i
samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają15. Ona sprowadza kapłanowi słodkie
pociechy, jako zapewnia Mędrzec Pański: Mąż uczony wielu nauczył, a duszy swej jest
wdzięczny16. Toteż słynny kardynał de Cheverus, arcybiskup z Bordeaux, śmiało mógł
powiedzieć: Nie potrzebuję nikogo do towarzystwa dla przepędzenia najszczęśliwszych
chwil mego życia, bo modlitwa i nauka sprawiają mi zawsze największą rozkosz. I któżby
nie pokochał nauki?
5. Natomiast nieuctwo u kapłana jest samo w sobie brzydkim, a w skutkach
szkodliwym. Jeżeli lekarz lub sędzia, nie znający tego, co z obowiązku znać powinien,
wielką ma winę przed Bogiem i ludźmi, o ileż więcej kapłan; toż sprawiedliwie grozi mu
Pan: I żeś ty odrzucił umiejętność, odrzucę cię, abyś mi w kapłaństwie nie służył17; kiedy
indziej zaś oświadcza, że straszną karą dla ludu są kapłani ciemni i niedbali: Stróżowie jego
ślepi wszyscy, nie umieli wszyscy: psi niemi, szczekać nie mogący; sami pasterze nie umieli
wyrozumienia, wszyscy na swą drogę ustąpili18. Kapłan nieuk nie nauczy ludzi prawdy
Bożej, owszem, samo słowo Boże poda w pogardę i zamiast światła szerzyć będzie
ciemnotę, którą Sobór toledański nazwał matką wszystkich błędów. Toż słusznie oburza się
na niego Piotr Blessensis: Qui nihil didicit, aliorum doctor efficitur et quasi aes sonans aut
cymbalum tinniens usurpat praedicantis officium, cum sit truncus inutilis et idolum mutum
[Który niczego się nie nauczył, staje się nauczycielem innych i niczym miedź dźwięcząca
albo cymbał brzmiący, bezprawnie podejmuje służbę przepowiadania, choć jest konarem
bezużytecznym i niemym bałwanem]19. Kapłan nieuk nie wskaże ludziom drogi
zbawienia, owszem, niemądrymi wyrokami swymi niejedno sumienie, zamiast oświecić,
zakłóci, niejedną duszę, zamiast wyratować z przepaści, głębiej pogrąży. Nieuctwo i złe
życie kapłanów, oto dwie zabójczynie dusz; i trafnie powiedział św. Piotr Damian:
Sacerdos, qui legem Dei nesciendo delinquit, suis etiam peccatis populum involvit et quos

doctus relevare potuerat, secum simul per imperitiam gravat [Kapłan, który łamie przez
niewiedzę prawo Boże, wikła również w swoje grzechy lud i wraz z sobą, przez brak
wiedzy, obciąża winą tych, którym mógł przynieść pociechę, jako człowiek uczony]20.
Taki kapłan staje się łatwo niewolnikiem tej lub owej namiętności, bo kto się chroni od
nauki, w złe wpadnie21, to jest obniża swój poziom duchowy, a w miarę tego podnosi się
zmysłowość i biorą górę złe żądze. Otium sine litteris – są słowa Seneki – est hominis vivi
sepultura [Czas wolny bez pism jest grzebaniem żywego człowieka]. Taki kapłan ściąga na
siebie pogardę ludzką: quomodo enim observari potest a populis, qui nihil habet secretum a
populo [Albowiem w jaki sposób może być szanowany przez ludzi świeckich ten, który nie
posiada niczego, czym odróżniałby się od ludu]22. Co gorsza, szkodzi on dobrej sławie
Oblubienicy Chrystusowej, którą źli szarpią i znieważają za to, że pośród sług swoich ma
także nieuków. Dedecus Ecclesiae presbyter inscius [Ciemny kapłan hańbą Kościoła] –
powiedział św. Bernard o takim kapłanie. O jakże godnymi uwagi są słowa św. Franciszka
Salezego, jakie raz wyrzekł do swoich kapłanów: Zaprawdę mówię wam, więcej trzeba się
lękać u kapłana nieuctwa, aniżeli grzechu, bo ono nie tylko gubi jego samego, ale także
zniesławia i poniża kapłaństwo. Zaklinam was tedy, bracia najmilsi, byście się szczerze
przykładali do nauk. Umiejętność u kapłana to ósmy sakrament w hierarchii kościelnej.
Największe nieszczęścia przyszły na Kościół stąd, że arka umiejętności z rąk lewitów
dostała się do innych23.
Czy i do mnie ten zarzut się odnosi? Jak się zapatruję na potrzebę nauki dla kapłana?...
Mogę li powiedzieć, że spełniam tu sumiennie wolę Bożą, ogłoszoną mi przez Kościół, i że
nikt z powodu mojego nieuctwa szkody na duszy nie poniósł?...
PUNKT II. Jakiej nauki potrzeba kapłanowi?
1. Przede wszystkim nauki duchownej, bo kapłan jest posłem Bożym i mistrzem
duchownym. Winien on zatem, wedle słów św. Pawła, znać dobrze Chrystusa
ukrzyżowanego24, to jest wszystko, co od Niego wyszło i do Niego prowadzi – a stąd znać
naukę wiary, naukę obyczajów, naukę o środkach zbawienia, naukę o czci Bożej, naukę o
dziejach królestwa Bożego na ziemi, a znać tak, iżby mógł innych uczyć, bo on ma być
fontanną wiecznie bijącą, do której każdy może przychodzić z kubkiem i czerpać wodę
żywota.
W tym celu winien poznać głębiej źródła nauki chrześcijańskiej, Pismo św. i tradycję.
Znajomość Pisma św. jest dla kapłana konieczną, bo ono jest, co do początku, księgą Bożą
– co do treści, księgą najwyższej mądrości – co do przeznaczenia, księgą świata całego – co
do wieku, księgą najdawniejszą – co do stylu i wymowy, księgą najpiękniejszą. Bóg tylko
jeden mógł tak mówić do ludzi, za Boskim tylko natchnieniem mogli ludzie coś tak
mądrego i wzniosłego napisać. Otóż tę księgę każe Bóg sam pilnie czytywać, a któż ma tu
większy obowiązek, jeżeli nie kapłan; wszakże Pismo św. jest księgą kapłańską25 i
zwierciadłem pasterzy26. Już w Starym Zakonie mówi Bóg do ludu ustami Jozuego: Niech
nie odstępuje księga zakonu tego od ust twoich: ale w niej będziesz rozmyślał we dnie i w
nocy, abyś strzegł i czynił wszystko, co w niej napisano, natenczas wyprostujesz drogę
twoją i wyrozumiesz ją27; prorokowi zaś nakazuje zjeść tę księgę i dopiero potem mówić
do synów Izraelowych28. W Nowym Zakonie Pan sam odzywa się do Żydów: Rozbierajcie
pisma29, a Jego Apostoł upomina Tymoteusza: Pilnuj czytania...30, bo wszelkie Pismo od
Boga natchnione jest pożyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku naprawieniu, ku

ćwiczeniu w sprawiedliwości31.
Rzeczywiście, stąd kapłan czerpie światło, bo zakon Pański niepokalany, nawracający
duszę: świadectwo Pańskie wierne, dające mądrość maluczkim32. Stąd pociechę,
albowiem cokolwiek napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i
pociechę z pisma, nadzieję mieli33. Stąd zachętę do dobrego, jak to słusznie upomina Św.
Grzegorz Wielki: Dis-ce cor Dei in verbis Dei, ut ardentius ad aeterna suspires, ut mens
nostra ad coelestia maioribus desideriis accendatur [Ucz się Serca Bożego w Bożych
Słowach, abyś goręcej tęsknił do wieczności, by myśl nasza zapalała się większym
pragnieniem rzeczy niebiańskich]. Stąd wzór wymowy kaznodziejskiej, jak to trafnie
twierdzi św. Augustyn: Sapienter quis dicit tanto majus vel minus, quanto in Scripturis
sacris magis minusve profecit [Człowiek o tyle bardziej lub mniej mądrze przemawia, o ile
bardziej lub mniej postępuje w czytaniu świętych Pism]34. Jakoż dzieje Kościoła
świadczą, że wszyscy wielcy kaznodzieje zaprawiali się na Piśmie św. i na dziełach Ojców
św. Nic też dziwnego, że ci Ojcowie i sobory tak usilnie nawołują kapłanów do czytania
ksiąg św. Divinas scripturas saepius lege; imo nunquam de manibus tuis sacra lectio
deponatur [Częściej czytaj Boże Pisma; niech zaiste nigdy ręce twoje nie odkładają na bok
świętego czytania]35 – pisze św. Hieronim do Nepocjana; a św. Augustyn tak się modli:
Sint castae deliciae meae Scripturae Tuae [Niech Pisma Twoje staną się dla mnie źródłem
rozkoszy]36.
Jakże tedy słuszne, by czytać Pismo św., a czytać z upragnieniem, jako list
wszechmocnego Boga, pisany z nieba do stworzenia swego37 – czytać z uszanowaniem,
naśladując św. Karola Boromeusza, który czytywał je na klęczkach – czytać z
rozmyślaniem i robić wyciągi – czytać regularnie, choćby po pół rozdziału na dzień.
Niestety, wielu kapłanów nie zna dobrze i nie czytuje często Pisma św.; toż ich wiedza
teologiczna tak płytka, ich kazania tak mdłe i suche38. Może i ja do nich należę? Toż odtąd
rozczytywać się będę w Piśmie św., aby, według słów jednego z Ojców Kościoła, pierś
moja stała się żywą biblioteką Chrystusową.
2. Post Scripturas sacras dodorum hominum tractatus lege39; po Piśmie św.
teologiczne rozprawy – oto reguła dla wszystkich kapłanów. Wprawdzie teologia jest
niejako drzewem, które w biegu wieków rozrosło się szeroko i wysoko, tak że nawet ptaki
niebieskie, to jest umysły bystre nie potrafią zbadać doskonale wszystkich gałęzi; pewna
jednak miara wiedzy teologicznej jest konieczną dla każdego kapłana, a tę miarę trzeba
ciągle uzupełniać i pomnażać.
Mianowicie, każdy kapłan winien znać, o ile można, gruntownie teologię dogmatyczną
i apologetykę, iżby przyswoić sobie prawdę Bożą w całej pełni i umieć jej bronić. Winien
znać teologię moralną, ascetykę i rudimenta mistyki, iżby podawać wszystkim zdrowe
prawidła życia i tak siebie jak drugich wieść do doskonałości. Winien znać historię
kościelną i prawo kanoniczne, by nabrać czci i miłości ku Kościołowi, jego ustawom,
instytucjom i dziełom. Winien znać teologię pasterską i katechetykę, by być dobrym
pasterzem i nauczycielem. Winien znać teorię wymowy kaznodziejskiej i jej bogactwa, by
z zapałem i pożytkiem opowiadać słowo Boże. Winien znać patrystykę i patrologię, a
przynajmniej dzieła niektórych Ojców, i robić z nich wypisy. Winien wreszcie znać
filozofię chrześcijańską, jej działy i jej dzieje, a zarazem przeciwne jej systemata.
Ponieważ z seminarium wynosi się niedostateczną znajomość tychże przedmiotów, przeto
potrzeba ją później bogacić częstym czytaniem i w tej myśli zbierać zawczasu bibliotekę z

dzieł dobranych40. Dobrze by też było tworzyć biblioteki dekanalne, a gdyby się to nie
udało, tedy przynajmniej jedną wielką bibliotekę diecezjalną przy seminarium
duchownym, z której by mogli korzystać alumni i księża. I nie byłoby to rzeczą trudną,
gdyby każdy kapłan przekazał przed śmiercią cały swój księgozbiór tej bibliotece, a i za
życia o niej pamiętał. Słuszna też rzecz, aby każdy kapłan czytywał i wspierał, jeżeli nie
piórem, tedy przynajmniej groszem, czasopisma i przeglądy kościelne, mające u nas tak
trudny żywot. Słuszne wreszcie, aby wszyscy kapłani zajmowali się żywo kwestiami
teologicznymi na tzw. konferencjach i kongregacjach dekanalnych, a zdolniejsi brali udział
w kongresach katolickich, które i u nas są pożądane. Jak pod tym względem postępowałem
dotąd? Czy mam zamiłowanie w księgach teologicznych i duchownych? Jakie posiadam
dzieła w mojej biblioteczce i jakie trzymam czasopisma?
3. Obok nauki teologicznej potrzebną jest kapłanowi i nauka świecka, już to by nie
popadł w pogardę u ludzi wykształconych, do których ze stanu swego należy, już to by tym
korzystniej mógł na nich wpływać.
Tej zasady trzymał się Kościół od początku; wszakże już w wieku piątym ustami
papieża Gelazego I. ogłosił: Nemo illiteratos ad Clericatus Ordinem promovere
praesumat; quia litteris carens sacris non potest esse aptus officiis [Niech nikt nie próbuje
przyjmować do stanu kapłańskiego ludzi niepiśmiennych; bowiem człowiek, pozbawiony
znajomości pisania i czytania, nie może być zdatny do pełnienia świętych powinności]41.
W ślad za Ojcami Kościoła, którzy pośród uczonych swego czasu pierwsze dzierżyli
miejsce, duchowieństwo świeckie i zakonne stało na straży pozostałych pomników starej
cywilizacji i przez wiele wieków niosło przed narodami pochodnię wszelakiej wiedzy;
kiedy zaś tę pochodnię poczęło z rąk swoich wypuszczać, straciło wiele ze swej sławy i ze
swego wpływu, jak to uznał sam Napoleon I. na posiedzeniu Rady państwa. Wprawdzie
niepodobna, aby dziś kapłan był biegłym we wszystkich naukach świeckich, bo pole to
niesłychanie rozległe; winien jednak mieć wiedzę wystarczającą, nie niższą od innych ludzi
wykształconych, co już sobór akwizgrański w r. 836 wypowiedział: Doctrina sacerdotalis
secundum cuiusque qualitatem omnibus sufficiens esse debet, modesta, prudens, discreta,
honesta atque utilis [Wiedza kapłańska, co do swej wartości, powinna służyć pomocą
wszystkim, pełna umiarkowania, roztropna, powściągliwa, uczciwa oraz pożyteczna].
Słuszne zatem, by znał dobrze język ojczysty, celniejsze płody piśmiennictwa, historię
powszechną, dzieje własnego narodu, rzeczy główne z nauk przyrodniczych, języki
starożytne, zwłaszcza łaciński, i parę języków nowożytnych, zwłaszcza niemiecki i
francuski. Słuszne również, by znał ważniejsze ustawy państwowe i krajowe, dzisiejsze
dążności polityki i szkolnictwa, nowsze objawy ruchu literackiego i współczesne prądy
społeczne, a w tym celu czytywał dzienniki z tendencją zachowawczą i katolicką.
Natomiast niech nie popiera, choćby ubocznie, czasopism antyreligijnych i liberalnych, ani
bierze do rąk książek złych, chyba że trzeba dać im odprawę lub ostrzec innych przed
trucizną. Dobrą wskazówkę daje tu sobór mediolański czwarty, przez św. Karola
Boromeusza zwołany: Ne clerici apud se libros habeant aut legant, quorum lectione bene
agendi studium, morum disciplina et timor charitasque Dei languescere possit; quales libri
sunt, qui res vel inanes, vel jocosas; vel scurriles, ridiculasve vel impuras continent [Niech
duchowni nie trzymają u siebie ani nie czytają ksiąg, których lektura mogłaby osłabić
ochotę do dobrego postępowania, dyscyplinę obyczajów oraz bojaźń i miłość Boga; takimi
są księgi o treści próżnej albo błazeńskiej, pełnej krotochwili, żartów czy też
nieskromności]42. Z drugiej strony byłoby rzeczą pożądaną, aby zdolniejsi kapłani wzięli

się i u nas do pisania dzieł dobrych, tak dla wykształ-conych, jak dla ludu; jak niemniej, by
niektórzy – jeżeli mają talent wybitny – uprawiali głębiej nauki świeckie43. Lecz w takim
razie niech w pracach swoich szukają tylko chwały Bożej, uświetnienia Kościoła i tryumfu
prawdy, a strzegą się dumy umysłowej, rozproszenia i chłodu ducha, w co łatwo popaść
mogą i czasem, niestety, popadają. Utilis lectio, utilis eruditio est; – powiedział trafnie św.
Bernard – sed multo magis unctio necessaria, quippe quae sola docet de omnibus
[Pożyteczne czytanie stanowi pożyteczne kształcenie, lecz o wiele bardziej potrzebne jest
namaszczenie, zwłaszcza, że ono samo przysparza wiedzy o wszystkim]44.
Miara wiedzy teologicznej i świeckiej nie dla wszystkich jest równa; większej miary
potrzebuje biskup, a wśród kapłanów ten, co piastuje wyższą godność, zajmuje katedrę
profesorską lub pracuje w mieście. Nikomu nie wolno być nieukiem i leniwcem.
Nieuków, dzięki Bogu, u nas nie ma, bo każdy musi już w seminarium nabyć pewnego
zasobu wiedzy; ale lenistwa jeszcze jest dużo. Wielka część księży, nawet młodszych,
oddaje się naukom teologicznym raczej z musu niż z zamiłowania i to zazwyczaj wtenczas,
gdy czas konkursu się zbliża. Oprócz tego ruch umysłowy w duchowieństwie polskim jest
za słaby, bo takowe, ogólnie mówiąc, za mało kupuje i czyta poważnych książek. Cóż
dziwnego, że liczba piszących jest u nas tak szczupła i że wiele zagonów niwy teologicznej
leży prawie odłogiem. Wprawdzie ten i ów wymawia się natłokiem pracy lub brakiem
grosza; ale praca nagła nie jest tak częstą, zresztą zostają wieczory zimowe i miesiące
letnie; co do wydatków zaś lepiej kupić dobrą książkę i ofiarować ją potem bibliotece
seminarialnej albo wesprzeć piśmiennictwo kościelne, aniżeli zbierać grosz ze szkodą dla
duszy, by po śmierci zbierającego poszedł na marne. O jakże wyżej pod tym względem stoi
duchowieństwo francuskie lub niemieckie!
Co gorsza, dają się słyszeć skargi, że u wielu kapłanów jest widoczną płytkość w
kazaniach i nieznajomość życia duchownego w konfesjonale – że niejednemu wiele
niedostaje do ogólnego wykształcenia, i że tym niedostatkom należy przypisać brak
wpływu na warstwy wyższe i średnie.
Czy ja sam nie daję ludziom powodu do skargi? Mogę powiedzieć, że mam należytą
miarę wiedzy teologicznej i świeckiej? A przynajmniej czy staram się takową uzupełnić
wytrwałą pracą?...
PUNKT III. Jak ma kapłan oddawać się nauce.
1. Krótko mówiąc, z Bogiem, dla Boga i wedle woli Bożej.
Z Bogiem, a więc pracę około nabycia nauki ma użyźniać modlitwą, bo Pan daje
mądrość, a z ust Jego roztropność i umiejętność45; jeżeli tedy który potrzebuje mądrości,
niech prosi od Boga, który obficie wszystkim dawa46. Tego też środka używali wszyscy
mistrzowie, a jeden z nich wyraźnie mówi: Si es theologus, vere orabis; et si vere oraveris,
theologus vere eris [Jeśli jesteś teologiem, będziesz się szczerze modlił; wszelako jeśli
będziesz się szczerze modlił, zaiste staniesz się teologiem]47; kiedy zaś św. Tomasza z
Akwinu zapytał jeden z przyjaciół, jakby nabyć gruntownej nauki, odrzekł tenże; Zachowaj
czyste sumienie, módl się pilnie i ukochaj samotność. Na podobne pytanie odpowiedział
proboszcz z Ars, wskazując na swój klęcznik. Z prośbą o światło niebieskie należy
połączyć rozmyślanie, bo wszakże u stóp Boskiego Mistrza klęcząc i w Jego życie się
wpatrując, doszli Święci do tak wzniosłej mądrości.
2. Dla Boga, czyli potrzeba mieć dobrą intencję, tą zaś niech będzie chęć poznania i
uczczenia Pana Boga i pracowania z większą korzyścią dla chwały Kościoła, zbawienia
własnego i pożytku ludzi. Nie jest to tak łatwo o zupełnie czystą pobudkę, bo miłość własna

wszystkiego stara się nadużyć. Są tacy – mówi tu trafnie św. Bernard – którzy chcą znać w
tym tylko celu, aby znali, a to jest brzydką ciekawością. Są inni, co chcą znać, aby sami byli
znani, a to jest brzydką próżnością. Są i tacy, którzy chcą znać, aby swą wiedzę sprzedać,
na przykład, za pieniądze i zaszczyty, a to jest liche kupczenie. Lecz są inni, którzy chcą
znać, by mogli drugich budować, a to jest miłością; albo i tacy, którzy chcą znać, by się
sami budowali, a to jest roztropnością48. Z tych wszystkich – tak kończy Doktor
Miodopłynny – tylko przedostatni i ostatni poczet zasługuje na pochwałę.
3. Według woli Bożej, to jest potrzeba uczyć się pilnie, w porządku i z pożytkiem
duchownym.
Pilnie, a więc brać do ręki książkę często i chętnie, naśladując Ojców Kościoła i
wielkich mistrzów, z których jeden, jakby imieniem wszystkich, powiedział: Aut discere,
aut docere, aut scribere dulce habui [Za rozkoszne zajęcie uważałem pobieranie nauk,
nauczanie, albo pisanie]49. Wprawdzie oddawanie się studiom poważnym wymaga
pewnych ofiar, ale bez umartwienia nic wielkiego się nie dzieje; toż i tę pracę należy
podejmować w duchu pokuty. Zresztą, jeżeli uczeni świeccy wyrzekają się nieraz dla nauki
pociech ziemskich, a nawet narażają lub skracają swe życie: czyż kapłan niczego nie
poświęci dla umiejętności Bożych? Niechże tedy każdy przeznaczy jakąś chwilę
codziennie na czytanie książek teologicznych i duchownych, a zwłaszcza Pisma św., by się
rzeczywiście sprawdziło: Nulla dies sine linea [Żaden dzień bez linijki tekstu]. Dobrze jest
przy tym zapisywać trafne zdania autorów, czy własne myśli, rodzące się podczas czytania,
jak to czynił św. Karol Boromeusz i wielu innych50.
W porządku, a więc dać pierwszeństwo umiejętnościom świętym, pośród tych zaś tego
przede wszystkim się uczyć co do zbawienia potrzebniejsze. Ut id prius – powiedział św.
Bernard – quod maturius ad salutem [Aby na pierwszym miejscu było to, co prowadzi ku
zbawieniu]; i znowu: Id ardentius, quod vehementius ad amorem [Niech budzi większą
żarliwość to, co gwałtowniej wznieca miłość]51. W porządku, a więc nie rozpoczynać
kilku książek naraz, wybierać zaś najlepsze, strzegąc się gorączki, która za wiele czyta,
byle co czyta i pospiesznie czyta. Jak wszędzie, tak i tu trzeba postępować z roztropnością i
umiarkowaniem, wedle słów Apostoła: Powiadam wszystkim..., żeby nie więcej rozumieli,
niźli potrzeba rozumieć52. W porządku, a więc w odpowiednim czasie i bez uszczerbku dla
obowiązków zawodowych; bo byłoby rzeczą naganną, gdyby kapłan uciekał z
konfesjonału, opuszczał szkołę, lub zamykał się przed parafianami, by natomiast oddawać
się studiom naukowym.
Wreszcie, z duchownym pożytkiem, a stąd nie tylko nie wzbijać się w dumę, a przez nią
oddalać się od Boga, ale używać nauki jako środka do zbliżenia się do Boga; jak upomina
św. Augustyn: Sic lege, sic disce, ut memineris verissime dictum: scientia inflat, charitas
aedificat. Sic itaque adhibeatur scientia tanquam machina quaedam, per quam structura
charitatis adsurgat, quae maneat in aeternum, etiam cum scientia destruetur [W ten sposób
czytaj, tak ucz się, abyś miał w pamięci wyjątkowo prawdziwe przysłowie: wiedza daje
natchnienie, miłość buduje. Przeto należy starać się o wiedzę, niczym o jakieś narzędzie,
dzięki któremu rośnie budowla miłości, która trwa na wieki, nawet gdy wiedza
przepadnie]53. Trzeba zatem dać nauce za nieodstępną towarzyszkę miłość, bo nauka bez
miłości nadyma, miłość bez nauki błądzi, nauka z miłością buduje54. Każdy mianowicie
kapłan winien, wedle pięknego wyrażenia św. Franciszka Salezego, mieć dwoje oczu,
naukę i pobożność, by nie tylko wiele umieć, ale też żyć po Bożemu, pomnąc na słowa

soboru akwizgrańskiego: Sicut doctrina sine vita arrogantem facit, ita vita sine doctrina
inutilem reddit [Jak wiedza bez praktyki życiowej czyni człowieka zuchwałym, tak życie
bez wiedzy sprawia, że staje się bezużyteczny]55. Lamennais, Döllinger i inni stali się
zgorszeniem XIX-go wieku, iż przy wielkiej nauce brakło im pokory; proboszcz z Ars
tysiące ludzi nawrócił i zbudował, iż skromny zasób nauki pomnożył modlitwą, a
opromienił wielką świętością życia.
A jakiż wzór mnie przyświeca? Czy poświęcam na naukę tyle czasu, ile mogę i
powinienem, a czynię to z dobrej pobudki, chętnie, bez szkody dla obowiązków i z
pożytkiem dla duszy?... Czy mianowicie szukam zawsze i wszędzie Jezusa i żadna książka
mi nie smakuje, w której tego Imienia nie widzę?
RACHUNEK SUMIENIA Z ODDAWANIA SIĘ PRACY UMYSŁOWEJ.
Ach Panie, przebacz mi tyle chwil zmarnowanych na czytaniu rzeczy nieużytecznych,
tyle ociężałości dla rzeczy świętych, tyle próżności we wszystkim... Odtąd będę lepiej
pamiętał na przestrogę jednego ze sług Twoich: Sis Dei philosophus et Dei vates, non
quaerendo, sed imitando Deum sapiens, ut non tam lingua quam vita eruditus; non tam
disserens magna, quam faciens [Bądź Bożym filozofem i wieszczem Bożym, mędrcem nie
przez badanie, ale przez naśladowanie Boga, nie tak biegłym w mowie, jak w życiu; nie
tyle rozprawiając o rzeczach wielkich, co je praktykując]56.
POSTANOWIENIA: 1. Poświęcę codziennie jakąś chwilę na naukę teologii i czytanie
dzieł poważnych. 2. Każde czytanie rozpocznę od modlitwy. 3. Trafne zdania i głębsze
myśli będę zapisywał w osobnej księdze.
AKT STRZELISTY: Boże, Boże mój, oświeć ciemności moje57.
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LVIII. Utrzymywanie duchownych stosunków z pasterzem diecezji i z innymi
kapłanami
(Rozmyślanie to można rozłożyć na dwa dni)

PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Psalmisty: Oto jako dobra a jako
wdzięczna rzecz mieszkać braci społem1.
PRAELUDIUM II. Natchnij mnie, Panie, duchem miłości, tak względem mojego pasterza,
jak względem braci kapłanów.
PUNKT I. Kapłan winien zachować dobre stosunki ze swoim biskupem i z innymi
kapłanami, a przy tym starać się o świętą przyjaźń.
1. Jest wolą Bożą i pragnieniem Kościoła, aby kapłani widzieli w swoim biskupie
następcę Apostołów i zwierzchnika, ustanowionego od Ducha Świętego, a zarazem swego
ojca duchownego, mającego świecić im przykładem i otaczać ich miłością; stąd by nie
tylko byli mu posłuszni w sumieniu i spełniali wiernie jego zarządzenia, ale też by go
otaczali czcią i miłością, uciekali się do niego z zaufaniem, czy to po radę czy po pomoc
duchowną, pracowali z zapałem pod jego kierownictwem, nie żałowali trudu i grosza na
dzieła przezeń przedsiębrane, a w chwilach próby stali przy nim mocno, choćby przyszło
ponosić prześladowanie. Z drugiej strony niech i biskup uważa siebie nie tylko za rządcę i
sędziego kapłanów, ale przede wszystkim za ich przewodnika i opiekuna; niech czuwa
bacznie nad ich życiem, a w razie potrzeby upomina i karci, ale zarazem niech ma
wszystkich w swoim sercu i troszczy się o ich dobro.
Takim pasterzem był między innymi św. Karol Boromeusz2. Zaledwie zasiadł na swej
stolicy, aliści, obok sześćdziesięciu dziekanów, ustanowił dwunastu wizytatorów, których
zadaniem było zwiedzać ciągle parafie i składać co tydzień, na osobnych zebraniach,
dokładne relacje arcybiskupowi. On sam zapraszał jak najczęściej księży do siebie i
wypytywał o wszystko, a co usłyszał, w osobnej księdze zapisywał; nadto trzy razy w roku
i przed każdą wizytą kanoniczną odbywał konferencje z dziekanami; czego ten był skutek,
że każdego kapłana – a miał ich trzy tysiące – znał doskonale. Wizyty pasterskie
podejmował z heroiczną iście gorliwością, bo nieraz wspinał się pieszo, czasem na rękach i
nogach, po stromych górach, lodowcach i urwiskach, by nie pominąć także parafii
położonych w Alpach. Ponieważ duchowieństwo w tych stronach było bardzo ubogie,
przeto zdarzało się, że św. pasterz miał za cały pokarm kasztany z mlekiem, a sypiał na
twardej ziemi, w mizernej i wilgotnej chacie. Zresztą nawet u bogatszych proboszczów nie
mogło być więcej jak trzy potrawy na obiad. Dbały niezmiernie o uświęcenie ludu,
rozpoczynał swą pracę od podniesienia kapłanów, a gdy z jednej strony wytykał, co było
zdrożnego i w razie uporu karał – bo był bardzo stanowczym – z drugiej zachęcał i chwalił,
gdzie widział coś dobrego; co więcej, pomagał modlitwą, radą i groszem. Trudno wyliczyć,
ile on rozdał między uboższych kapłanów i ich kościoły. Toteż całe duchowieństwo czciło
i miłowało swego pasterza, choć tenże usunął wiele nadużyć i karności mocno przestrzegał.
Podobne stosunki istniały w diecezji genewskiej, kiedy nią rządził św. Franciszek
Salezy. I on także ustanowił dwudziestu nadzorców, archiprezbiterami później nazwanych,
by wiedzieć o wszystkim, co się działo w diecezji; więcej jednak działał miłością i
słodyczą, niżeli groźbą i karą. Gdy raz stanął przed nim kapłan, oskarżony słusznie o
ciężkie wykroczenia, lecz zamiast upokorzyć się, wszystkiemu przeczył: św. Franciszek
Salezy zawstydził się sam na widok takiej bezczelności, ale nie uniósł się gniewem, czym
zmieszany i wzruszony ów kapłan padł do nóg tak dobrego pasterza i wyznał przed nim z

żalem swe winy. Mąż święty nie tylko przebaczył winowajcy, ale poprosił go wzajem o
spowiedź3. Wszystkim kapłanom okazywał on wielki szacunek i nie pozwalał im stać,
kiedy sam siedział. Jeżeli który z nich umarł, opłakiwał go jakby swego brata, a raz podjął
podróż dziewięciogodzinną, by odwiedzić ciężko chorego proboszcza. Kiedy indziej nie
mając co dać ubogiemu plebanowi, wyniósł z kaplicy dwa kandelabry srebrne i kazał je
sprzedać. Nic też dziwnego, że duchowieństwo odpłacało się swemu pasterzowi miłością i
dążeniem do doskonałości. Oby Bóg dał Kościołowi jak najwięcej takich biskupów!
2. Oprócz tego sprawiedliwą i konieczną jest rzeczą, aby kapłani uważali jedni drugich
za braci, a stąd by się wzajem miłowali i wspólnymi siłami dążyli do utrzymania pokoju,
zgody i jedności między sobą. Wzywa ich do tego Apostoł: Proszę was, abyście chodzili ze
wszelaką pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc jeden drugiego w miłości, starając
się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju; jako pobudkę zaś dodaje: Jedno
ciało i jeden duch: jako jesteście wezwani w jednej nadziei wezwania waszego, jeden Pan,
jedna wiara, jeden chrzest;4 – jakoby chciał powiedzieć: O słudzy Pańscy, zachowujcie
pokój i zgodę, bo przecież jesteście członkami jednego ciała, którego głową sam Chrystus,
które to ciało ten sam duch ożywia, ta sama nadzieja podnosi, ta sama wiara oświeca, ten
sam chrzest uświęca, ten sam Pan karmi i strzeże; jako więc członki najściślej są z sobą
złączone i wzajem się wspierają, tak i wy łączcie się z sobą i pomagajcie jeden drugiemu.
Pokój, zgoda i jedność w duchowieństwie – to piętno Chrystusowe i znamię synostwa
Bożego. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi5 – to
rękojmia błogosławieństwa Bożego i korzystnego działania – to niepokonana siła wobec
wrogów – to wreszcie potężna pomoc duchowna. Rzeczywiście, jeżeli wszyscy idą zgodnie
i raźno drogą Pańską, tedy gorliwszy rozpala zimniejszego, mocniejszy podtrzymuje
słabszego.
A w czymże pokój, zgoda i jedność mają się objawiać? W pożyciu, w zapatrywaniach,
w dążnościach, w walce z wrogami dusz, w pracy dla Boga; jako upomina Apostoł: A Bóg
cierpliwości i pociechy niech wam da, abyście jedno między sobą rozumieli wedle Jezusa
Chrystusa; abyście jednomyślnie, jednymi ustami chwalili Boga i Ojca Pana naszego
Jezusa Chrystusa6.
3. A cóż ma duchowieństwo czynić, by utrzymać pokój, zgodę i jedność między sobą?
Przede wszystkim zachować ścisły związek ze Stolicą Apostolską, która jest ogniskiem
jedności, i z biskupami, którzy są stróżami tejże jedności; stąd tak wierzyć, tak sądzić, tak
działać, tak walczyć, jak Stolica Apostolska za pośrednictwem biskupów wskazuje.
Po wtóre, unikać tego wszystkiego, co jedność duchowieństwa rozbija lub osłabia, a
więc rozdwojeń, sporów, podejrzeń, uprzedzeń, obmów, niechęci, dumy, zazdrości i
sobkostwa, a natomiast dążyć do tego, by wszyscy byli doskonałymi w jedno7, tę miłość
mając, jednomyślni, jedno rozumiejąc, nie przez sprzeczanie, ani przez próżną chwałę, ale
w pokorze, jeden drugiego mając za wyższego nad siebie, nie upatrując każdy, co swego
jest, ale tego, co drugich8.
Po trzecie, popierać wszystko, co zmierza do uwielbienia Boga, chwały Kościoła i
zbawienia dusz; a w tych pracach nieść sobie chętną pomoc, nie szukając własnej chwały
lub korzyści.
Wreszcie, używać środków, służących do utrwalenia jedności.
4. Chociaż wszyscy kapłani katoliccy, bez względu na narodowość i obrządek, winni
się uważać za braci, to jednak naturalną jest rzeczą, że kapłani jednego narodu, jednej
diecezji, jednego dekanatu, jednej parafii, są sobie bliższymi. Miłość ogólna dla wszystkich

nie wyklucza przyjaźni szczególnej dla jednego lub kilku. Owszem, taka przyjaźń, byle w
duchu Bożym zawiązana, jest nader pożyteczną; bo wszakże sam Duch Św. zapewnia:
Wiernemu przyjacielowi nie masz porównania9... Wierny przyjaciel jest mocną obroną, a
kto go nalazł, skarb nalazł10. Kapłan wystawiony na częste i silne próby, jak drzewo
samotne na górze, potrzebuje więcej może, niż kto inny, serca życzliwego, w którym by w
chwili wątpliwości zaczerpnął rady, w chwili smutku pociechy, w chwili
niebezpieczeństwa ratunku; a gdzież takie serce znajdzie, jeżeli nie u jednego z braci
kapłanów. Pośród świeckich jest niemało zacnych ludzi, ale któryż z nich rozumie dobrze
kapłana? Choćby chcieli, nie umieją podnieść go w górę, ponad nędze i pokusy życia, a
nieraz pojmują przyjaźń po światowemu, jako świadczenie sobie grzeczności i
uprzyjemnianie życia, przy czym główną spójnią są odwiedziny, biesiady, gra w karty itp.
Potrzeba zatem, aby kapłan szukał przyjaciela pośród kapłanów, i to pośród najlepszych,
według rady św. Bernarda: Illos suscipe, illos dilige, illis te associa, quos videris
contemptores saeculi, sectatores virtutis, amatores disciplinae [Wspieraj, miłuj i wstępuj
do grona tych, których uważasz za gardzących rzeczami doczesnymi, poszukujących
gorliwie cnoty i miłośników karności]. Czuwać też nad tym należy, aby cementem
przyjaźni była nie tylko obopólna sympatia i wzajemna wymiana myśli i uczuć, ale przede
wszystkim miłość Pana Jezusa i dążność do udoskonalenia się w Jego służbie; On też niech
będzie pierwszym i najdroższym przyjacielem kapłana. Amicum ille veraciter amat –
powiedział pięknie św. Augustyn – qui Deum amat in amico [Ten prawdziwie miłuje
przyjaciela, który miłuje w przyjacielu Boga]11.
W jakimże stosunku ja sam zostaję do mojego pasterza i do innych kapłanów? Czy
oddaję każdemu, co mu się należy, i staram się wedle sił o utrzymanie pokoju, zgody i
jedności w duchowieństwie, zwłaszcza najbliższym? Czy mianowicie jestem wolny od
tych wad, które rodzą nieporozumienia i waśnie, a natomiast dobrze życzę wszystkim
braciom i pomagam im, ile mogę? Kto jest moim przyjacielem i do czego dąży ta
przyjaźń?...
PUNKT II. Jakie są środki do utrzymania jedności i dobrych stosunków między
kapłanami.
Przede wszystkim takim środkiem jest jednolite i staranne wychowanie w seminarium,
tak pod względem ascetycznym, jak naukowym i pasterskim12.
Takim środkiem są coroczne rekolekcje, odprawiane wspólnie, pod sterem biegłego
przewodnika13.
Takim środkiem są wizyty biskupie i odbywane wśród nich konferencje, czy z każdym
kapłanem z osobna, czy z duchowieństwem całego dekanatu.
Takim środkiem jest częste ogłaszanie listów pasterskich i wydawanie czasopisma
diecezjalnego, które by kierowało opinią kleru, zwłaszcza w sprawach ważniejszych.
Takim środkiem są sobory prowincjonalne i synody diecezjalne. Pierwsze nakazał
Sobór trydencki zwoływać co trzy lata, drugie co rok, a tę ustawę wprowadził najpierw w
życie św. Karol Boromeusz. Mediolańskie sobory prowincjonalne zaprowadziły pożądaną
reformę, w myśl uchwał trydenckich, i stały się wzorem dla innych; niemniejszy pożytek
przyniosły synody diecezjalne, których za rządów św. Karola odbyło się jedenaście. Święty
pasterz przemawiał na nich po dwakroć dziennie do kapłanów; a iż pomiędzy nimi było
wielu ubogich, przeto więcej niż dwustu żywił własnym kosztem. Zbawienne te instytucje
odżyły w naszych czasach; gdzie zaś trudno je odnowić, tam biskupi zaprowadzają
coroczne narady ze wszystkimi dziekanami14.

Takim środkiem są kongregacje dekanalne i konferencje naukowe. Pierwsze istnieją od
dawna, jako surrogat synodów; drugie znane były najpierw po klasztorach (Collationes
patrum) i w szkołach teologicznych (np. u OO. Jezuitów); – wśród duchowieństwa
świeckiego zaprowadził je, jako jeden z pierwszych, św. Karol Boromeusz, nakazując, aby
w tych parafiach, gdzie było przynajmniej pięciu księży, zgromadzali się wszyscy po
dwakroć w tygodniu na rozprawy naukowe i duchowne. Później rozpowszechnił takowe
św. Wincenty ŕ Paulo w Paryżu i gdzie indziej. Jedne i drugie są nader korzystne, byleby
nie brakowało roztropności przewodniczącemu, dobrej woli wszystkim obecnym.
Mianowicie kongregacje dekanalne, wprawnie kierowane, przyczyniają się niemało do
obudzenia żywszego ruchu naukowego, do wprowadzenia większej jednolitości w pracy
pasterskiej i do utrwalenia harmonii wśród kleru.
Takim środkiem jest życie wspólne (vita communis). Istniało ono w wiekach dawnych,
dzięki usiłowaniom św. Augustyna, Chrodeganga i innych; później jednak rozprzęgło się, z
wielką szkodą dla nauki i karności. Odnowił je w wieku XVII-ym x. Bartłomiej
Holzhauser, proboszcz w Bingen († 1658), założywszy stowarzyszenie księży świeckich
wspólnie żyjących (Institutum clericorum saecularium in communi vi-ventium), które w r.
1683 pod nazwą Komunistów, Bartolomitów albo Bartoszków przyszło do Polski i tu aż do
r. 1830 kierowało kilku seminariami, a przy tym oddawało się pracy w szkołach i posługom
pasterskim15. Dziś nie ma zeń ani śladu. W drugiej połowie XIX-go wieku zaprowadzono
życie wspólne, choć na innych podstawach, we wszystkich diecezjach belgijskich i w
trzydziestu przeszło diecezjach francuskich, co Papieże (Pius IX. brevem z 17–go maja
1876 r. i Leon XIII brevem z 31 maja 1880 r.) gorąco pochwalili. Instytucja ta, zwana
Consociatio sacerdotum [Stowarzyszenie Kapłanów], byłaby i u nas pożądaną, choćby z
pewnymi zmianami; tymczasem życzyć by sobie potrzeba, aby kapłani zbliżyli się więcej
do siebie – bo niestety za mało między nimi harmonii wewnętrznej i solidarności – jak
niemniej, by każdy proboszcz żył z pomocnikiem swoim lub z pomocnikami po bratersku i
nierzadko rozwiązywał z nimi kwestie z dziedziny teologii moralnej lub pasterskiej.
Takim środkiem są stowarzyszenia kapłańskie, mające za zadanie zszeregować choć
część kapłanów w zwarte i silne hufce, aby tak złączeni pracowali tym gorliwiej nad
uświęceniem własnym i nad rozszerzeniem królestwa Bożego, pomagając sobie modlitwą,
radą i zachętą. Nic nadto słuszniejszego. Jeżeli bowiem ludzie świeccy tworzą coraz nowe
związki do popierania celów naukowych, filantropijnych, ekonomicznych itp. – jeżeli
nawet nieprzyjaciele religii szykują się w coraz liczniejsze falangi do walki z Bogiem i
Kościołem: czyliż sami kapłani będą stać samotni, jak żołnierze na placówkach, i o
własnych tylko siłach odpierać coraz bardziej natarczywe napady? Biada samemu –
powiedział Duch Św. – bo jeśli upadnie, nie ma, kto by go podniósł16; trzeba zatem łączyć
się z braćmi w duchu Bożym, zwłaszcza, że sam Zbawiciel przyrzekł: Gdzie są dwaj albo
trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich17.
Rzeczywiście, w czasach naszych duchowieństwo więcej myśli o sobie i zawiązuje
pomiędzy sobą osobne stowarzyszenia. Jedne z nich zmierzają w ogólności do uświęcenia
kapłanów przez wzajemną modlitwę, jak np. związek kapłanów w Austrii pod nazwą
Assecuratio perseverantiae sacerdotalis [Gwarancja Kapłańskiej Wytrwałości]. Inne mają
oprócz tego cele specjalne. Tak np. członkowie związku, zwanego Corona aurea
Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis [Złota Korona Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny], zobowiązują się ofiarować raz na miesiąc Mszę św. na
podziękowanie Panu Bogu za łaski udzielone Niepokalanej Dziewicy18. Członkowie

dzieła de la Messe réparatrice, utworzonego we Francji, a pobłogosławionego przez Piusa
IX, odprawiają Msze św. w tym celu, by przebłagać Pana Boga za Msze świętokradzkie
kapłanów niegodnych i apostatów, jako też za niedoskonałości, usterki i błędy innych
kapłanów19. Członkowie stowarzyszenia kapłanów wieczystej adoracji starają się
spotęgować w sobie i w drugich cześć i miłość Najświętszego Sakramentu przez regularne
wizytacje i adoracje20.
W niektórych diecezjach polskich istnieją również stowarzyszenia kapłanów (Boni
Pastoris we lwowskiej i przemyskiej, św. Józefa w tarnowskiej); ale mają one na oku raczej
podniesienie ludu za pomocą misji i rekolekcji21 niż uświęcenie własne. Trzeba by zatem
do obowiązków stowarzyszonych – a do nich winni należeć wszyscy kapłani diecezji –
dodać i ten, aby każdy poświęcał codziennie choć ćwierć godziny na rozmyślanie,
spowiadał się często, uczestniczył co rok w rekolekcjach, modlił się za braci i za duszę
każdego świeżo zmarłego członka odprawił choć jedną Mszę św.
Takim wreszcie środkiem jest odwiedzanie kapłanów, czy to w dzień odpustu, czy
kiedy indziej. Nie gardzi się świeckimi – owszem, wypada nieraz w dom ich wchodzić; z
tym wszystkim dla kapłana najmilszym towarzyszem winien być kapłan. Toż słuszne, by
kapłani odwiedzali się częściej; nie na to, by grywać w karty, bo szkoda tak marnie czas
trawić – ani na to, by urządzać sute biesiady z gęstymi kielichami, bo wstrzemięźliwość na
to nie pozwala i lud się tym gorszy – ale w tym celu, by odbyć spowiedź, zasięgnąć rady,
podnieść się na duchu i wzajem przynieść z sobą Boga, a w razie potrzeby dopomóc w
pracy. Godzi się w takim razie uraczyć brata, byle bez zbytku, bo wszakże gościnność jest
obowiązkiem kapłanów, a byłoby znakiem sobkostwa, jeżeli nie brudnego skąpstwa,
zamknąć się u siebie, nigdzie nie bywać i nikogo nie przyjmować. Rozumie się, że każdy
winien poszukiwać za towarzysza i przyjaciela kapłana dobrego, iżby się rzeczywiście
sprawdziło: Cum sancto sanctus eris [W towarzystwie świętego staniesz się święty].
Trzeba tu naśladować śś. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, którzy jeszcze na ławach
szkolnych zawarli świętą przyjaźń, a później przebywali z sobą często, dzieląc czas między
modlitwę, naukę i rozmowę duchowną.
Czy tych środków używałem w miarę możności i potrzeb? Czy mianowicie
uczestniczę, jak należy, w rekolekcjach i kongregacjach dekanalnych?... Jaki jest mój
stosunek do kapłanów, zwłaszcza najbliższych, i jaki udział w stowarzyszeniach
kapłańskich? Czy szukam towarzystwa współbraci, i to w tym celu, aby Imię Pańskie było
wielbione we wszystkim?
POSTANOWIENIA: 1. Będę używał pilnie, o ile to ode mnie zależy, wszystkich środków
do utrzymania jedności i zgody z kapłanami. 2. W każdej Mszy św., podczas Memento,
polecę kapłanów żyjących i zmarłych miłosierdziu Zbawiciela i choć raz w tydzień
odmówię na tę intencję cząstkę różańca.
AKT STRZELISTY: Spraw to, Panie, aby wszyscy słudzy Twoi mieli serce jedno i ducha
jednego.
1 Ps 133,1. 2 Por. Histoire de Saint Charles Borromee par l’abde Ch. Sylvain, T. I, Ch.
XIII–XIV. Lille 1884. 3 Por. Vie de Saint François de Sales par M. le Curé de
Saint-Sulpice, T. I, Liv. IV. p. 575. Paris 1867. 4 Ef 4,1–5. 5 Mt 5,9. 6 Rz 15,5–6. 7 J
17,23. 8 Flp 2,2–4. 9 Syr 6,15. 10 Ibid. 14. 11 Ser. 335. 12 Por. Dodatek o urządzeniu
seminariów. 13 Por. Rozmyślanie XXI. 14 Pozwolił na to Pius IX. biskupowi

leodyjskiemu (Liege) w piśmie z 4 maja 1851. 15 Stowarzyszenie to, związane rodzajem
przysięgi, a nie ślubami, podlegało biskupowi diecezjalnemu, lecz na jego czele stał osobny
prezydent, który zwiedzał corocznie podległe mu instytucje i miewał konferencje z
dziekanami wiejskimi. Miało ono w każdej diecezji trzy osobne domy – pierwszy mieścił
młodych aspirantów do stanu duchownego; drugi obejmował mieszkanie dla kapłanów,
którzy swe dochody na wspólne życie składali, zatrzymując pewną sumę na uczynki
miłosierne i dla rodziny; trzeci przyjmował kapłanów chorych i wiekowych. (Por.
Encyklopedia kościelna X. M. Nowodworskiego, T. II, s. 30 i T. X, s. 570). 16 Koh
4,10. 17 Mt 18,20. 18 Za to mają indultum personale altaris privilegiati [Przywilej
osobisty beneficjum ołtarzowego] raz na tydzień. 19 Stowarzyszenie to, którego siedzibą
jest miasto Nevers, zbiera także jałmużny na fundacje mszalne w tymże celu. 20 Związek
ten, zorganizowany w roku 1879, a liczący dzisiaj przeszło 30 000 członków,
pobłogosławił i zatwierdził Leon XIII. 25 stycznia 1881; główną tegoż siedzibą jest dom
Kongregacji kapłanów Najświętszego Sakramentu w Paryżu (Avenue Friedland 27).
Członkowie zobowiązują się do jednej godziny adoracji na tydzień według swego wyboru i
do odprawienia jednej Mszy św. na rok za dusze konfratrów; prócz tego składają rocznie 2
franki. Już w pierwszych 18 miesiącach było 15 202 godziny adoracji odprawionej przez
kapłanów. Stowarzyszenie to istnieje także w Galicji. 21 Wprawdzie urządzają one
corocznie rekolekcje dla kapłanów, ale udział w tychże jest stosunkowo słaby.

CZĘŚĆ DRUGA

Rozmyślania o cnotach potrzebnych kapłanom

I. O nabywaniu cnót w ogólności
PRZYGOTOWANIE NAJBLIŻSZE. Staję w obecności Twojej, Panie – składam Ci cześć
najgłębszą – ofiaruję to rozmyślanie i sprawy dnia całego na chwałę Twoją – wyznaję
niegodność i nieudolność moją, by mówić do Ciebie – proszę Cię, Panie, o łaskę modlitwy
za przyczyną Najświętszej Panny, św. Józefa, św. Anioła Stróża i św. Patrona mojego.
(To przygotowanie winno poprzedzać każdą medytację).
PRAELUDIUM I, czyli pierwszy punkt wstępny: Zastanowić się nad słowami Zbawiciela:
Bądźcie doskonali, jako i Ojciec wasz Niebieski doskonałym jest1.
PRAELUDIUM II, czyli drugi punkt wstępny: Poprosić o obfity owoc tegoż rozmyślania,
np. tymi słowy: Naucz mnie, Panie, jak wielkim skarbem jest cnota i daj mi gorące
zamiłowanie w cnocie.
PUNKT I. Dlaczego powinien kapłan starać się o nabycie cnót.
1. Bo najpierw Bóg sam tego żąda. Już w starym Zakonie nakazuje Lewitom przez
Mojżesza: Kapłani, którzy przystępują do Pana, niech się poświęcą, żeby ich nie pobił2.
Świętymi będą Bogu swemu3. W Nowym Zakonie mówi Pan Jezus do wszystkich, a
szczególnie do kapłanów: Bądźcie doskonali... Tak niechaj świeci światłość wasza przed
ludźmi;... Apostoł zaś wyraźnie wymaga, aby człowiek Boży był nie tylko nienaganny i
obyczajny, ale doskonały i ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony4. Otóż świętości i
doskonałości bez cnót nabyć nie można.
I słusznie tak Bóg rozkazuje, bo godność i posłannictwo kapłana, jak niemniej

czynności, które spełnia, szczególnie zaś Ofiara najświętsza, wymagają cnoty
wszechstronnej i doskonałej. Per sacrum ordinem – mówi Doktor Anielski – aliquis
deputatur ad dignissima ministeria, qui-bus ipsi Christo servitur in Sacramento altaris: ad
quod requiritur major sanctitas interior, quam requirat etiam religiosus status [Przez
święte święcenia człowiek zostaje przeznaczony do najgodniejszych posług, które pełniąc
służy samemu Chrystusowi w Sakramencie ołtarza: wymaga to większej świętości
wewnętrznej, niż wymaga jej sam stan duchowny]. A pierw jeszcze wyrzekł św. Dionizy:
Qui sacerdotem dicit, augustiorem prorsusque divinum insinuat virum [Kto mówi kapłanie,
mówi o bardzo czcigodnym i zgoła Bożym mężu]5.
I mnie również powołał Bóg do stanu kapłańskiego, a więc wyniósł mnie tak wysoko,
że św. Augustyn pełen podziwu woła: O sacerdos Dei, si altitudinem coeli contemplaris,
altior es; si pulchritudinem solis, pulchrior es; si discretionem Angelorum, discretior es; si
omnium dominorum sublimitatem, sublimior es; tu soli Deo inferior [O Boży kapłanie, jeśli
rozważasz wysokości nieba, [ty] jesteś wyższy; jeśli baczysz na piękno słońca, [ty] jesteś
piękniejszy; jeśli rozmyślasz o wybraniu Aniołów, twoje wybranie jest większe; jeśli
przyglądasz się uważnie wspaniałości wszystkich władców, jesteś wspanialszy; jedynie od
Boga jesteś niższy]6. Lecz za to jakże wielką być winna moja cnota; – inaczej można by i o
mnie powiedzieć: Dignitas summa, vita infima... [Godność wyniosła, życie godne
pogardy].
2. Kapłan ma być podobizną swego Pana i Mistrza, czyli według słów Apostoła, ma się
przyoblec w Chrystusa, a przyoblec się tak wewnętrznie (w myślach, zamiarach,
uczuciach), jak zewnętrznie (w słowach, czynach i cierpieniach), bo jak mówią Doktorowie
św.: Christus est magna tunica sacerdotum [Chrystus jest wspaniałą szatą kapłanów]7; vult
enim animam nostram illi domum esse illoque velut vestimento circumdari, ut is omnia
nobis sit, sive interna sive externa respicias [Pragnie bowiem, by dusza nasza stała się dlań
domem, aby była przyobleczona w Niego, niczym w szatę, żeby stał się dla nas wszystkim,
czy to masz na względzie rzeczy duchowe, czy sprawy zewnętrzne]8. Kto nie naśladuje
Chrystusa Pana w cnotach, nie jest godzien zwać się Jego sługą i uczniem; quisquis in
schola Christi non proficit, Ejus magisterio indignus est [Ten, który nie robi postępów w
szkole Chrystusa, nie jest godzien Jego nauczania]9. Może i ja tego zaszczytu nie
godzien?...
3. Kapłan winien być wzorem i zbudowaniem dla ludu, iżby mógł powtórzyć słowa
Apostoła: Bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja Chrystusów10. Tego żąda sam
Zbawiciel, nakazując by kapłan był światłością świata i solą ziemi, a solą niezwietrzałą; do
tego wzywa go Apostoł: Bądź przykładem wiernych i o tym rozmyślaj, aby postępek twój
był wszystkim jawny11. Lecz aby kapłan mógł być wzorem dla ludzi, winien jaśnieć
wszelaką cnotą; stąd słusznie mówi św. Piotr Chryzolog: Sacerdos forma virtutum [Kapłan
odbiciem cnót]12. Czy mogę to o sobie sumiennie powiedzieć, że nie tylko w niczym ludzi
nie gorszę, ale że staram się ich zbudować?
4. Kapłan winien pokochać cnotę wszelaką, czyli jak mówi Pismo św., sprawiedliwość,
bo cóż nad nią cenniejszego na ziemi? Ona jedna daje człowiekowi prawdziwą wartość
przed Bogiem i ludźmi, bo ona jedna jest prawdziwą wielkością. Ona daje prawdziwą
piękność, bo czyni człowieka podobnym do Boga, który jest najwyższą pięknością. Ona
daje prawdziwe szczęście – i trafnie nazwał ją św. Bonawentura rajem na ziemi, bo jako raj
niebieski jest stolicą Boga, siedzibą radości, światła i miłości: tak w duszy człowieka

cnotliwego jest stolica łaski Bożej, radość dobrego sumienia, światło prawdy i miłość
święta. Natomiast cóż wart kapłan bez cnoty, choćby miał głośne imię, rozległą wiedzę,
wielki majątek, wysoką godność?... Zaprawdę, słusznie powiedzieli starzy: Omnia dum
pereunt, virtus stat sola perennis, haec immortales sola reddere potest [Skoro wszystko
przemija, a wieczna pozostaje jedynie cnota, tylko ona może rodzić rzeczy nieśmiertelne].
Czy i ja cenię cnotę należycie, a jeżeli cenię, czy staram się o nią, jak słuszne?
PUNKT II. Co trzeba czynić, aby nabyć cnoty.
1. Przede wszystkim trzeba chcieć, kto bowiem nie ma chętnej i mocnej woli, ten nie
odważy się na pracę i walkę, jakiej nabycie każdej cnoty wymaga. Nie wystarczą tu jednak
chwilowe zachcenia i porywy, ale konieczną jest rzeczą łaknąć i pragnąć sprawiedliwości,
jak łaknie głodny pokarmu, spragniony napoju, bo tylko takich nazywa Pan Jezus
błogosławionymi i takim obiecuje, że będą nasyceni. Nie dosyć także zadowolić się niskim
stopniem cnoty, ale trzeba na wyższe wspinać się szczeble, bo słusznie powiedział pewien
pisarz13, że kto nie ma wyższego celu przed sobą, ale chce się trzymać na nizinach cnoty,
ten nie będzie dobrym kapłanem. Vitium esse existimet non... optimum esse [Niech uważa,
że jest pełen niedoskonałości, nie ..., że jest najlepszy]14, powiedział o kapłanie św.
Grzegorz Nazjaneński; a podobnie zachęca go św. Bernard: Niti te velim ad summum
[Chciałbym, byś dążył ku temu, co najwyższe]15. Niechże tedy kapłan nigdy nie mówi:
dotąd pójdę na drodze cnoty, a nie dalej, i nie bierze sobie za wzór kapłanów miernych lub
co gorsza oziębłych, ale niech patrzy na najwyższy ideał kapłana – na Chrystusa Pana i na
wiernych Jego naśladowców – na Świętych. Czy i ja tak czynię?
2. Po wtóre trzeba modlić się o każdą cnotę, jako o dar Boży, i to nader cenny; ponieważ
jednak prosić o cnotę znaczy tyle, co prosić o sposobność do ćwiczenia się w cnocie i o
pomoc w tym ćwiczeniu: przeto jeżeli Pan Bóg taką sposobność daje, należy z niej
korzystać. Mianowicie korzystać z praktyk pobożnych, zwłaszcza z rozmyślania i z
rachunku sumienia – korzystać z prawienia kazań, słuchania spowiedzi, zaopatrywania
chorych – jednym słowem, ze wszystkich posług duchownych – korzystać ze wszystkich
prac, obowiązkowych i nieobowiązkowych, ze wszystkich prób, pokus i cierpień, nawet ze
słabości i upadków, aby rzeczywiście spełniły się słowa Apostoła: Tym, którzy miłują
Boga, wszystko dopomaga ku dobremu16. O ileż to okazji do ćwiczenia się w tej lub owej
cnocie nasuwa się codziennie; a więc z każdej korzystać, jak kupiec, co i najmniejszym
zyskiem nie gardzi, a niczego nie lekceważyć, bo każdemu aktowi cnoty nadprzyrodzonej
odpowiada wyższy stopień łaski na ziemi i wyższy stopień chwały w niebie. Czy proszę
często, a zwłaszcza po Mszy świętej, o cnoty mi potrzebne i korzystam z każdej
sposobności?
3. Wreszcie trzeba wespół z łaską Bożą pracować nad nabyciem cnót, i to pracować z
zaparciem się, bo bez walki i ofiary niepodobna być cnotliwym. Szczególnie, gdy
przyrodzone usposobienie jest wrogie tej lub owej cnocie albo okoliczności zewnętrzne nie
sprzyjają, czy nawet ciągną do złego: trzeba gwałt sobie zadawać i krzyżować ciało z
pożądliwościami swymi, jako nakazuje Zbawiciel: Jeśli kto chce za mną iść, niech zaprze
samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech idzie za mną17.
Pracować trzeba ochoczo, bo czas życia krótki jest i niezadługo trzeba będzie stawić się
przed Królem niebieskim w szacie godowej. Kto tej szaty mieć nie będzie, będzie
wrzucony w ciemności wieczne; czyja szata będzie poplamiona, będzie musiał oczyścić ją
w ogniu czyśćcowym. Niechże tedy każdy się stara, by jego szata zawsze była czystą i
jaśniejącą promieniami cnót wszelakich.

Pracować trzeba wytrwale – najpierw, aby nabyć cnót trwałych, to jest takich, które nie
z samego rodzą się temperamentu, ale z częstego ćwiczenia i które wszelką wytrzymują
próbę – a po wtóre, aby nabyć cnót wszystkich, bo jak słusznie powiedział św. Jan
Chryzostom, wszystkich cnót żąda Bóg od kapłanów18. Niechże tedy kapłan stara się o
wszystkie cnoty, a szczególnie o te, które mu w życiu są najpotrzebniejsze, jak np. w
stosunku do Boga: żywa wiara, niezachwiana ufność, gorąca miłość, a stąd prawdziwa
pobożność i wielka gorliwość o chwałę Bożą – w stosunku do władzy duchownej:
posłuszeństwo i miłość Kościoła – w stosunku do bliźnich: słodycz, uczynność,
miłosierdzie i troskliwość o zbawienie dusz sobie powierzonych – w stosunku do siebie:
umartwienie, czystość, pokora, pracowitość i cierpliwość.
I czyliż wszyscy kapłani starają się w ten sposób o nabycie cnót? Są tacy, co jaśnieją
wszystkimi cnotami i do coraz wyższej dążą doskonałości; lecz takich niezbyt wiele. U
innych – a takich najwięcej – w tej lub owej cnocie widać pewne braki; a trafiają się i tacy,
których życie jest zgorszeniem dla ludu, przeto że u nich pewne wady występują rażąco. W
ogóle za mało kapłani pracują nad uświęceniem własnym, iż słusznie i dzisiaj mógłby św.
Bernard powtórzyć tę skargę: Canales hodie in Ecclesia multos habemus, conchas vero
perpaucas [W Kościele mamy dzisiaj wiele rynien, natomiast nieliczne konchy]19. Czy i
do mnie odnosi się ta skarga?
RACHUNEK SUMIENIA Z PRACY OKOŁO NABYCIA CNÓT. Ach, i ja więcej dbam o dusze
cudze niż o własną, niepomny przestrogi św. Bernarda: Quid prodest, si universos lucreris
teipsum perdens... [Żaden z tego pożytek, jeżeli zyskasz wszystkich, gubiąc samego
siebie...]20. Za wiele, niestety, lenistwa w moim życiu duchownym... Chciałbym być
świętym bez pracy, umartwionym bez zadawania sobie gwałtu, pokornym bez znoszenia
poniżeń... cóż więc dziwnego, że tak mało postępuję w cnotach. Lecz Ty, o Jezu,
Najwyższy Kapłanie, święty, niewinny, niepokalany, ulituj się nad nędznym sługą swoim i
przyoblecz go w szatę cnót swoich!
POSTANOWIENIA: Zastanowię się w dzisiejszym rachunku sumienia, jakiej mi cnoty
najwięcej brakuje i o tę szczególnie starać się będę.
AKT STRZELISTY: Innova, Domine, in visceribus meis Spiritum sanctitatis, eluceat in me
totius forma justitiae [Panie, odnów we wnętrzu moim Ducha świętości, niech zajaśnieje
we mnie obraz wszystkiej sprawiedliwości]21.
1 Mt 5, 48. 2 Wj 19,21. 3 Kpł 21,6. 4 1 Tm 3,2; 2 Tm 3, 17. 5 Div. Hier. 1. 6 Ser. 8. 7
Św. Grzegorz Nyss. Orat. 40. 8 Św. Jan Chryzostom in C. 63 Isaj. 9 Św. Bernard Ep. 141
ad mon. 10 1 Kor 4,16. 11 1 Tm 4, 12.16. 12 Ser. 5. 13 Rosmini – Serbati Conferenze
etc. Con I. 14 Orat. 15 Deconsid. 16 Rz 8,28. 17 Łk 9,23. 18 De sacerd. 19 Ser. 32 in
Cant. 20 L. L de Consid. 21 Z Pontyfikatu.

II. O wierze

(Przygotowanie najbliższe jak w pierwszym rozmyślaniu)
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: To jest zwycięstwo, które
zwycięża świat, wiara nasza1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać cenę wiary i umocnić się w wierze.

PUNKT I. Jak potrzebną jest wiara dla kapłana.
1. Bez wiary żaden chrześcijanin, a więc i żaden kapłan obejść się nie może; wiara
bowiem jest pierwszym krokiem do Boga (Przystępującemu do Boga potrzeba wierzyć, iż
jest, a bez wiary niepodobna jest spodobać się Bogu)2 – wiara korzeniem życia
chrześcijańskiego (Sprawiedliwy z wiary żyje)3 – wiara początkiem usprawiedliwienia
(Sercem bywa wierzono ku sprawiedliwości)4 – wiara fundamentem wszystkich cnót
(Fides omnium virtutum stabile fundamentum est) [Wiara stanowi mocny fundament
wszelkich cnót]5 – wiara podstawą świętości (Fides sanctitatis caput, devotionis
principium) [Wiara źródłem świętości i początkiem pobożności]6 – wiara pierścieniem
zaślubin z Chrystusem (Per fidem Christo Sponso anima desponsatur) [Przez wiarę dusza
zostaje zaślubiona Chrystusowi, Oblubieńcowi]7; jednym słowem, wiara pierwszą cnotą
boską i pierwszym obowiązkiem chrześcijańskim; bo skoro się Bóg człowiekowi objawił,
człowiek wierzyć powinien, jako sam Zbawiciel nakazuje: Póki światłość macie, wierzcie
w światłość, abyście byli synami światłości8. Czy wierzę podobnie w światłość?
2. Kapłan winien wieść życie nadprzyrodzone i święte, tymczasem zewsząd otacza go
życie przyrodzone; potrzeba tedy przez wiarę wznosić się w górę do Boga, a mając w ręku
jej pochodnię, przebijać się przez ciemności czy mgły, które mu widok świata
nadprzyrodzonego zakrywają.
Wszystko ciągnie nas do ziemi, otóż wiara ma być niejako skrzydłami do lotu w krainę
świętości i chwały niebieskiej. Jeżeli kapłan wiary wcale nie ma, życie jego jest jednym
kłamstwem, nieustającą obłudą i ciągłym grzechem. Jeżeli nie ma wiary żywej, życie jego
jest przyrodzone, ziemskie, niechrześcijańskie. Nie pociągnie on drugich do Boga –
owszem, sam łatwo zapomina o Bogu i nieraz poddaje się tej lub owej namiętności, a
wtenczas gorszy nawet ludzi i odwodzi od wiary, bo nasuwa im mimowolnie ten zarzut:
Gdyby to było prawdą, co ten kapłan głosi, gdyby był sąd i piekło... czyżby on sam był tak
leniwym, lubieżnym, chciwym... A ja czy mam wiarę żywą?
3. Kapłan przy pomocy łaski Bożej budzi życie wiary w duszach, bo on prawdy
objawionej stróżem i zwiastunem; toż słuszne, by sam miał wiarę wielką i objawiał ją
wszędzie, przy ołtarzu, na ambonie, w konfesjonale, w życiu prywatnym; jak go upomina
Apostoł: Bądź przykładem wiernych... w wierze9. Ma on być tym dla ludu, czym latarnia
morska dla okrętów, to jest ma wskazywać prawdziwą i bezpieczną drogę do Boga. Biada
mu, jeżeli tego nie czyni, bo wówczas wiele dusz rozbija się o skałę błędów lub wpada w
moc korsarzy – przewrotnych zwodzicieli. Oby więc każdy kapłan, obym i ja pamiętał
zawsze na przestrogę św. Cypriana: Manere apud nos debet fidei robur immobile et stabilis
atque inconcussa virtus contra omnes incursus atque impetus oblatrantium fluctuum, velut
petrae objacentis fortitudine et mole debet obsistere [Powinno w nas trwać niewzruszone i
mocne drzewo wiary oraz nieugięta cnota, przeciw wszystkim pokusom i atakowi siejących
niepokój namiętności; powinny stawiać opór z mocą i potężną siłą, niczym broniąca
dostępu skała]10.
4. Wreszcie tak cenne są owoce wiary, że każdy kapłan już dlatego samego winien ją
posiąść w wysokim stopniu.
Wiara bowiem daje duszy światło nadprzyrodzone, podnoszące rozum do
niezmierzonych wyżyn i oświecające prawdziwym blaskiem drogę życia, jako lucerna
lucens in caliginoso loco [lampa święcąca w ciemnym miejscu], tak że człowiek, mimo
otaczających go ciemności, śmiało i prosto idzie do Boga, powtarzając z Prorokiem Pan

oświecenie moje i zbawienie moje, kogóż się będę bał?11.
Wiara daje siłę w pracy i walce, a pociechę w cierpieniu. Dlatego też wzywa Duch Św.
przez usta Apostołów: We wszystkim biorąc tarczę wiary12, sprzeciwiajcie się mocni w
wierze13. Rzeczywiście, już Święci Starego Przymierza przez wiarę zwalczyli królestwa...
zawarli lwie paszczęki, zagasili gwałt ognia14; o ileż więcej moc wiary okazuje się na
Świętych Nowego Przymierza. Fides sit tecum – upomina święty Augustyn – et tecum est
Deus in tribulatione [Jeśli wiara jest z tobą, i Bóg jest z tobą w strapieniu]15.
Wiara jedna łaski Boże, bo wszakże sam Pan obiecał: Wszystko, o co byście prosili w
modlitwie, wierząc, weźmiecie16; i znowu: Miejcie wiarę Bożą17, a będziecie góry
przenosić. Pięknie też powiedział św. Augustyn: Fides orat [Wiara uprasza], bo wiara daje
moc modlitwie i nawet cuda od Boga wyprasza.
Wiara jedna zasługi, bo jest ofiarą z pokory rozumu, Bogu nader miłą. Kapłan może być
wielkim tylko przez wiarę, i tym jest większym, im żywszą ma wiarę.
Cóż więc dziwnego, że święci słudzy Pańscy tak wielce cenili wiarę i że każdy z nich
był gotów powtórzyć słowa św. Franciszka Salezego: O mój Boże, piękność naszej wiary
świętej wydaje mi się tak zachwycającą, że umieram z miłości ku niej.
Czy i ja tak cenię wiarę? Czy mianowicie dziękuję gorąco za dar wiary, naśladując
króla Alfonsa Mądrego, który zwykł był mawiać: Codziennie dziękuję Bogu nie za to, że
jestem królem, ale za to, że jestem chrześcijaninem...
PUNKT II. Jaką powinna być wiara kapłana.
1. Najpierw nadprzyrodzoną, to jest ma płynąć z łaski Bożej i opierać się na powadze
Boga objawiającego, a nie na innych pobudkach, jak np. na badaniach własnego rozumu.
Ponieważ taka wiara jest darem Bożym, przeto trzeba o nią gorąco prosić. Taką właśnie
wiarę miał, obok tylu innych Świętych, św. Franciszek Salezy. Już z samej rozmowy z nim
– opowiada św. Joanna Franciszka Chantal – można było poznać, że Bóg udzielił mu daru
wiary w znakomitym stopniu i dał mu nadzwyczajną znajomość tajemnic wiary, znaczenia
Pisma św. i prawdziwej nauki Kościoła. Duch Święty w głębi jego duszy tak jasne światło
zapalił, że niejako prostym rzutem oka widział prawdy wiary, a to z przedziwną pewnością,
słodkością i rozkoszą, wywołującą wewnętrzne płomienie, zachwyty i porywy woli. O
Panie, udzielże i mnie podobnego daru wiary!
2. Wiara kapłana powinna być pokorną, to jest ma on polegać spokojnie na powadze
Boga i Kościoła i podbijać rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe18, a być dalekim od
dumnego mędrkowania, co się pyta jak owi żydzi: jak to być może? – albo co chce to i owo
w rzeczach objawionych poprawić. Fides pura – powiedział św. Hieronim – non quaerit
argumenta verborum [Czysta wiara nie wymaga uzasadnienia słownego]19. Wprawdzie
wolno i trzeba zatapiać się w tajemnicach Bożych, ale w tym celu, by lepiej poznać ich
niezgłębioną mądrość i piękność. Wolno też badać podwaliny religii, czyli kryteria
objawienia, ale na to tylko, by tym łacniej innych w wierze utwierdzać. Zresztą niech
kapłan uniża się przed tajemnicami wiary, zwłaszcza przed Tajemnicą Ołtarza, jak te dusze
proste a pobożne spośród ludu, bo wiara tylko dla pokornych i tylko pokornym daje Bóg te
obfite oświecenia, które duszę przedziwną mądrością i pociechą napełniają, jak to w
żywotach tylu Świętych czytamy. Mamże i ja wiarę pokorną?
3. Wiara kapłana powinna być mocną i mężną; to jest kapłan odtrąca najpierw ze
wstrętem wszelkie powątpiewanie i mówi za świętym Augustynem: Prędzej bym wątpił, że
żyję, aniżeli, że nie jest prawdą, co jako słowo Boże usłyszałem20. Po wtóre, nie daje się

niczym zachwiać w wierze, ani podszeptem żądz, ani ponętą światową, ani
niesprawiedliwością ludzką, ani próbą Bożą; jeżeli zaś pokusy na jego wiarę nacierają, on
je natychmiast odpiera prostym aktem wiary albo jak św. Franciszek Salezy radzi, aktem
miłości ku Bogu. Tak postępował św. Wincenty ŕ Paulo. Podczas ciężkiej i długiej pokusy
napisał on wyznanie wiary na karcie i umieścił takową na sercu, zrobiwszy Panu Bogu
obietnicę, że ilekroć położy na niej rękę, tyle razy zapragnie objawić swoją wiarę
niezachwianą; skoro więc uderzała na niego pokusa, natychmiast kładł rękę na piersiach,
krótkim aktem podnosił duszę do Boga, a potem nie troszcząc się o pokusę, robił spokojnie,
co miał robić. Wreszcie, kapłan nie lęka się prześladowań za wiarę, owszem, gotów dla niej
ponieść nie tylko nędzę, wygnanie i więzienie, ale i śmierć samą. Takiego ducha byli
zawsze biskupi i kapłani męczennicy lub wyznawcy; a nie brakło ich także w wieku XIX,
bo wszakże i w tym wieku tylu misjonarzy w Chinach, Korei, Tonkinie, Australii,
środkowej Afryce otrzymało palmę męczeńską, a tylu biskupów i kapłanów w Europie
cierpiało dla wiary i sprawiedliwości. Takiego ducha niech będzie każdy kapłan; jeżeli zaś
Bóg nie żąda od niego podobnego świadectwa, niech przynajmniej broni św. wiary słowem
czy piórem i nie waha się wyznawać jej, choćby wobec niedowiarków i szyderców, np. w
towarzystwie, w wagonie itp. Czy mam takiego ducha?
4. Wiara kapłana powinna być żywą, to jest ma być połączona z miłością, a objawiać się
w dobrych uczynkach; inaczej bowiem jest martwą, a w takim razie nie wystarcza do
zbawienia. O tej wierze martwej mówi Apostoł: Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto
mówił, iż ma wiarę: a uczynków by nie miał? Czy go może wiara zbawić?... I czarci wierzą
i drżą21. A czegóż wymaga w szczególności wiara żywa?
Oto aby w pojedynczych sprawach i wypadkach kierować się światłem wiary – aby we
wszystkim, co się czyni, mieć czystą intencję i wszystko odnosić ostatecznie do chwały
Bożej – aby w stworzeniach szukać Boga, a w ludziach widzieć obrazy Boże i dusze Krwią
Jezusową odkupione – aby modlić się z wielką pokorą i przystępować do Pana utajonego z
głęboką czcią i miłością – aby poddawać się chętnie woli Bożej, czcić obrzędy i instytucje
Kościoła, i słuchać ulegle władzy duchownej – aby w sprawowaniu funkcji świętych
zachować się z powagą i uszanowaniem – wreszcie, aby za pomocą kazań, spowiedzi,
katechizacji itp. rozszerzać wpływ wiary w duszach i przyczyniać się modlitwą, groszem i
zachętą do rozwoju misji katolickich. Czy wszystko to robię? A może wiara moja
nieczynna i ospała?... Może nawet martwa?...
Dzięki Bogu był i jest ogromny zapas wiary w kapłaństwie Chrystusowym, a natomiast
kłamstwem jest i potwarzą, jakoby pewna część kapłanów nie wierzyła w to, co głosi. I tu
także zboczenia sporadyczne kładą niesprawiedliwie na karb całego stanu. Kapłanów bez
wiary, a nawet jawnych odstępców, twórców herezji lub szerzycieli bezbożności
wspominają, niestety, dzieje Kościoła – istne to Lucyfery, co gubią tysiące dusz (Causae
sunt ruinae populi sacerdotes mali) [Źli kapłani są powodem grzechu ludu]22; lecz czymże
oni są wobec tej niezliczonej rzeszy kapłanów wierzących? Częściej trafia się, że ten lub
ów kapłan nie ma wiary czynnej i żywej, bo za mało przejmuje się jej prawdami, za mało o
nich rozmyśla, za mało stosuje się do nich w życiu; i słusznie powiedział pewien pisarz, że
chociaż wiara jest u wszystkich kapłanów jednakową odnośnie do dogmatów, nie jest
jednakową odnośnie do uczuć, jakie w nich wzbudza, i do uczynków, jakie wywołuje23.
A jakąż jest wiara moja? Czy świeci, jak pochodnia jasna, na całej drodze mojej albo też
na kształt malutkiej świecy słabe tylko rzuca na nią promienie?
RACHUNEK SUMIENIA. Ach Panie, upokarzam się, przepraszam Cię, dziękuję Ci za

wiarę i błagam Cię za pośrednictwem Matki wierzących: Przymnóż mi wiary!
POSTANOWIENIA: 1. Będę odtąd tym więcej czuwał nad zachowaniem i pomnożeniem
wiary. 2. Codziennie rano wzbudzę akt wiary24, dziękując zarazem Panu za powołanie do
wiary.
AKT STRZELISTY: Credo Domine, adjuva incredulitatem meam [Panie, wierzę, ulecz
zwątpienie moje]25.
1 1 J 5,4. 2 Hbr 11,6. 3 Hbr 10,38. 4 Rz 10,10. 5 Św. Ambroży in Psalm. XL. 6 Św. Jan
Chryzostom Ser. de fide. 7 Św. Bernard Sen. De fid. fir. Ser. 4. 8 J 12,36. 9 Tm 4,12. 10 L
I. Ep. 3 ad Corn. 11 Ps 27,1. 12 Ef 6,16. 13 1 P 5, 9. 14 Hbr 11,33–34. 15 In Ps XC. 16
Mt 21,22 17 Mk 11,22. 18 2 Kor 10,5. 19 Ep. 62 ud Theophil. 20 Confess. 1. VII, c.
10. 21 Jk 2,14.19. 22 Św. Grzegorz Wielki, Past. 23 H. Dubois, Wzorowy kapłan (z
franc.) s. 55. 24 Za każdorazowe odmówienie aktów wiary, nadziei i miłości, zyskuje się
odpust 7 lat i 7 kwadragen (Benedykt XIV. 28 stycznia 1756. Pewna formułka nie jest
przepisana. 25 Mk 9,23.

III. O życiu z wiary
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Sprawiedliwy mój z wiary żyje1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, żyć z wiary.
PUNKT I. Co znaczy żyć z wiary?
1. Żyć z wiary znaczy urządzić według wiary całe swoje życie, tak wewnętrzne jak
zewnętrzne, tak prywatne jak publiczne, iżby według wiary myśleć, sądzić, pragnąć,
mówić, działać i cierpieć.
Żyć z wiary znaczy najpierw sądzić o wszystkim według prawd objawionych, a więc
sądzić tak, jak Bóg sam widzi, jak Chrystus Pan sądzić nas nauczył. Kto zatem żyje z wiary,
ten na wszystkie rzeczy stworzone, mianowicie na bogactwa, pociechy, pochwały,
zaszczyty, jako też na wszystkie wypadki, szczęśliwe lub nieszczęśliwe, z życia własnego
lub cudzego, patrzy nie samym tylko okiem rozumu, tym mniej okiem miłości własnej lub
błędnej opinii światowej, ale okiem Bożym, i wszystko o tyle tylko ceni, o ile Bóg sam
cenić każe. Czy tak sądziłem dotąd o wszystkim? A może w sądach kierowałem się
względem na chwałę własną i korzyść ziemską? Może nawet szedłem za opinią świata?...
2. Żyć z wiary znaczy pragnąć tego, czego wiara każe pragnąć, to jest tego, co do Boga
prowadzi, a stąd myśleć o Bogu, tęsknić za Bogiem, podnosić się w modlitwie do Boga i
widzieć Boga w stworzeniach, a natomiast odrywać serce od stworzeń, by nas nie oddaliły
od Boga, i odrzucać ze wstrętem to, co nam przeszkadza w drodze do Boga. Czy tak
czyniłem dotąd? Czy mogę powiedzieć, że Bóg jest Panem serca mego? A może jakieś
stworzenie jest obecnie moim bożyszczem?...
3. Żyć z wiary znaczy mówić, działać i cierpieć według wiary, a więc tak, jak Chrystus
Pan uczył, i jak sam przykładem własnym wskazał – czyli urządzić według Jego woli
wszystkie mowy, czynności i cierpienia – słowem, wszystkie objawy życia, choćby tak
drobne i zwykłe, jak np. używanie pokarmu, snu itp. Mianowicie ważną tu jest rzeczą nie
iść w czynnościach swoich za podmuchem tej lub owej żądzy, ani za wrażeniem chwili lub
porywem miłości własnej, ale za działaniem łaski Bożej i mieć we wszystkim dobrą

pobudkę. Nadto żyć z wiary znaczy widzieć we wszystkim Boga, czy w pociesze, czy w
cierpieniu, a stąd uwielbiać zawsze Jego wolę świętą i poddawać się tej woli z pokorą i z
radością, czy nas wywyższa, czy poniża, czy nas pieści, czy nas chłoszcze. Czy tak
postępowałem dotąd?
4. Żyć z wiary znaczy wreszcie dla kapłana uważać swe życie jako ciągłą pracę dla
chwały Bożej i zbawienia dusz, a stąd wielbić Boga modlitwą, słowem i czynem, mając
zawsze za hasło słowa św. Ignacego: Omnia ad majorem Dei gloriam [Wszystko dla
większej chwały Bożej], i starając się wedle sił o rozszerzenie królestwa Bożego na ziemi.
Czy tak rzeczywiście czynię? A może dbam tylko o to, by mnie dobrze było i usuwam się
od pracy lub zbywam ją jak pańszczyznę, raczej dla oka ludzkiego... 5. Kto żyje z wiary,
dla tego wiara staje się tym, czym dusza dla ciała, to jest przenika wszystkie jego władze i
ożywia wszystkie jego sprawy. Błogo takiemu; on bowiem według słów Apostoła jest
niejako synem Bożym (Którzykolwiek Duchem Bożym rządzeni są, ci są synami Bożymi.
(Rz VIII, 14), bo staje się podobnym do Chrystusa Pana, który w nim żyje i przez Ducha
Św. działa. Taki też siła owoców przynosi i wielkich rzeczy dokonuje, iż wszystko jest
podobno wierzącemu2; jeżeli zaś jest kapłanem, Imię Pańskie szeroko wsławia i tysiące
dusz nawraca, bo słusznie powiedział św. Jan Chryzostom: Sufficit unus homo fidei zelo
succensus totum erigere populum [Wystarczy jeden człowiek rozpalony żarem wiary, by
dźwignął się cały lud]3. O, ileż to wielkich rzeczy dokonał św. Wincenty ŕ Paulo; ale też
wiara nie tylko oświecała jego umysł, lecz zapełniała serce, ożywiała wszystkie uczynki,
słowa, uczucia i myśli, i sprawiała, że zawsze i wszędzie postępował według zasad Jezusa
Chrystusa. To, co chrześcijanie robią zwykle z pobudek naturalnych i wskutek
rozumowania ludzkiego, on to robił z pobudek wiary, która była niejako pochodnią jasną,
przyświecającą mu na każdym kroku życia4. Czy mam i ja tę pochodnię w ręku i chodzę
ciągle w jej świetle?
PUNKT II. Co czynić, aby żyć z wiary?
1. Najpierw usunąć przeszkody. Taką przeszkodą są złe żądze, w spół-ce z miłością
własną, mianowicie zaś pycha, zmysłowość, nienawiść i chciwość, bo one mgłą gęstą
otaczają duszę i ciągną ją tam, dokąd Bóg iść zabrania. Potrzeba tedy poddać żądze
panowaniu rozumu, a złą miłość własną przemienić w dobrą. Taką przeszkodą jest
rozproszenie ducha, bo ono sprawia, że człowiek poświęca swą uwagę tysiącznym innym
sprawom, a nie myśli lub rzadko i pobieżnie myśli o prawdach wiary i o przeznaczeniu
swoim. Potrzeba tedy przez rozmyślanie codzienne i ciągłą pamięć na obecność Bożą
przypominać sobie, na co się żyje na ziemi, a szczególnie pytać się przed każdą sprawą
ważniejszą: Quid hoc ad aeternitatem [Jakie to ma znaczenie dla wieczności]? Taką
przeszkodą są błędne zasady świata, bo z nich wyrabia się zapatrywanie na życie przeciwne
zasadom Ewangelii. Potrzeba tedy pamiętać, że mądrość tego świata głupstwem jest u
Boga5, i kierować się zawsze i wszędzie mądrością Chrystusową. Czy i ja tak czynię?
2. Lecz na tym nie koniec. Kto chce żyć z wiary, winien nadto mieć w ciągłej pamięci
prawdy objawione, i to nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie, to jest uczynić sobie z nich
stałe prawidło i do tego prawidła stosować wszystkie swe zamiary, słowa i czyny;
ponieważ zaś Chrystus Pan jest Prawdą Najwyższą, Mistrzem Prawdy i Wzorem życia,
przeto każdy chrześcijanin, a tym więcej każdy kapłan ma rozważać Jego słowa i bacznym
okiem patrzeć na Jego życie, bądź ziemskie, bądź eucharystyczne, iżby według tego życia
życie swoje ukształcić. Przede wszystkim niech wnika w najświętsze Jego Serce; kiedy zaś
ma działać, niech się pyta Pana: O Jezu, jakżeś Ty postępował albo jak byłbyś postąpił w

podobnym razie, i czego ode mnie pragniesz w tej chwili? Czy tak czyniłem dotąd?
3. Wreszcie, kto żyje z wiary, winien zdobywać się często na akty tej cnoty, przede
wszystkim zaś wtenczas, gdy pokusa, cierpienie lub inna próba się zbliża. Powiedział św.
Augustyn, że dusza jest łódką, w której Pan przez wiarę przebywa; otóż jeżeli wiara jest
mdłą i uśpioną, Chrystus w duszy niejako zasypia, i to jest chwila najniebezpieczniejsza, bo
wtenczas łatwo zrywa się burza. Potrzeba tedy w takiej chwili budzić śpiącego Zbawiciela,
czyli ożywiać w sobie wiarę, a wnet uciszą się szumiące fale. Si fides tua dormit in corde
tuo – oto jego słowa – tanquam in navi tua dormit Christus, quia per fidem in te habitat;
cum turbari coeperis, excita Christum dormientem: erige fidem tuam et noveris, quia non te
deserit [Jeśli wiara twoja śpi w twoim sercu, to jakby w łodzi twej spał Chrystus, ponieważ
przez wiarę mieszka w tobie; gdy zaczniesz się niepokoić, zbudź śpiącego Chrystusa:
obudź wiarę twoją, a przekonasz się, iż cię nie opuścił]6. Ponieważ jednak wiara żywa,
czyli duch wiary jest darem Bożym, przeto trzeba prosić gorąco o tego ducha – prosić
szczególnie po Mszy św. i przy nawiedzaniu Najświętszego Sakramentu, bo nic tak ducha
wiary nie umacnia, jak wielkie nabożeństwo do Najświętszej Tajemnicy Ołtarza. Stąd to
świątobliwy proboszcz z Ars zaczerpnął tej wiary przedziwnej, że patrzył na rzeczy Boskie
okiem prostym, a z taką pewnością i błogością, iż zachwycał się nimi i płakał z radości na
samą myśl o nich. Czy modlę się często o ten dar wielki?
Duch wiary jest niezmiernej ceny dla każdego chrześcijanina, a cóż dopiero dla
każdego kapłana; mimo to nie staram się o nabycie tegoż tak usilnie, jak słuszne. Wierzę
wprawdzie we wszystkie prawdy objawione, ale ta wiara nie przyjmuje na wskroś
wszystkich spraw moich; toż i mnie mógłby zarzucić Apostoł: Nie znajduję uczynków
twoich zupełnych przed Bogiem moim7. Co gorsza, nieraz spostrzegam, że sądzę, mówię i
działam nie według zasad wiary, ale według błędnych opinii świata i kaprysów miłości
własnej. Lecz Ty, o Panie, spraw, bym odtąd żył z wiary!
POSTANOWIENIA: 1. Będę się modlić często, a także i dzisiaj, o ducha wiary i pamiętać
na obecność Bożą. 2. W każdej sprawie, zwłaszcza ważniejszej, zadam sobie to pytanie: jak
mi tu wiara każe sądzić i działać.
AKT STRZELISTY: Panie, przywróć mi życie, wedle Twego słowa8.
1 Hbr 10,38. 2 Mt 9,22. 3 Hom. I. ad pop. 4 H. Dubois, Wzorowy kapłan str. 60. 5 1 Kor
3,19. 6 In Psal. XC, n. 10. 7 Ap 3,2, 8 Ps 119,25.

IV. O życiu wewnętrznym
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Żywot wasz skryty jest z
Chrystusem w Bogu1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, wedle bogactw chwały Twojej, abym był mocą
utwierdzony przez Ducha Twego wewnętrznego człowieka2.
PUNKT I. Jakie są objawy życia wewnętrznego?
1. Życie wewnętrzne jest to tak ścisłe zjednoczenie się z Panem Jezusem, że Pan Jezus
mieszka w duszy przez łaskę i działa w niej swobodnie, dusza zaś poddaje się Panu
Jezusowi całkowicie i przejmuje się Jego duchem, pragnąc tego, by mogła powiedzieć wraz
z Apostołem: Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus; jest to zatem życie z wiary, ale w

doskonalszym stopniu.
W szczególności, życie wewnętrzne to życie skupienia i modlitwy. Kapłan żyjący
wewnętrznie utrzymuje się w żywej pamięci na obecność Boga i zwraca baczną uwagę na
wnętrze swej duszy, iżby w niej śledzić z jednej strony działania Boże i iść rączo za nimi, z
drugiej strony działania natury, a z tych jedne uświęcać, drugie oczyszczać, inne rugować.
Dążąc do Boga i tęskniąc za Bogiem, nie tylko widzi Go w stworzeniach, nie tylko wyrywa
się do Niego aktami strzelistymi i zwrotami duszy, nie tylko spieszy jak najczęściej, a z
miłością, do stóp Tronu Sakramentalnego, ale oddaje się z upragnieniem modlitwie, bądź
ustnej bądź myślnej, bo serce jego jest tam, gdzie skarb jego. Czy mogę to o sobie
powiedzieć? A może życie moje upływa w gwarze i rozproszeniu, i rzadko tylko, a przy
tym zimno, przypominam sobie, że Bóg jest, że ja w Bogu żyję i poruszam się?...
2. Życie wewnętrzne to życie zaparcia się. Kapłan żyjący wewnętrznie nie tylko trzyma
na wodzy niskie swe żądze i buntownicze ciało – nie tylko nie wiąże się do rzeczy
doczesnych i odmawia sobie tego wszystkiego, co wiedzie do grzechu – nie tylko nie szuka
własnej pociechy, czy to w dobrach materialnych czy w duchownych: ale umartwia się
nieraz w rzeczach pozwolonych lub przyjmuje ochotnie niedobrowolne przykrości; a
dźwigając krzyż swój mężnie i nosząc umartwienie Jezusowe w ciele swoim, dąży do tego,
aby i żywot Jezusa w jego ciele był okazany3. Obraz takiego kapłana kreśli pięknie św.
Grzegorz Wielki: Ille modis omnibus debet ad exemplum vivendi pertrahi, qui cunctis
passionibus moriens iam spiritaliter vivit; qui prospera mundi postponit; qui nulla adversa
pertimescit; qui sola interna desiderat; qui orationis usu et experimento didicit, quod
obtinere a Domino, quae poposcerit, possit [Człowiek umarły dla wszystkich namiętności,
który żyje już na sposób duchowy; który uznał za nieważne szczęście światowe; który nie
lęka się żadnych przeciwności; który tęskni jedynie za sprawami ducha; który przez
praktykę i doświadczenie modlitwy pojął, jakie z rzeczy upragnionych, może otrzymać od
Pana, powinien być pod każdym względem stawiany jako wzór życia]. Wzorem jest tu sam
Zbawiciel, który według słów św. Pawła: nie spodobał się sam sobie4, ale we wszystkim
szukał jedynie upodobania Ojca swego. Przykład dają święci kapłani – taki np. św.
Franciszek Ksawery, który wśród prac apostolskich wołał do Pana: Więcej jeszcze trudów,
więcej przeciwności, więcej niedostatków; – albo taki św. Jan od Krzyża, który jako
nagrodę wyprasza sobie: Cierpieć i być wzgardzonym dla Ciebie, Panie. Czy i ja dążę
również do wyrzeczenia się i zaparcia? A może staram się o to, by żyć miękko i wygodnie,
bez zadawania sobie gwałtu, a stąd narażam się często na grzechy, jeżeli nie śmiertelne,
tedy powszednie?...
3. Życie wewnętrzne to życie oddania się i ofiary. Kapłan żyjący wewnętrznie nie
zapomina, że Pan Jezus oddał mu się całkowicie, i to nie raz tylko jeden na krzyżu, ale
ciągle w Tajemnicy Ołtarza; stąd pragnąc odwzajemnić się zupełnym oddaniem się i płonąc
wielką miłością, nie tylko szuka we wszystkim chwały Bożej, ale składa Panu ciągłą ofiarę
z siebie – ofiarę z ciała przez umartwienie i pracę, ofiarę z rozumu przez wiarę, ofiarę z
woli przez posłuszeństwo, ofiarę z grosza przez jałmużnę, ofiarę z życia całego przez pracę
wierną. Czy i ja tak czynię? A może jestem zimny i skąpy dla Boga?... Może stronię od
ofiar albo ofiary moje liche, wymuszone, samolubne, jak ofiary Kaina?...
4. Życie wewnętrzne to życie nadprzyrodzone, życie z łaski. Kapłan żyjący
wewnętrznie nie tylko panuje nad ciałem, zmysłami i językiem, nie tylko oczyszcza
wyobraźnię ze szkodliwych obrazów, serce z nieporządnych uczuć, umysł z próżnych
myśli, wolę ze zbytnich przywiązań i z miłości własnej; ale nadto strzeże się czynności
własnej, która nawet rzeczy Boże robi po ludzku i zazwyczaj kieruje się w działaniu

pobudkami przyrodzonymi, nawet dobrymi. Natomiast kapłan wewnętrzny stara się, by
wszystkie jego sprawy wypływały z łaski, czyli by Bóg sam był początkiem, środkiem i
końcem jego życia5.
Ilu było świętych kapłanów, tyle wzorów życia wewnętrznego; lecz nikt może w
ostatnich czasach nie jaśniał taką aureolą tego życia, jak świątobliwy X. Jan Vianney. Był
to mąż ciągłego skupienia i gorącej modlitwy, bo jak pięknie powiedział o nim biograf,
dusza jego więcej była z Bogiem niż z ciałem złączona i nie tylko trwał zawsze w
obecności Boga, ale wielką część dnia i nocy na modlitwę poświęcał. Był to mąż
zdumiewającego zaparcia się, bo niczego nie pragnął na ziemi i nigdy siebie nie szukał, a
natomiast wszelkie upokorzenia i boleści znosił z radością, ciało zaś tak umartwiał, że
ledwie tyle jadał, by nie umrzeć z głodu, trzy do czterech godzin sypiał i srogie zadawał
sobie dyscypliny. Był to mąż niewyczerpanej ofiarności dla Boga i dusz, bo jak o nim
słusznie powiedziano, jedyną, ale gorącą, szlachetną, czynną i nieznużoną jego myślą było
kochać Boga i innych do tej miłości pociągać; – jak zaś kochał ludzi, poznać stąd można, że
im wszystko do ostatniej koszuli rozdawał i że nie tylko dla nich bez utrudzenia pracował,
ale za nich chętnie cierpiał. Był to mąż życia na wskroś nadprzyrodzonego, który mógł
powiedzieć za św. Pawłem: Nie ja działam, ale łaska Boża ze mną i znowu: Żyję ja, już nie
ja, ale żyje we mnie Chrystus. A ja, czyż choć trochę jestem podobnym do tego sługi
Bożego? Ach Panie, dajże i mnie także tę łaskę, abym żył wewnętrznie, w Tobie i dla
Ciebie.
PUNKT II. Jakie są owoce życia wewnętrznego.
Życie wewnętrzne jest tym dla duszy, czym sok dla drzewa.
1. Sok daje drzewu życie i płodność; podobne skutki sprawia w duszy życie
wewnętrzne. Powiedział Pan Jezus, że On jest winną macicą, a my latoroślami6 i że
latorośle winny tkwić w winnej macicy, czyli że dusze mają zostawać w ścisłym z Nim
związku. Lecz nie dosyć być połączonym z Chrystusem przez łaskę poświęcającą; potrzeba
nadto, aby życie Jezusowe krążyło w duszy na kształt soku ożywczego i użyźniało ją do
wydawania Bożych owoców. Konieczne to dla wszystkich, o ileż więcej dla kapłanów, do
których w sposób mistyczny stosują się słowa Pisma: Rozwijajcie się i mnóżcie, i
napełniajcie ziemię7. I rzeczywiście, kapłan winien być nie tylko świętym dla siebie, ale
ma modlitwą, przykładem i pracą mnożyć synów Bożych, czyli przy pomocy łaski Bożej
uświęcać dusze, i być, według słów Zbawiciela, drzewem dobrym i płodnym. Czy i ja
wydaję rzeczywiście owoce Boże? A może jestem drzewem niepłodnym lub rodzącym
same płonki, niemiłe Bogu i ludziom?
2. Sok nadaje drzewu piękność i siłę; toż samo czyni w duszy życie wewnętrzne.
Piękność duszy zależy od doskonałości jej cnót i nadprzyrodzonych czynów, które jej
nadają wdzięk nadziemski i czynią ją miłą Bogu. Otóż kapłan żyjący wewnętrznie znajduje
tysiączne sposobności do ćwiczenia się w cnotach i spełniania aktów doskonałych; bo on
nawet czynności tak niskie, jak używanie pokarmu lub snu, podnosi do wartości
nadprzyrodzonej; podczas gdy kapłan rozproszony nawet czynności tak wielkie, jak
odmawianie brewiarza, odprawianie Mszy św. lub sprawowanie Sakramentów, wykonywa
nieraz bez skupienia i pobożności. Nadto kapłan z życia wewnętrznego bierze wielką moc
przeciw pokusom, zniechęceniom i smutkom; a jako drzewo zdrowe trzyma się ziemi
korzeniami, tak kapłan trzyma się Boga aktami wewnętrznymi, bo w Nim, przez Niego i
dla Niego żyje; z tego zaś zjednoczenia takiej siły nabywa, iż śmiało za Apostołem
powtarza: Wszystko mogę w tym, który mię umacnia8; i znowu: Któż mię odłączy od miłości

Chrystusowej? Natomiast bez tego życia ciągła jest u kapłana niedoskonałość, ciągła
słabość i chwiejność, ciągła niewierność w małych rzeczach, a nieraz oziębłość i
niebezpieczeństwo ciężkich upadków. Czyż tego sam nie doświadczyłem?...
3. Życia wewnętrznego mało u chrześcijan, mało nawet u kapłanów. Nie mówi się już o
tych, do których stosują się słowa Apostoła: Człowiek cielesny nie pojmuje tego, co jest
Ducha Bożego9; ale nawet kapłani nieźli, jakże często hołdują naturalizmowi... Naturalizm
w stosunku do Boga, stąd rozproszenie i niesmak na modlitwie, chłód i lenistwo w pracy
duchownej, brak ofiarności i poświęcenia się dla sprawy Chrystusowej. Naturalizm w
stosunku do bliźnich, stąd obojętność na to, że tyle ludzi wkoło nich nędzę cierpi, tyle dusz
brnie w ciemnocie lub w grzechach, i prostą drogą idzie do zguby. Naturalizm w stosunku
do siebie, stąd zamiłowanie życia miękkiego, wygodnego i dalekiego od umartwienia, stąd
troska zbyt wielka o swą sławę i swą korzyść, o zaszczyt, o cześć ludzką, o spokój, o
zdrowie, o pięknie urządzone mieszkanie, o miłe towarzystwo, o dostatnią posadę itp. Lecz
czymże jest ten naturalizm, jeśli nie upozorowanym egoizmem?
Szczególnie mało u kapłanów ducha modlitwy, tak że wielu poprzestaje tylko na
pospiesznym odmówieniu brewiarza i na krótkiej modlitwie ustnej. Mart naliczyć można
wiele pośród nich, lecz niewielu takich, co by chcieli zarazem naśladować Marię... A
jednak kapłan w świecie żyjący winien być Marią i Martą, to jest łączyć życie wewnętrzne
z zewnętrznym, modlitwę z czynem; co więcej, winien życie wewnętrzne wyżej cenić niż
zewnętrzne, bo wszakże sam Pan powiedział o Maryi, iż najlepszą cząstkę obrała, która od
niej odjętą nie będzie10. Niewiele też ducha zaparcia się i ofiarności, a przynajmniej nie
tyle, ile Bóg i Kościół słusznie wymagać może; ale też za to nawet pośród sług ołtarza
defecit sanctus [zabrakło świętego].
A ja czy żyję wewnętrznie?
RACHUNEK SUMIENIA. Niestety, i ja chciałbym służyć Bogu, ale przy tym trzymać się
nizin cnoty – nie obrażać Boga grzechami ciężkimi, ale też nie za wiele oddać Bogu. Do
tego życie zewnętrzne więcej mnie pociąga niż wewnętrzne, bo w pierwszym większa
sposobność do zaskarbienia sobie chwały ludzkiej i obfitsze zadowolenie miłości własnej.
Ale też wiele uczynków moich błyszczy tylko przed ludźmi jak złoto, podczas gdy w
oczach Bożych są one lichym kruszcem, a może nawet podłą gliną. Za to w duszy mojej
tyle nieraz ciemności, niesmaku, zniechęcenia... Obym raz usłuchał głosu Twojego, o
Panie: Totum relinque te, et invenies me [Porzuć całego siebie, a znajdziesz Mnie]11, i
mógł powtórzyć za Apostołem: Żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus12. O Mario,
Mistrzyni życia wewnętrznego, któraś całkowicie żyła w Jezusie i dla Jezusa, uproś mi u
Niego tej łaski, bym był człowiekiem duchownym i wewnętrznym.
POSTANOWIENIA. 1. Będę nieraz rozmyślać o życiu ukrytym Pana Jezusa w Nazarecie i
w Eucharystii Najświętszej, by nabyć ducha zaparcia się i ofiary. 2. Co dzień oddam siebie
i wszystko swoje Najświętszemu Sercu Jezusowemu przez ręce Maryi, prosząc przy tym o
łaskę życia wewnętrznego dla siebie, dla kapłanów, dla zakonników i zakonnic.
AKT STRZELISTY. O Jesu, vivens in Maria, veni et vive in famulis Tuis, in spiritu
sanctitatis Tuae, in plenitudine virtutis Tuae, in veritate virtutum Tuarum, in perfectione
viarum Tuarum, in communione mysteriorum Tuorum, dominare omni adversae potestati,
in spiritu Tuo, ad gloriam Patris. Amen [O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach
Twoich, przez ducha Twojej świętości, przez pełnię Twej mocy, przez prawdę Twych cnót,
przez doskonałość Twoich dróg, przez wspólnotę Twoich sakramentów, panuj nad wszelką
nieprzyjazną mocą, przez Ducha Twego, na chwałę Ojca. Amen]13.

1 Kol 3,3,3. 2 Ef 3,16. 3 2 Kor 4,10. 4 Rz 15,3. 5 O tym wyniszczeniu czynności własnej
pisze obszernie i trafnie O. Piotr Semenenko w swojej Mistyce (Kraków, 1896). 6 J 15,5. 7
Rdz 1,22. 8 Flp 4,13. 9 1 Kor 2,14. 10 Łk 10,42. 11 De Imitat. Christi. 12 Ga 2,20. 13
Odpust 300 dni raz w dzień (Pius IX, 14 października 1859).

V. O nadziei i ufności
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Proroka: Błogosławiony mąż, który ufa w
Panu, i będzie Pan ufaniem jego1.
PRAELUDIUM II. O Boże nadziei, napełnij mnie wszelką radością i pokojem w
wierzeniu, abym obfitował w nadzieję i w moc Ducha Świętego2.
PUNKT I. Dlaczego nadzieja i ufność potrzebną jest kapłanowi.
1. Bo przede wszystkim nadzieja i ufność jest cnotą Boską, do zbawienia konieczną.
Nadzieja jest to cnota nadprzyrodzona, od Boga wlana, mocą której człowiek, oparty na
obietnicy Bożej i na zasługach Jezusa Chrystusa, spokojnie i z radością wygląda tego, co
Bóg przyobiecał, a więc zbawienia wiecznego i tego wszystkiego, co do zbawienia
prowadzi. Nadzieja, o ile polega zupełnie na Panu Bogu i spodziewa się z pewnością Jego
pomocy, nazywa się ufnością. Wielkim jest znaczenie tej cnoty, bo ona chwałą wiary3,
bramą miłości4, filarem duchownego gmachu5, kotwicą bezpieczną i mocną6, która duszę,
niby okręt miotany burzami, trzyma przy Bogu.
Sam Bóg żąda od nas ufności, ale zarazem zapewnia, że nas nie opuści, że przyjdzie
nam w pomoc, że da łaskę i pociechę. Wiedzcie – tak mówi w Starym Zakonie – iż żaden
nie był zawstydzony, który w Panu nadzieją miał7; i znowu: Dobry jest Pan nadzieję
mającym w Nim, duszy szukającej Go8. Toż samo w Nowym Zakonie oświadcza sam
Zbawiciel, że Bóg jest Ojcem dobrym i da rzeczy dobre tym, którzy Go proszą9. Aby zaś
ludzie wierzyli dobroci Bożej, sam Syn Boży umiera na krzyżu, wstępuje do nieba, by być
tam naszym rzecznikiem u Ojca, zostaje w ołtarzach, by dzielić nasze wygnanie, powierza
nas straży Kościoła i pieczy Matki Swojej, która, według pięknego wyrażenia proboszcza z
Ars, stoi ciągle u szczytu drabiny, jaką Pan Jezus na Kalwarii postawił: – bo pierwszą
szatan połamał – i woła do nas nieustannie: Pójdźcie! pójdźcie! a nawet ręce do nas
wyciąga. I jakżebym nie miał ufać?
2. Bez ufności niepodobna łask wyprosić. Każdy chrześcijanin, a cóż dopiero kapłan,
potrzebuje ciągłej pomocy łaski; lecz jakże ją otrzyma bez ufności, skoro ufność jest
naczyniem, czerpiącym ze studni miłosierdzia. Toż sam Zbawiciel upomina: Wszystko, o
cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie; a stanie się wam10; ilekroć zaś
miał jakiś cud uczynić, zawsze żądał wiary i ufności. Za Mistrzem Boskim wzywa Apostoł:
Jeśli który z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który obficie wszystkim daje; a
niech prosi z wiarą nic nie wątpiąc11. Nie inny jest głos Świętych: Sola spes apud Te
miserationis obtinet locum – mówi św. Bernard – nec oleum misericordiae nisi in vase
fiduciae ponis [U Ciebie jedyna nadzieja daje sposobność dla [okazania] miłosierdzia, i
balsam miłosierdzia wlewasz tylko do naczynia ufności]12. Czyż tedy niesłuszne, bym to
naczynie ufności miał zawsze w ręku?

3. Bez ufności nie można wytrwać w pracach, walkach i cierpieniach. Ciężkim jest
życie dobrego kapłana, bo pełnym trudów i udręczeń; lecz gdzież znajdzie on pomoc i
pociechę, jeżeli nie w Bogu? A cóż skłania Boga do miłosierdzia? Oto modlitwa ufna. Sam
Duch Św. zapewnia: Którzy mają nadzieję w Panu, wezmą pióra jako orły, pobieżą a nie
upracują się, chodzić będą a nie ustaną13. Którzy mają nadzieję w Panu, odmienią siłę14,
to jest siłę ludzką na Bożą zamienią, i będą nieporuszeni jako góra Syjon15. Toż pełen tej
ufności woła Psalmista: W pokoju będę spał i odpoczywał, bo Ty, Panie, osobliwie w
nadziei postanowiłeś mnie16; za nim zaś Apostoł: Wszystko mogę w Tym, który mnie
wzmacnia17. Wypowiadają to samo mistrzowie duchowni: Spes est arca aeterni praemii et
ponderatio futurae suavitatis, cui datur intrare in hortum spiritualis voluptatis et inde
afferre odores ad condiendas amaritudines praesentis adversitatis. Ipsa est in labore
requies, in aestu temperies, in fletu solatium [Nadzieja stanowi arkę wiecznej nagrody i
wagę przyszłej radości dla człowieka, któremu dane jest wejść do ogrodu duchowej
rozkoszy i stamtąd czerpać wonie dla złagodzenia goryczy teraźniejszych przeciwności.
Ona jest wytchnieniem w pracy, ochłodą w skwarze, pociechą w płaczu]18. Jakże tedy nie
wołać z św. Augustynem: O nadziejo, ty sprawiasz, że człowiek wszystko znosi słodko i
mile19. O nadziejo i ufności, bądźcie nieodstępnymi towarzyszkami mojego życia!
Cóż dziwnego, że Święci tak wielce ufali w Bogu i tak silną mieli nadzieję, że nawet
wśród najsroższych udręczeń i największego opuszczenia wołali: By mnie też (Bóg) zabił,
w Nim ufać będę20. Tak ufał np. św. Franciszek Salezy, toteż nigdy, choćby w najcięższych
próbach, nie tracił pokoju. O jakaż to rozkosz – są jego słowa – że z zamkniętymi oczyma
kroczę pod wodzą Opatrzności Bożej. Jej zamiary są niezbadane, ale zawsze słodkie i miłe
dla tych, którzy w niej ufają. Niechże tedy kieruje naszą duszą, jakby swoją łodzią, a
zaprowadzi nas do dobrej przystani. Szczęśliwi są wszyscy ufający w Tym, który jako Bóg
może, a jako Ojciec chce nam udzielić wszelakiego dobra; nieszczęśni natomiast, którzy
nadzieję położyli w stworzeniu, bo ono obiecuje wszystko, daje mało i każe drogo opłacić
to, co daje. A więc i ja ufać będę w Bogu tak możnym i Ojcu tak dobrym; lecz jakże tę
ufność okażę?
PUNKT II. Kiedy i jak ma kapłan ufność objawiać.
1. Ufać ma najpierw w modlitwie, bo chociaż modlitwa bierze zasługę z miłości, skutek
jednak ma z wiary i ufności21, a to z ufności pokornej i wytrwałej. Jeżeli Bóg nie od razu
wysłuchuje – czy to, że chce skłonić kapłana do dłuższej i doskonalszej modlitwy, czy że
doświadcza jego pokory i wytrwałości, czy że ludzie inni, za którymi prosi, kładą tamę
wysłuchaniu: niech się nie zraża i nie przestaje się modlić, bo Pan sam chce, abyśmy Go z
pewnym natręctwem świętem błagali, skłaniali i zmuszali22, jak to okazał uczniom, idącym
do Emaus. A nawet gdyby Bóg zdawał się głuchym na łzy i prośby o nawrócenie duszy,
niech kapłan, za przykładem św. Moniki, kołacze usilnie do Serca Jezusowego, wraz z
Najlitościwszą Matką, ale zresztą podda się pokornie woli Bożej; trafiają się bowiem dusze
zatwardziałe, co jak Judasz udaremniają wszelkie modlitwy i prace, około ich nawrócenia
podjęte. Czy i ja tak czynię?
2. Ufać ma kapłan w pracach duchownych, a stąd z jednej strony nie zaniedbywać
niczego, by pomyślny skutek osiągnąć, jakoby tenże od niego tylko zależał; z drugiej nie
opierać się na sobie, nie budować na ludziach, ale ufać tylko w Bogu, jakoby nic od jego
pracy i od pomocy ludzkiej nie zależało. Taka tylko ufność zapewnia pomoc Bożą, bo
słusznie powiedział św. Bonawentura: Qui omnem solicitudinem suam in Deum jactat et

omne cogitatum, habet ipsum Dominum in provisorem [Kto całą swoją troskę i wszelki
kłopot powierza Bogu, ma samego Boga za opiekuna]23. Nawet wtenczas, gdy piętrzą się
przeszkody i ludzka pomoc zawodzi, niech kapłan będzie dalekim od małoduszności, bo
dzieła Boże wymagają zazwyczaj wielu ofiar, cierpliwości i męstwa, ale też Bóg nie
odmawia swej pomocy tym, którzy w Nim ufają. Wierzcie mi – powiedział raz św.
Wincenty ŕ Paulo – trzech robotników Bożych więcej zdziała niż dziesięciu, gdy Pan sam
rękę swą przyłoży, a On zawsze przykłada, gdy środki ludzkie usuwa i każe nam coś czynić,
co przechodzi nasze siły. Pełen tej ufności, nigdy on nie był tak pewnym pomyślnego
skutku prac swoich, jak gdy nie miał żadnej ludzkiej podpory. Mamże i ja taką ufność?
3. Ufać ma kapłan w prośbach, cierpieniach i pokusach, pamiętając na to, że Bóg jest
pomocnikiem naszym na wieki, że oczy jego nad tymi, którzy nadzieją mają w miłosierdziu
Jego24, i że nie zgrzeszą wszyscy, którzy w Nim nadzieją mają25. Tak radzą mu święci
kapłani i sami najlepszy wzór dają. Choćby się zerwała burza – mówi św. Franciszek
Salezy – nie zginiesz, jak długo jesteś z Jezusem. Jeżeli trwoga cię ogarnia, wołaj mocno:
„Zbaw mnie, Zbawicielu mój!” On ci poda rękę, a ty ją ściśnij mocno i idź dalej pełen
wesela, nie zagłębiając się w swoim cierpieniu. Jak długo Piotr ufał, burza nie potrafiła go
zatopić; lecz skoro począł się trwożyć, zaraz też począł tonąć. Bojaźń jest większym złem,
aniżeli złe samo... Nawet gdy upadniesz, rzuć się na kolana przed Bogiem i mów w duchu
ufności i pokory: Miłosierdzia, o Panie, bo jestem słaby. Poczym wstawaj w pokoju i idź
najprzód, rugując wszelką nieufność tą jedną myślą, że większym jest miłosierdzie Boże,
aniżeli nasza nędza. Niechże każdy kapłan trzyma się tych przestróg, a mianowicie niech w
chwili ciężkiego udręczenia czy pokusy ucieka się do Tabernaculum i woła za przykładem
X. Jana Vianney: Domine, salva nos... Hic quem amas infirmatur... Utquid dereliquisti
me!... [Panie, zbaw nas ... Ten, którego miłujesz, niedomaga ... Dlaczego mnie opuściłeś!]
to znowu niech spieszy do stóp Najświętszej Panny i błaga: Matko, pociesz, pomóż,
poratuj! Czy i ja tak czynię?
4. Jednym słowem, ufać ma kapłan w całym życiu i w chwili śmierci, iżby się
rzeczywiście na nim sprawdziło: Spes tua Deus sit, fortitudo tua Deus sit, firmitas tua Deus
sit, laus tua ipse sit [Niech Bóg będzie twoją nadzieją, niech Bóg będzie twoją mocą, niech
On zawsze będzie twoją chwałą]26.
Ale ta ufność niech będzie nadprzyrodzoną i czystą, a więc niech płynie z łaski Bożej,
ma za przedmiot dobra duchowne i opiera się na Bogu, to jest na dobroci Bożej i na
zasługach Jezusa Chrystusa, a nie buduje na własnej mocy czy zdolności, ni na środkach
ludzkich; choć z drugiej strony nie należy pomijać tego, czego roztropność chrześcijańska
wymaga. Czy taką jest ufność moja? A może i o mnie powiedzieć by trzeba: Otóż ci
człowiek, który nie kładł Boga pomocnikiem swoim27. Może raczej ufność pokładam we
własnej sile, nauce, biegłości, albo w pomocy ludzkiej, zapominając na przestrogę Ducha
Św.: Przeklęty człowiek, który ufa w człowieku28...
Ufność kapłana niech będzie również mocną i wytrwałą, to jest taką, której by żadna
próba czy pokusa nie zdołała zachwiać, żadne niepowodzenie nie potrafiło osłabić.
Mianowicie, niech kapłan strzeże się małoduszności i zniechęcenia, tych, jak powiedział
św. Franciszek Salezy, najnikczemniejszych pokus, które już to z braku mocnej wiary i
ufności, już z ukrytego lenistwa lub tajemnej dumy, już z wrodzonej słabości i lękliwości
pochodzą. Święci doznawali nieraz wielkich przeszkód i niepowodzeń, mimo to nie tracili
chęci do pracy, ni ufności w Bogu. Tak np. św. Józef Kalasanty musiał patrzeć na upadek
założonego przez siebie zakonu, a jednak nie przestał ufać, że z tego siewu wyrośnie kiedyś

Boże żniwo. Czy mam podobną stałość, gdy idzie o uświęcenie mojej duszy, albo dusz
innych? A może pod pozorem fałszywej pokory, w istocie zaś z obawy niepowodzenia nie
biorę się do pracy, lub w pracy ustaję?...
Ufność kapłana niech będzie wreszcie pokorną, to jest daleką od zarozumiałości; ale
niech się łączy z bojaźnią świętą, płynącą z rozważania własnej nędzy i niewierności. Nec
sperandum sine timore – mówi trafnie św. Bernardyn Sen. – nec timendum sine Dei spe
[Nie należy spodziewać się bez bojaźni, ani lękać, bez nadziei Bożej]29. – Jeżeli komu,
tedy kapłanom, winien stać na pamięci upadek Piotra; do nich też przede wszystkim
odzywa się św. Augustyn: Eia, fratres, hanc spem amate, hanc tenete, non tamen sine
timore; quia qui sperat et non timet, negligens est; qui autem timet et non sperat, depressus
est et descendet in profundum, quasi lapis [Nuże, bracia, tę nadzieję miłujcie i zachowujcie
ją, lecz nie bez bojaźni; ponieważ kto ma nadzieję, a nie lęka się, staje się opieszały; kto zaś
boi się, a nie ma nadziei, poddał się trwodze i spadnie w przepaść, niczym kamień]30. Czy
i ja ufność godzę z bojaźnią? A może przeceniając swe siły, narażam się na
niebezpieczeństwa, w których łatwo upaść mogę – porywam się na rzeczy trudne, do
których nie dorosłem, pnę się na godności i posady, na które mnie Bóg nie powołał?...
Taką powinna być ufność kapłana; lecz czy taką jest ufność moja?
RACHUNEK SUMIENIA Z TEJ CNOTY. Ach, mój Panie, nieraz zasługuję na to, byś mi
zrobił ten sam zarzut, jaki zrobiłeś Piotrowi: Człowiecze małej wiary, czemuś wątpił?31.
Lecz odtąd w Tobie i tylko w Tobie ufać będę. Odtąd hasłem moim będą słowa wiernego
sługi Twojego: Sperent alii in scientia literarum, in nobilitate, in dignitate, in alia qualibet
vanitate, Tu es Domine spes mea [Choć inni pokładają nadzieję w wiedzy, w sławie, w
pełnionym urzędzie i we wszelkiej innej marności, moją nadzieją jesteś Ty, o Panie]32.
POSTANOWIENIA: 1. Dla wzmocnienia ufności będę się zastanawiać w rozmyślaniu nad
tym, jak Bóg jest wielkim, jak dobrym, jak wiernym w obietnicach i jak miłościwie dotąd
mnie prowadził. 2. We wszystkich pracach, próbach i walkach będę wyglądał i wzywał
pomocy Bożej, za przyczyną Najświętszej Panny, a strzegł się małoduszności i
zniechęcenia.
AKT STRZELISTY: W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę sie na wieki33.
1 Jr 17,7. 2 Rz 15,13. 3 Św. Zenon Wer. 4 Św. Jan Klimak. 5 Św. Wawrz. Just. 6 Hbr
6,19. 7 Syr 2,10,11. 8 Lm 3,25. 9 Mt 7,11. 10 Mk 11,24. 11 Jk 1,5–6. 12 Ser. 3 in Festo
Annunt. 13 Iz 40,31. 14 Iz 40,31. 15 Ps 125,1. 16 Ps 4,9–10. 17 Flp 4,12. 18 Św.
Wawrz. Just. Tract, de spe. 1. 2. 19 Ser. 10 ad frat. erem. 20 Hi 13,15. 21 Św. Tomasz z
Akwinu 2. 2. qu. 83, art. 1. 22 Św. Grzegorz Wielki, Psal. 6 Poen. 23 De profectu rel. 24
Ps 33,18. 25 Ps 34,23. 26 Św. Augustyn, In Ps 32. Con. 2. 27 Ps 52,9. 28 Ps 118,8. 29
Ser. de vera contr. 30 Ser. 10, Ad fratr. erem. 31 Mt 14,31. 32 Św. Bernard Ser. 9. in Ps
LX. 33 Ps 71,1.

VI. O bojaźni i tęsknocie za niebem
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Pisma św.: Którzy się Pana boicie, miejcie
nadzieją w Nim, a przyjdzie wam w kochanie miłosierdzie1.

PRAELUDIUM II. Spraw, Panie, abym się bał obrazić Ciebie, a tęsknił za połączeniem się
z Tobą.
PUNKT I. Dlaczego kapłan powinien się bać i co to jest bojaźń świata.
1. Kapłan powinien być przejęty bojaźnią świętą, bo najpierw on sam, jako człowiek,
jest istotą bardzo słabą, niestałą, leniwą i do złego skłonną, a z drugiej strony wrogi jego są
liczne, podstępne i potężne. Świat nie jest przyjacielem kapłanów, przeto iż kapłani
potępiają błędne jego zasady i odrywają od grzesznych jego uciech; chcąc ich tedy
ubezwładnić, a nawet sługami swoimi uczynić, zastawia na nich różne sidła, jak sławę,
zaszczyt, majątek, kobietę, życie gnuśne i miękkie, wzgląd ludzki itp., to znowu grozi im
swoją niełaską. Niestety, wróg ten niejednego kapłana pokonuje, zwłaszcza że ma
sprzymierzeńca w zepsutej naturze. Niemniej i szatan nienawidzi kapłanów, jako sługi
Boże, wodzów wojska Chrystusowego i pasterzy dusz. Antiquus hostis – mówi o nim św.
Wawrzyniec Justynian2. – caput potius quam membra, duces exercitus potius quam
militum turmas, et pastores libentius quam ovium greges oppugnare conatur. Intelligit
namque ipse homicida, quod languente capite membra quoque caetera haebetentur,
corpusque languendo deficiat; percipit idem tortuosus coluber, quod bellatorum duce
prostrato mox universa militum multitudo in fugam versa partim caesa dissipatur atque
confunditur. Novit, inquam, quod pastore percusso ovium armenta per devia quaeque
sparguntur [Pradawny wróg próbuje atakować raczej głowę niż członki, z większą mocą
zwalczać wodzów wojska, aniżeli zastępy żołnierzy i chętniej napada na pasterzy, niż na
stada owiec. Rozumie bowiem ów zabójca, że gdy słabnie głowa, także pozostałe członki
tracą siłę i całe ciało trawi choroba; ten chytry wąż pojmuje, iż po pokonaniu dowódcy
wojowników niebawem cała armia żołnierzy rzuciwszy się do ucieczki, częściowo wybita,
ulega rozsypce i zostaje rozgromiona. Poznał, powiadam, że po ugodzeniu pasterza,
ulegają też rozproszeniu zabłąkane stada owiec]. Wprawdzie wróg ten jawnie nie uderza,
ale za to wysyła do walki sługi swoje, złe żądze i złych ludzi, dając im jako broń ponętę lub
prześladowanie. Czyż tedy niesłuszne, aby kapłan ciągle był na straży i ciągle się lękał
napadu?
2. Nadto godność kapłana jest wysoka, obowiązki jego ważne, czynności jego święte;
lecz z drugiej strony jakże wzniosłej wymaga się od niego cnoty, jak wielka ciąży na nim
odpowiedzialność, jak częste grożą mu niebezpieczeństwa, jak ciężkie są jego upadki.
Sublimis gradus – powiedział św. Bernard – sed eo amplius periculosa mina [Najwyższa
godność, lecz tym bardziej niebezpieczny upadek]. Nie darmo też upomina św. Jan
Chryzostom, że niemało kapłanów będzie potępionych, nie tylko za grzechy własne, ale i
za grzechy tych, których pieczę Bóg im powierzył. Zaprawdę, jeżeli Judasz zgubił się przy
boku Boskiego Mistrza, jeżeli w ślad za nim tylu kapłanów w biegu wieków zabrnęło w
ciężkie grzechy, a nawet doszło do odstępstwa od wiary: któryż kapłan nie będzie się bał
upadku za życia i sądu Bożego po śmierci?
3. Wreszcie Bóg sam każe się lękać. Bójcie się Pana – tak ogłasza przez Jozuego – a
służcie Mu doskonaleni sercem3; ustami zaś Mędrca zapewnia: Błogosławiony człowiek,
który się zawsze boi4. Lecz czegóż to człowiek ma się lękać? Czy kary Bożej? Zapewne,
taka bojaźń nie jest złą, jeżeli płynie z wiary i łączy się z ufnością, bo ona niejednego
strzeże od grzechu; ale nie jest doskonałą. Doskonalszą jest bojaźń, gdy ktoś lęka się
grzechu, jako największego złego, a najdoskonalszą, gdy ktoś pełen czci i świętej trwogi
wobec Majestatu Bożego, korzy się przed Bogiem głęboko, jako przed Panem
Najwyższym, i lęka się Go obrazić, jako Ojca Najlepszego.

Taką bojaźń nazwał Duch Św. koroną mądrości i początkiem miłości Bożej, a nawet
powiedział o niej: Nic nie jest lepszego, jako bojaźń Boża5. Do takiej bojaźni zachęcają
Święci – Homo timeat Deum – mówi św. Hieronim – non timore gehennae, aut timore
poenae, sed timore sancto; sic timeat, ut quem amat, per negligentiam non perdat [Niech
człowiek boi się Boga, nie z powodu strachu przed piekłem, albo lęku przed karą, lecz
przez świętą bojaźń; przeto niech lęka się, aby przez lekceważenie nie utracił Tego,
Którego miłuje]6. Jeżeli trzeba bać się śmierci i sądu – pisze św. Franciszek Salezy do
pewnej osoby trwożliwej – niech ta bojaźń nie przygnębia i nie osłabia duszy, ale niech
będzie zmieszana z ufnością, a stąd słodka. Sam też trzymał się i radził innym trzymać się
tej zasady, że kochać Boga z bojaźni znaczy zaprawiać pokarm żółcią, a napój octem, bać
się zaś z miłości jest to słodzić piołun cukrem7.
Z tym wszystkim nawet świętych biskupów i kapłanów napada nieraz wielki strach
przed sądem Bożym i odpowiedzialnością za dusze. Św. Tomasz de Villanova drżał na
samo wspomnienie sądu i zdarzało się, że czasem wśród nocy posyłał po swojego
spowiednika, aby go zapytać: Ojcze, jak sądzisz, czy będę ja zbawionym, pozostając
arcybiskupem? Św. Hieronima przerażała sama myśl o sądzie ostatecznym i zdawało mu
się, że słyszy ciągle trąbę Archanioła. Świątobliwy X. Jan Vianney zapadłszy raz ciężko na
zdrowiu, błagał ze łzami: Jeszcze nie! Jeszcze nie! Mój dobry Boże! Nie chcę umierać;
jeszczem nie gotów stanąć przed straszliwym Majestatem Twoim. Kiedy indziej trapiła go
obawa, czy odpowie obowiązkom powołania swego, a wtenczas mawiał wśród łez: Ach,
prawdziwie straszna to rzecz być księdzem! Co to za odpowiedzialność spowiadać,
sprawować Sakramenty św.! Gdyby ktoś wiedział, co to jest być księdzem, uciekłby na
pustynię, by nim nie zostać!... Niechże podobnie każdy kapłan się lęka; ale zarazem niech,
według rady św. Bernarda, stoi ustawicznie pod Krzyżem i całuje obie stopy Zbawiciela;
jedną jest miłosierdzie, a z niej płynie błoga ufność – drugą sprawiedliwość, a z niej tryska
święta bojaźń8. Czy i ja tak czynię?
Kapłanom nie tak łatwo o bojaźń, raz dlatego, że przerażające prawdy o sądzie,
wieczności, piekle powszednieją im z czasem, jeżeli w nie rozmyślaniem nie wnikają – a
po wtóre, że częściej nierównie prawią o miłosierdziu Bożym i że ciągle mają przed sobą
wielkie tego miłosierdzia pomniki, jak krzyż, ołtarz, konfesjonał. Częściej niż bojaźń trafia
się u niejednego zbyteczna ufność w miłosierdziu Bożym, i to nieraz przy życiu oziębłym
lub złym, a przynajmniej pewna lekkomyślność ducha, zapominająca łatwo, że śmierć za
progiem, po śmierci zaś sąd i wieczność. Tymczasem Pan ciągle woła: Czuwajcie i módlcie
się, bo śmierć jak złodziej przychodzi i niezadługo zażądam liczby z włodarstwa waszego.
Może i ja nie lękam się tego rachunku?...
O Panie, przebij bojaźnią duszę moją, ale niech ta bojaźń idzie w parze z miłością, bym
miłując Cię, lękał się najmniejszego nawet grzechu!
PUNKT II. Dlaczego powinien kapłan tęsknić za niebem.
1. Bo na tej ziemi pełno trudów, walk, sideł i cierpień, a każdy człowiek, urodzony z
niewiasty, napełniony bywa wielą nędz9. O mój Boże – żali się św. Augustyn – czyż można
życiem nazwać stan podobny, w którym zaszczyty nas nadymają, boleści trawią, gorączka
pali, wilgoć niszczy, pokarmy rozpychają, posty osłabiają, rozkosz wątli, smutek
przygnębia, troski szarpią, bezpieczeństwo usypia, bogactwo podnosi, ubóstwo przygniata,
boleść i niedola zabija10. Szczególnie dla kapłana dobrego ciężką jest rzeczą w
ustawicznej żyć trwodze, by nie utracić stanu łaski, ciągle staczać walki z różnymi
wrogami i patrzeć na tyle zniewag Bogu zadawanych, na tyle krzywd Kościołowi

wyrządzanych, na tyle dusz ginących na wieki, mimo tylu prac i tylu środków zbawienia.
Toż nic dziwnego, że nieraz przychodzi mu prawie zawołać z Eliaszem, ściganym przez
okrutną Jezabel: Dosyć mi, Panie, weź duszę moją. Czy nie miałem podobnej chwili w
życiu?
2. Natomiast w niebie nie ma ani smutku, ani krzyku, ani boleści, ale pokój
niezachwiany, bez cienia trudu i walki – ale radość ciągła, bez przymieszki trwogi lub
smutku – ale rozkosz taka, jakiej oko nie widziało i ucho nie słyszało i w serce człowiecze
nie wstąpiło, bo towarzystwo ustawiczne z Świętymi, z Aniołami i Bogarodzicą, bo ciągłe
uwielbianie Człowieczeństwa Jezusowego i widzenie twarzą w twarz Boga w Trójcy św.
jedynego. I któryż chrześcijanin, któryż szczególnie kapłan nie tęskniłby za tym Syjonem
niebieskim, gdzie tron Baranka otaczają niezliczone rzesze Błogosławionych, i za tym
domem ojcowskim, gdzie ma być mieszkanie jego na wieki? Gdybym nie tęsknił, znak by
to był, że nie kocham lub za mało kocham. Może tak jest u mnie?
3. Tym więcej przystoi to kapłanowi, że ta tęsknota odrywa go od ziemi, rodzi wstręt do
rozkoszy świata, podnosi duszę ponad chwilowe walki i nędze życia i daje jej siłę, pociechę
i polot. Nie było też i nie będzie świątobliwego kapłana, któryby nie czuł tej tęsknoty.
Kiedy raz św. Franciszek Salezy wobec przyjaciela swego, biskupa z Belley, wymawiał z
głębokim westchnieniem te słowa: Heu! quia incolatus meus prolongatus est! Multum
incola fuit anima mea! [Och! zaiste mój pobyt na obczyźnie przedłużył się! Długo gościem
była moja dusza!] – biskup z Belley sądząc, że Święty tęskni za swoją stolicą biskupią, za
Genewą, która wpadła była w ręce heretyków, odpowiedział słowy psalmu: Super flumina
Babylonis illic sedimus et flevimus, cum recordaremur Sion [Nad rzekami Babilonu
siedzieliśmy i płakaliśmy, gdy wspominaliśmy Syjon]. Ach – odrzekł na to św. Franciszek
– nie to wygnanie mi dolega, bo wszakże dobrze mi w tym naszym mieście przytułku, w
ukochanym Annecy. Mówię raczej o wygnaniu tego życia. Jak długo bawimy na ziemi, czyż
nie jesteśmy wygnani sprzed oblicza Boga i z naszej ojczyzny? Nieszczęsny ja człowiek, kto
mię wybawi od ciała tej śmierci! Kiedy indziej zaś wyrzekł: Błogosławieni, którzy nie ufają
w życiu doczesnym i uważają takowe jedynie jako kładkę do życia niebieskiego, w którym
całą pokładają nadzieję. Tak tęsknili również inni święci kapłani, a każdy z nich gotów był
wołać z Prorokiem: Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boskim11, albo z św.
Pawłem: Pragną, żebym był rozwiązany i był z Chrystusem12.
Niestety, nie wszyscy kapłani naśladują tych Świętych. Są tacy, co rzadko rozmyślają o
niebie i mało tęsknią za niebem, bo im tu dobrze na ziemi, a przynajmniej zbytecznie
starają się o to, by im tu było dobrze. Bóg – mówi św. Jan Chryzostom – pokazuje nam
niebo, a my oczy i serce ku ziemi obracamy; Bóg nam królestwo niebieskie do nabycia
ofiaruje, a my się troskamy o zebranie nędznych dóbr tego świata; Bóg nas wzywa do życia
wiecznego i nieśmiertelnego, a my zatopieni w myślach o budowach, o murach, o wioskach,
próżną się pracą nużymy13.
Czy i ja także lgnę mocno do ziemi, a nie tęsknię za niebieską ojczyzną? Może nawet w
starości i w przededniu śmierci wzrok mój tam się nie zwraca, ani gotów jestem powtórzyć
z Prorokiem: Gotowe serce moje Panie! Weseliłem się z tego, co mi powiedziano, pójdę do
domu Pańskiego...14.
RACHUNEK SUMIENIA Z BOJAŹNI ŚWIĘTEJ I TĘSKNOTY. Ach Panie, nie daj mi zasnąć
snem obojętności i wołaj ciągle do mnie głosem wewnętrznym: Sursum corda.
POSTANOWIENIA: Będę często rozmyślał o karach piekła i nagrodach nieba, a zarazem
pamiętać, że według słów św. Augustyna, Bóg jest de suo bonus, de meo justus [z siebie

dobry, co do mnie sprawiedliwy].
AKT STRZELISTY: Zmiłuj się nade mną Boże, zmiłuj się nade mną, albowiem w Tobie
ufa dusza moja15. Jak pragnie jeleń do źródeł wodnych, tak pragnie dusza moja do Ciebie,
Boże16.
1 Syr 2,9. 2 Regim. Praeludium C. 16. 3 Joz 24,14. 4 Prz 28,14. 5 Syr 23,27. 6 Super Ps
XVIII, 10. 7 Esprit. de S. Fr. de Sales XV. par sect. XIII. 8 Ser. VI. in Cant. 9 Hi 14,1. 10
Medit. C XXI. 11 Ps 42,3. 12 Flp 1,23. 13 Hom. 10. in C. 4. II, ad Tim. 14 Ps 21,1. 15 Ps
51,3. 16 Ps 42,2.

VII. O miłości Boga
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Bóg jest miłość, a kto mieszka w
miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim1.
PRAELUDIUM II. Przyjdź, Duchu Święty, i napełń miłością serce moje.
PUNKT I. Dlaczego należy kochać Pana Boga.
1. Bo Bóg jest sam w sobie Istotą najdoskonalszą i miłości najgodniejszą. On posiada
wszystkie doskonałości bez ograniczenia, infinitis modis infinities infinitus in
perfectionibus infinitis [na nieskończone sposoby nieskończoną ilość razy nieskończony,
przez nieskończone doskonałości]2; a raczej jest samą mądrością, samą świętością, samą
dobrocią, samą doskonałością; jeżeli tedy wszystko, co prawdziwie piękne, dobre,
doskonałe, zasługuje na naszą miłość, jakiejże miłości godzien jest Ten, co jest Pięknością
istotną, Dobrem najwyższym, Doskonałością nieskończoną. Niestety, ludzie wiążą się do
stworzeń, w których jaśnieje słaby tylko odblask tej lub innej doskonałości, czasem tylko
zewnętrznej i pozornej, a o samym Stwórcy zapominają zbyt często i łatwo. Czy i ja tak
czynię? Może i mnie trzeba by zawołać z żalem: Sero Te, amavi, Pulchritudo tam antiqua
et tam nova; sero Te amavi... [Późno Ciebie pokochałem, Doskonałości, tak bardzo dawna
i tak dalece nowa; późno Ciebie pokochałem...]3.
2. Trzeba kochać Boga, bo On nas pierwej umiłował. On jako miłość istotna i Dobro
rozlewające się (Bonum diffusivum sui), postanowił uczynić stworzenia uczestnikami
swojej miłości, i dlatego, oprócz Aniołów, powołał ludzi do bytu, i nie tylko dał im władzę
i dary przyrodzone, ale podniósł ich do stanu nadprzyrodzonego, by im udzielić życia
swego i być przedmiotem ich miłości, a przez miłość ich uszczęśliwić i podnieść do
godności synów Bożych. Ponieważ człowiek przez grzech sprzeniewierzył się miłości i
odpadł od Boga: przeto Bóg uczynił dziwy miłosierdzia i miłości, bo tak umiłował świat, że
Syna swego Jedynego dał, który to Syn stał się dla ludzi Mistrzem, Przewodnikiem,
Kapłanem, Zbawcą, Pośrednikiem, drogą, prawdą, żywotem, ofiarą i pokarmem – słowem,
wszystkim. Bóg zatem umiłował nas miłością uprzedzającą i to od wieków (Miłością
wieczną umiłowałem cię4 – miłością najtkliwszą i prawdziwie ojcowską, wobec której
miłość wszystkich matek jest niczym – miłością najhojniejszą, bo posuniętą aż do ofiary z
Siebie – miłością tak wielką, jak Bóg sam, a więc nieskończoną. I któżby Cię nie miłował,
Boże miłości? A jednak ja Cię tak mało miłuję, mimo że jako chrześcijanina i jako kapłana
tak mnie wysoko wyniosłeś, tak hojnie ubłogosławiłeś!...
3. Trzeba kochać Boga, bo On sam tak rozkazuje. Gdyby Pan Bóg pozwolił tylko

człowiekowi, by Go miłował, byłoby to łaską niezmierną, bo czymże jest człowiek w
porównaniu do Boga; tymczasem Bóg pragnie miłości człowieka, jakoby ona do Jego
szczęścia była potrzebną, i już w Starym Zakonie oznajmia ustami Mojżesza: Czego Pan
Bóg twój żąda od ciebie, jedno abyś się bał Pana Boga twego, a miłował Go ze wszystkiego
serca twego5; co więcej, Pan Bóg prosi niejako o tę miłość: Synu, daj mi serce twoje, i stara
się to serce pozyskać, objawiając mu nieskończoną miłość swojego Serca. Ponieważ
jednak wielu ludzi nie chce słuchać lub rozumieć głosu Bożego, głosu miłości: przeto Bóg
daje osobne przykazanie: Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i
ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej6; a nadto nie tylko zapewnia: ja
miłuję tych, którzy mnie miłują7 – nie tylko miłującym Go obiecuje nagrodę, jakiej oko
ludzkie nie widziało, ale grozi odrzuceniem wiecznym tym wszystkim, którzy Mu
odmówią miłości. Dziwne zaiste przykazanie, tak że św. Augustyn słusznie się odzywa;
Quid Tibi sum ipse, ut amori Te jubeas a me, et nisi faciam, irascaris mihi et mineris
ligentes miserias? Parvane ista est miseria, si non amem Te? [Kimże ja jestem dla Ciebie,
abyś nakazywał mi Ciebie kochać, a jeśli tego nie czynię, gniewasz się na mnie i grozisz
wielkimi nieszczęściami? Czy to zbyt mała niedola, jeśli Ciebie nie miłuję?]8. I któżby
teraz śmiał odmówić Bogu miłości? A jednak wielu tak czyni... Może i ja tak czyniłem?...
4. Trzeba kochać Boga, bo bez miłości nie można być dobrym chrześcijaninem, a cóż
dopiero dobrym kapłanem.
Miłość jest cnotą najpotrzebniejszą i najdoskonalszą, ona bowiem wprowadza do duszy
Boga, jako powiedział Zbawiciel: Jeśli mnie kto miłuje, będzie chował mowę moją: a
Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy a mieszkanie u niego uczynimy9. Miłość łączy
się jak najściślej z łaską poświęcającą, bo czymże jest ta łaska, jeżeli nie stanem miłości;
ponieważ zaś łaska jest życiem duszy, więc miłość, wprowadzając do duszy łaskę, daje jej
tym samym życie, ruch i płodność. Kto mieszka we mnie – mówi Pan Jezus, a ja w nim (to
zaś dzieje się przez miłość) – ten siła owocu przynosi10. Natomiast dusza pozbawiona
miłości jest martwą, a wszystkie jej uczynki, choćby na pozór najświetniejsze, są bez
zasługi na żywot wieczny. Wypowiada to Pan Jezus, gdy duszę, nie mającą miłości,
przyrównywa do latorośli odciętej od winnej macicy, a stąd niepłodnej i skazanej na
spalenie. Wypowiadają również Apostołowie: Kto nie miłuje trwa w śmierci11, i znowu:
Gdybym mówił językami ludzkimi i anielskimi... a miłości bym nie miał, nic mi nie
pomoże12. Wypowiadają wszyscy Ojcowie, jak np. św. Augustyn: Nihil prosunt caetera
dona sine charitate. Adde charitatem, prosunt omnia; detrahe charitatem et nihil sunt
caetera [Pozostałe dary bez miłości niczemu nie służą. Dodaj miłość, a wszystkie staną się
użyteczne]13; albo św. Bazyli: Thesaurus indeficiens est amor divinus, quem qui habet,
dives est, quo quicumque caret, pauper est [Miłość Boża stanowi nieprzemijający skarb.
Jeśli ktoś go posiada, jest bogaty, jeżeli zaś ktoś go utracił, jest nędzarzem]14.
Co więcej, w miłości jest doskonałość, według słów Apostoła: A nad to wszystko
miejcie miłość, która jest związką doskonałości15. W tym bowiem leży doskonałość nasza,
aby osiągnąć cel ostateczny, to jest połączyć się z Bogiem; lecz właśnie miłość czyni duszę
podobną do Boga i łączy ją z Bogiem, a więc w niej jest istota i treść doskonałości. Nie
znam innej doskonałości – mówi św. Franciszek Salezy – jak kochać Boga z całego serca, a
bliźniego jak siebie samego; wszystkie inne praktyki są tylko środkami do nabycia miłości.
Słusznie też mistrzowie duchowni nazwali miłość życiem duszy, źródłem życia, drabiną

wiodącą na szczyty doskonałości, matką, królową i duszą cnót.
Miłość jest cnotą najmocniejszą i najsłodszą. Zwyciężyła ona Boga
wszechmogącego16, bo odziała Go ciałem, przybiła do krzyża i uczyniła więźniem
przybytków naszych; ona też wielkie dzieła spełnia w człowieku. Mianowicie, miłość
doskonała oczyszcza duszę z grzechu i z miłości złej, jako powiedział Pan Magdalenie:
Odpuszczają się jej wiele grzechów, iż wielce umiłowała17. Miłość przemienia duszę i z
lękliwej czyni odważną, z słabej silną, z zimnej ognistą, tak iż dusza miłująca nie boi się
niczego i woła z świętym Pawłem: Kto mnie odłączy od miłości Chrystusowej? Miłość
wlewa w duszę taką moc i taką pociechę, że wszelki trud staje się jej miłym, wszelki ciężar
lekkim, wszelki ból znośnym; bo jak powiedział Augustyn św. – w tym, co miłujemy, nie
czujemy przykrości, albo raczej miłujemy samą przykrość18. Zaprawdę, mocna jest jako
śmierć miłość19, a nawet mocniejsza niż śmierć, bo ona przekracza grób i towarzyszy
duszy aż przed trybunał Sędziego, a gdy wiara i nadzieja u wrót nieba ustępują, miłość
otwiera jego podwoje, prowadzi duszę przed tron Baranka i razem z ukoronowaną na
stolicy zasiada.
Jeżeli zaś miłość potrzebna jest każdemu chrześcijaninowi, o ileż więcej kapłanowi,
który powinien nie tylko sam płonąć ogniem miłości, ale innych także rozpalać. Toż
słuszne, by starał się o miłość i prosił o miłość, wołając za św. Augustynem: O ignis, qui
semper ardes et nunquam extingueris, charitas, Deus meus, accende me [O Ogniu, który
zawsze płoniesz i nigdy nie gaśniesz, Miłości, Boże mój, rozpal mnie]20.
PUNKT II. Jaką miarą miłować Pana Boga i jak tę miłość objawiać.
1. Mówią Ojcowie, że mamy miłować Boga bez miary, modus diligendi Deum et Eum
diligere sine modo [Miarą miłowania Boga jest kochać Go bez miary]21; bo iż Bóg jest
niezmierzony i nieskończonej miłości godzien, iż nas miłością bez granic umiłował: przeto
i miłość nasza ku Niemu nie powinna mieć granic. Jaką ona ma być, jaśniej wykłada sam
Zbawiciel, gdy mówi: Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego itd.
Potrzeba zatem kochać Pana Boga ze wszystkiego serca, czyli ofiarować Panu Bogu
całe serce, nie zaś cząstkę tegoż, stąd nie tylko nic nie przenosić nad Boga (bo kto miłuje
ojca albo matkę więcej niż mnie – mówi Zbawiciel – nie jest mnie godzien22, ale nic z
Bogiem nie równać i nic nie miłować oprócz Boga, a nie dla Boga; słusznie bowiem
powiedział św. Augustyn: Minus Te amat, qui Tecum aliquid amat, quod non propter Te
amat [Mniej miłuje Cię człowiek, który darzy uczuciem cokolwiek prócz Ciebie, nie
miłując tego ze względu na Ciebie]23. A jakąż jest miłość moja? Czy gotów jestem
powtórzyć słowa św. Franciszka Salezego: Gdybym w sercu moim odkrył jedną tylko żyłkę,
która by nie była z Boga i dla Boga, wyrwałbym ją natychmiast; albowiem raczej wolałbym
być niczym, aniżeli nie należeć do Boga całkowicie i bez uszczerbku.
Potrzeba kochać Pana Boga ze wszystkiej duszy i ze wszystkiej myśli, to znaczy
poświęcić na służbę Bożą wszystkie władze duszy, a więc rozum, by Go poznawać –
pamięć, by rozważać Jego dobrodziejstwa – wolę, by ją poddać Jego woli – jako też
uczynić Boga ostatecznym celem wszystkich myśli, słów i czynów, iżby wszystko
zmierzało do chwały Bożej. Zapewne, że prócz Najświętszej Panny, jako niepokalanie
poczętej, nikt z ludzi nie spełnił tego przykazania w całej doskonałości; pewien jednak
stopień miłości jest konieczny dla wszystkich, jeżeli chcą być dobrymi chrześcijanami i
zbawić swą duszę. Czy mam ten stopień, a zarazem staram się posiąść stopień wyższy, jaki
przystoi kapłanom?

2. A jakże się ta miłość objawia? Najpierw jako upodobanie w Bogu. Kto prawdziwie
miłuje Pana Boga, ten wiedząc o tym, jak ten Bóg jest piękny i dobry i miłościwy, myśli o
nim z rozkoszą i wyrywa się do Niego z tęsknotą – ponieważ zaś świat zakrywa mu widok
Boga, przeto podnosi się w górę na skrzydłach tęsknoty, to znowu łączy się z Panem
utajonym w Tajemnicy miłości, a w modlitwie podziwia doskonałości Boże, dziękuje za
łaski i dary Boże, składa swe hołdy, wynurza swą miłość, pragnąc tak miłować, jak miłuje
Matka pięknej miłości, jak miłują wszyscy Aniołowie i Święci. Czy mam podobną miłość?
Po wtóre, miłość objawia się jako chętne i wierne spełnianie woli Bożej. Jest to nawet
probierzem miłości, jako powiedział Zbawiciel: jeżeli mnie miłujecie, chowajcie
przykazania moje24, za Zbawicielem zaś Apostoł: Ta jest miłość Boża, abyśmy przykazań
Jego strzegli25; Kto zachowuje słowo Jego, prawdziwie się w tym miłość Boża
wykonała26. Stąd miłośnik prawdziwy spełnia ochoczo, dokładnie i z czystej pobudki
wszystkie przykazania, wszystkie obowiązki, i powtarza zawsze: Oto idę, abym czynił wolę
Twoją, Boże27; a tę wolę tak szanuje, że gotów jest wszystko utracić i wszystko wycierpieć,
niżeli Boga obrazić. Ponieważ zaś wola Boża nie tylko w ten sposób się objawia, że
rozkazuje, ale także, że rządzi: przeto kto Boga miłuje, poddaje się spokojnie rządom
Bożym, choćby czasem wydały się mu przykre, i tego tylko chce, czego Bóg chce,
pamiętając na to, że eadem velle, eadem nolle ea demum firma amicitia est [Tego samego
chcieć i tego samego nie chcieć, to dopiero jest trwała przyjaźń]28. Czy mam podobną
miłość?
Wreszcie miłość ku Panu Bogu objawia się jako gorliwość o chwałę Bożą i jako
ofiarność dla sprawy Bożej. Kto prawdziwie miłuje Pana Boga, ten nie tylko wielbi Boga w
całym życiu, i to wielbi duchem, wielbi ustami, wielbi czynem – nie tylko mówi z radością
o Bogu, i jeżeli jest kapłanem, głosi z zapałem słowo Boże: ale pragnie zjednać Bogu
uwielbienie i miłość wszystkich ludzi. Oto pierwsze i najgorętsze życzenie każdego
dobrego chrześcijanina; dla kapłana zaś to cel i hasło życia. Do tego celu zmierzają
wszystkie jego myśli, wszystkie prace, wszystkie zabiegi; dla tego celu nie szczędzi on
ofiar czy z grosza, czy ze spokoju, czy ze zdrowia, czy w razie potrzeby i z życia; dla tego
celu ponosi chętnie cierpienia i gotów nawet, jeżeli sprawa Boga i Kościoła wymaga, iść na
wygnanie, zgnić w więzieniu, lub głowę pod topór położyć; a przy tym wszystkim nigdy
się nie zadawala, i choćby wiele czynił dla Boga, sądzi zawsze, że nic nie czyni, bo widzi w
świetle wiary, jaką Bóg ma ku Niemu miłość i jakiej miłości jest godzien. Czy mam
podobną miłość?
3. A jakież są cechy prawdziwej miłości? Oto według słów Apostoła, miłość jest
cierpliwa, czyli chętnie cierpi dla Boga – jest łaskawa i nikomu nie zajrzy, czyli przez
wzgląd na Boga dobrze życzy bliźnim – nie nadyma się, czyli pragnie zawsze chwały Bożej
– nie szuka swego, czyli ma we wszystkim czystą pobudkę – wreszcie u kapłana jest
gorliwą o zbawienie dusz; gdy bowiem Pan chciał doświadczyć miłości Piotrowej, ten znak
sam podał: Paś baranki moje, paś owce moje.
Taką miłość mają po wszystkie czasy święci kapłani, a niepodobna wypowiedzieć,
jakie płomienie goreją w ich sercach. Toż nic dziwnego, że jeden z nich wołał z
uniesieniem: Panie, umrzeć albo miłować; umrzeć i miłować; miłować i nie umierać29;
inny zaś skarżył się Bogu samemu: O Panie, gdyś jest tak miłościwym i skoro rozkazałeś,
abym Cię miłował, dlaczegoż mi dałeś jedno tylko serce i do tego tak malutkie, iż miłości
Twojej pomieścić nie może30.

Mamże choć trochę podobnej miłości? Ach, zewsząd miłość Boża otacza mnie, ciśnie i
przygniata, wszystkie dzieła Boże, przyrodzone i nadprzyrodzone, wzywają mnie: kochaj
Boga – wszystkie obowiązki i czynności moje wołają na mnie: kochaj Boga; a ja jednak tak
mało kocham, bo tak rzadko myślę o Bogu, tak zimno mówię do Boga i o Bogu, tak
niewiernie spełniam wolę Bożą, tak leniwo pracuję dla chwały Bożej.
RACHUNEK SUMIENIA. AKT ŻALU. Lecz Ty sam, o Boże, napełnij mnie miłością, jako
życiem serca31, i przyodziej mnie miłością jako szatą kapłanów, bym odtąd kochał Cię ze
wszystkiego serca i ze wszystkiej duszy.
POSTANOWIENIA: Będę wzbudzać często akt miłości, pamiętając na słowa pewnego
wielkiego Doktora: Oddałbym chętnie wszystkie moje książki za jeden akt miłości.
AKT STRZELISTY: Exaudi, exaudi me, Deus meus! Te solum quaero, Te solum amo
[Wysłuchaj, wysłuchaj mnie, Boże mój! Ciebie tylko szukam, Ciebie jedynie kocham]32.
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VIII. O zupełnym poddaniu się woli Bożej
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Zbawiciela: Bądź wola Twoja jako w
niebie tak i na ziemi.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, poznawać, miłować i spełniać wolę Twoją.
PUNKT I. Dlaczego trzeba wolę swoją poddać woli Bożej.
Poddawać się woli Bożej znaczy uwielbiać zawsze jej najmędrsze i najświętsze wyroki;
jeżeli takowe są skryte, nie badać ich zuchwale – jeżeli są jawne, przyjmować je z ochotą, a
przynajmniej cierpliwie i spokojnie, choćby się wydały przykrymi; w tym zaś, co od woli
naszej zależy, nie tylko nie sprzeciwiać się nigdy i w niczym woli Bożej, wyrażonej w
prawie Bożym i kościelnym, ale zawsze i wszędzie tego pragnąć, czego Bóg sam od nas
pragnie1. Nic nadto słuszniejszego.
1. Bo najpierw Bóg jest Stwórcą, Panem, Prawodawcą, Odkupicielem i Ojcem,
człowiek zaś stworzeniem, sługą, poddanym, odkupionym i synem; sprawiedliwe zatem,
by człowiek całkowicie zależał od woli Bożej, a to tym więcej, że jeżeli się tej woli
sprzeciwia, sobie wprawdzie szkodzi, ale wyroków Bożych udaremnić nie zdoła, jako Bóg
sam zapowiedział: Rada moja stać będzie i stanie się wszystka wola moja2. Ach, i ja nieraz
w życiu opierałem się woli Bożej i tylko miłosierdzie Boże sprawiło, że nie poszedłem
drogą zguby!
2. Po wtóre, wola Boża jest najmędrsza, bo nią kieruje Rozum najdoskonalszy –
wszechmocna, bo nic nie jest dla niej niepodobnym – najświętsza, bo pragnie tylko tego, co
dobre – najmiłościwsza, bo chce nas doprowadzić do prawdziwego szczęścia – najsłodsza,
bo z cichością i z wielką folgą nas rządzi; słuszne zatem, by się jej poddała wola ludzka,

ciemna, słaba i do grzechu skłonna. Kto woli Bożej całkowicie się poddaje, ma Boga
samego przewodnikiem, opiekunem i obrońcą, i może śmiało powiedzieć: Pan mną rządzi,
a na niczym mi schodzić nie będzie3. Czy tego nie doświadczyłem w życiu?... Toż
przynajmniej odtąd modlić się będę za św. Ignacym: Guberna me, Domine, sicut scis et vis,
nam scio, quod amator sis [Kieruj mną, Panie, wedle swej wiedzy i woli, bowiem wiem, że
jesteś Miłującym].
3. Wreszcie, zupełne poddanie się woli Bożej jest cnotą niezmierzonej ceny.
Mianowicie jest cnotą najwyższą, a raczej treścią cnót, kto bowiem tego tylko chce, czego
Bóg chce, i tak jak Bóg chce, ten ćwiczy się we wszelakiej cnocie, a szczególnie w miłości,
jako powiedział Apostoł: Wypełnienie zakonu jest miłość4; ten też staje się podobnym do
Zbawiciela, który wyrzekł sam o sobie: Mój pokarm jest, abym czynił wolę Tego, który
mnie posłał5. I któżby nie łaknął tego pokarmu?
Jest cnotą Bogu najprzyjemniejszą, bo jest tryumfem łaski nad wolą ludzką i ofiarą z
tego, co Bóg sam wielce ceni, i co człowiek może nazwać swoim. I jakże odmówić Bogu
tego, o co On sam niejako prosi: Synu mój, daj mi twe serce6; jak nie powiedzieć za
Bernardem św.: Non habeo nisi minuta duo, imo minutissima, corpus et animam, vel potius
minutam voluntatem meam; et non dabo illam ad voluntatem Illius, qui tantis tantillum
beneficiis praevenit, qui toto se totum me comparavit? [Mam tylko dwie drobinki, zaiste
najmniejsze, ciało i duszę, albo raczej słabą wolę moją; czy nie poddałam jej zatem woli
Tego, który z tak wielkimi dobrodziejstwami wychodzi naprzeciw owej marności, który
wszystek całkowicie zrównał siebie ze mną?]7.
Jest cnotą dla człowieka najkorzystniejszą. Ta cnota go uświęca; bo iż wola Boża jest
prawidłem świętości, przeto człowiek o tyle tylko staje się świętym, o ile się do woli Bożej
stosuje. Ta cnota wywyższa, bo człowieka stawia niejako na równi z Aniołami, których
jedynym zadaniem spełniać wolę Pańską, i czyni go nie tylko naśladowcą, ale i bratem
Chrystusa, jako On sam zapewnił: Ktobykolwiek uczynił wolę Ojca mego, który jest w
niebiesiech, ten bratem moim i siostrą i matką jest8. I któżby nie pragnął takiego
zaszczytu? Ta cnota uszczęśliwia. Z niej płynie święta wolność; kto bowiem poddaje się
woli Bożej, wybija się tym samym z niewoli świata i miłości własnej, a odzyskuje swobodę
synów Bożych. Z niej płynie pokój i wesele; bo cóż może zachwiać lub zasmucić tego,
który wszystko, co go spotyka, przyjmuje z ochotą, wiedząc, że wszystko z najmędrszej i
najmiłościwszej woli Bożej pochodzi, i że tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku
dobremu9. Najwięcej udręczeń, niepokojów, słowem krzyżów stąd pochodzi, że wola
nasza staje na poprzek woli Bożej; otóż doskonałe poddanie się woli Bożej usuwa wiele
krzyżów, te zaś, których usunąć niepodobna, czyni lżejszymi i zasługującymi. Cierpisz co
złego – mówi trafnie św. Jan Chryzostom – nie będzie już złem, skoro tylko zechcesz;
przyjmij je z dziękczynieniem, a tym samym złe w dobre ci się przemieni.
Błogosławiony zatem, kto wolę Bożą spełnia i we wszystkim najmędrszym jej
wyrokom się poddaje. Jest to życie, w którym Bóg wszystko błogosławi i wszystko czyni,
czego człowiek pragnie, bo i człowiek czyni, czego Bóg żąda – życie iście pełne słodyczy i
radości, będące jakby przedsmakiem życia wiecznego, jakby niebem poza niebem10. I
jakżeby nie miał pragnąć takiego życia? O Boże, niech się stanie we mnie, nade mną, ze
mną i ze wszystkim moim święta wola Twoja, we wszystkim i na wieki!11
PUNKT II. W czym i jak poddać się woli Bożej. 1. Wola Boża podwójnie się objawia, bo
albo rozkazuje, albo rządzi, czyli odwieczne swe wyroki wykonuje w czasie; stąd

zgadzanie się z wolą Bożą jest albo czynne, albo bierne.
Poddać się woli Bożej rozkazującej znaczy zachować przykazania Boże, a strzec się
wszelkiego dobrowolnego wykroczenia. Wymaga się tu spełniania wszystkich przykazań
bez wyjątku, mówi bowiem Apostoł, że ktobykolwiek zachował wszystek zakon, a w jednym
by upadł, stał się winnym wszystkiego12. Przekraczania jednego przykazania nie nagrodzi
wierność w innych – nie nagrodzą długie modlitwy lub hojne jałmużny; owszem,
podobnym chrześcijanom, a tym więcej kapłanom, grozi Pan, jak niegdyś Faryzeuszom,
strasznym biada, i ostrzega: To było trzeba działać, a owego nie opuszczać13. Czy ta
groźba do mnie się nie odnosi? Jestem li sługą dobrym, który we wszystkim jest wiernym?
Poddać się woli Bożej rządzącej znaczy przyjmować wszystko z ochotą, co ta wola nam
daje, albo co względem nas postanawia i rozporządza.
Tu mianowicie trzeba zgadzać się z wolą Bożą co do talentów i darów, jakich ona nam
użycza, pamiętając, że nie możemy sobie rościć żadnych praw do Boga, i że Ojciec
miłosierdzia rozdaje swe dary według najwyższej mądrości i miłości. Niechże tedy każdy
dziękuje za to, co otrzymał, i na dobre tego używa, bo i to jest jałmużną. Niech nie narzeka,
ani szemrze, że nie wziął darów świetniejszych i liczniejszych, bo byłoby to
zuchwalstwem; jeżeli zaś ma ich więcej niż inni, niech się nie wynosi, bo byłoby to
szaleństwem. Niech wreszcie nie smuci się, jeżeli nie może użyć swoich talentów tak,
jakby pragnął, albo gdy chwilowo na nieczynność jest skazany, bo ten wielkie rzeczy czyni,
kto czyni to, czego Bóg od niego żąda. Czy trzymam się zawsze tych zasad?
Potrzeba zgadzać się z wolą Bożą co do stanu, posady i rodzaju pracy, bo ostatecznie
Bóg sam wszystkim kieruje. On też każdemu daje takie stanowisko, na którym by mógł
pracować dla chwały Bożej, dla zbawienia swego i dla dobra bliźnich14. Jeżeli wybór
zależy poniekąd od woli człowieka, niech każdy radzi się przede wszystkim woli Bożej, a
stąd nie tylko słucha głosu rozumu, sumienia i spowiednika, ale niech pyta się w modlitwie,
jak Szaweł: Panie, co chcesz, abym czynił? to znowu niech prosi: Drogi Twoje okaż mi,
Panie, a ścieżek Twoich naucz mnie15, a szczególnie niech się modli o światło Ducha Św.
za przyczyną Najświętszej Panny i w tym celu, zwłaszcza gdy sprawa jest ważna, odprawi
rekolekcje. Jeżeli ktoś wybrał jakieś stanowisko albo przełożeni takowe wyznaczyli, niech
na nim pracuje po Bożemu i nie pragnie z niego ustąpić, jak długo nie wie, że Bóg tego
chce16; często bowiem pragnienie rzeczy rzekomo lepszych jest pokusą miłości własnej i
działającego przez nią szatana, który w ten sposób stara się nieraz zniechęcić kapłana do
jego stanu, miejsca czy zatrudnienia. Czy nie było tego w moim życiu? A może tak jest
obecnie?...
Potrzeba zgadzać się z wolą Bożą co do wszystkich jej wyroków i zarządzeń, czy
miłych czy przykrych, a nawet wstępując na wyższy stopień cnoty, przyjmować z ochotą
wszystko, co Bóg zsyła, bądź pociechę, bądź cierpienie, bądź chwałę, bądź poniżenie, iżby
zachować pokój i pogodę ducha. Mamże ten pokój i tę pogodę? A może jak chorągiewka
chwieję się od każdego wiatru; i gdy wiatr szczęścia powiewa, oddaję się radości, nieraz
nawet przesadnej, gdy dmie wicher przeciwności, wpadam w smutek i zwątpienie?
2. Poddanie się woli Bożej winno być w każdym razie wewnętrzne i ochotne, iżby nie
tylko nie żalić się ustami lub myślą na tę wolę najmędrszą i najmiłościwszą, ale uwielbiać
ją ze czcią i pokorą, a co do własnych pragnień, dążyć do świętej obojętności, która mówi
zawsze: O najdroższy Jezu, nie moja wola niech się stanie, ale Twoja17. Taką obojętność
posiadał w wysokim stopniu św. Franciszek Salezy. Gdy się go raz pytano, co by wolał, czy
być zdrowym, czy resztę życia przepędzić w łóżku jako paralityk, odrzekł: Nie chcę wcale

sam wybierać, jak mam służyć Bogu. W zdrowiu służyć będę działając, w chorobie
cierpiąc; wybór zaś tego, co się więcej Bogu podoba, do Niego samego należy. Tak też
innym radził: Niech dusza nasza będzie w rękach Bożych jakby bryłą z wosku, gotową
przyjąć wszystko, co Bóg na niej wyciśnie, i niech z rozkoszą daje się prowadzić Jego woli.
Czy i ja tak miłuję wolę Bożą?
Po wtóre, poddanie się woli Bożej winno być wytrwałe i wszechstronne, to jest ma
trwać do końca życia, a objawiać się we wszystkich położeniach i wypadkach, choćby
najprzykrzejszych, jak w chorobach, zawodach, pokusach, prześladowaniach i nawet w
obliczu samej śmierci. Tak właśnie objawia się ta cnota u Świętych. Św. Franciszek Salezy
np. nie żalił się nigdy ni na cierpienia własne, ni na klęski powszechne; a gdy raz z powodu
takiej klęski przed nim narzekano, odrzekł: Poddajmy się w tym wszystkim Opatrzności.
Bóg wie lepiej niż my, czego nam potrzeba; a bylebyśmy zachowali Jego przykazania,
wszystko wyjdzie nam na dobre. Tenże Święty, zapadłszy w trzydziestym piątym roku
życia w niebezpieczną chorobę, nie utracił ani na moment pogody ducha, bo zdał się
zupeł-nie na wolę Bożą. Inny mąż święty – Jan Chryzostom, umierając po wielu
cierpieniach na wygnaniu, zawołał z radością: Niech będzie Bóg błogosławiony za
wszystko.
A ja nieraz z powodu małego jakiegoś niepowodzenia, czy chwilowej przykrości żalę
się, jeżeli nie na Boga, tedy na ludzi, albo przynajmniej tracę pokój wewnętrzny i truję się
smutkiem... Gdyby nawet cierpienia moje były wielkie, czymże one są w porównaniu z
cierpieniami tylu kapłanów męczenników i wyznawców? Jeżeli tedy oni wśród
najcięższych boleści wołali z głębi serca: Stań się wola Twoja, czemuż bym ich nie miał
naśladować?
RACHUNEK SUMIENIA Z TEJ CNOTY. O Panie, spraw abym w życiu i przy śmierci
powtarzał słowa Twoje, wyrzeczone w Ogrójcu: Nie jako chcę ja, ale jako Ty...
POSTANOWIENIA: Będę się strzegł dobrowolnego przekroczenia woli Bożej, choćby w
rzeczach małej wagi, a we wszystkich wypadkach, miłych lub przykrych, uznam rękę
Opatrzności i poddam się jej spokojnie, mówiąc: Fiat voluntas Tua [Bądź wola Twoja].
AKT STRZELISTY: Niech się dzieje i niech będzie chwalona i na wieki sławiona
najsprawiedliwsza, najwyższa i najmiłościwsza wola Boża we wszystkim18.
1 Por. Życie duchowne, T. II. s. 2. sq. 2 Iz 46,10. 3 Ps 13,6. 4 Rz 13,10. 5 J 6,38. 6 Prz
23,26. 7 De quotid. debito. 8 Mt 12,50. 9 Rz 8,28. 10 Św. Augustyn L. I de ser. Dom. in
monte C. 2. 11 Daponte. 12 Jk 2,10. 13 Mt 23,23. 14 Św. Teresa. 15 Ps 24,4. 16 Św.
Wincenty ŕ Paulo. 17 Św. Gertruda powtarzała ten akt z natchnienia Bożego 365 razy na
dzień. 18 Odpust 100 dni raz na dzień, a odpust zupełny w godzinę śmierci, gdy kto akt ten
często w życiu odmawia i godnie przygotowany śmierć z poddaniem się woli Bożej
przyjmuje. (Pius VII, 19. maja 1818).

IX. O wdzięczności dla Pana Boga
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: We wszystkim dziękujcie,
albowiem ta jest wola Boża w Chrystusie Jezusie ku wam wszystkim1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, jak mam Ci dziękować za wszystko i przejmij me
serce wielką wdzięcznością.

PUNKT I. Co kapłan zawdzięcza Panu Bogu.
1. Błogosław duszo moja Panu, a nie zapamiętuj wszystkich dobrodziejstw Jego, który
miłościwie odpuszcza wszystkie nieprawości twoje, który uzdrawia wszystkie choroby
twoje, który odkupuje żywot twój od zatracenia, który cię koronuje miłosierdziem i
litościami2; – tak za Psalmistą winien powtarzać każdy kapłan, a więc i ja. Bo oto stworzył
mnie wszechmocą swoją, aby mnie uczynić uczestnikiem swojej miłości na ziemi, a swojej
chwały w wieczności. W tym też celu uposażył mnie w rozliczne władze i dary; a te władze
i dary, jak niemniej życie samo, zachowuje mi swoją dobrocią, mimo że ich tak często
nadużywam...
I nie tylko powołał mnie z nicości do bytu, ale gdym w pierwszym rodzicu utracił
pierwotną sprawiedliwość, odkupił mnie Krwią Syna swego, który dla mnie stał się
człowiekiem, dla mnie opowiadał prawdę i zakon, dla mnie umarł na krzyżu, dla mnie
otworzył źródła łask, dla mnie został sam w Najświętszym Sakramencie, dla mnie dał
Matkę Niebieską, dla mnie ustanowił Kościół uczący i rządzący, ze wszystkimi władzami,
pomocami, pociechami. Zaprawdę, dziwne sprawy Twoje, Panie, a łaskawości Twojej nie
masz końca!
I nie tylko powołał mnie Pan do swego Kościoła, a przez Kościół uświęcił, ale, o dziwy,
uczynił mnie szafarzem tegoż Kościoła, a sługą swoim, ministrem swoim, zastępcą swoim.
Nic we mnie nie znalazł, czym bym zasłużył na ten zaszczyt; owszem, znalazł wiele
słabości, nędz i grzechów, a jednak z niewysłowionego miłosierdzia swego wejrzał na mnie
niegodnego i powołał mnie do swojej służby. O chodźcie i słuchajcie wszyscy, którzy się
Boga boicie, a będę opowiadał, jak wielkie rzeczy uczynił duszy mojej3.
A w tej służbie tyle mi dotąd użyczył światła, siły i zachęty, tyle mi okazał litości i
zmiłowania; bo ileż to razy przebaczył mi grzechy nieposłuszeństwa, niewierności i
lenistwa – ileż razy zachował mnie od grzechu, a tym samym od piekła – ileż razy wyrwał
mnie z niebezpieczeństwa duszy i ciała, ileż razy obsypał mnie swoim błogosławieństwem,
swymi nawet pieszczotami, to znowu nawiedził swoimi krzyżami, w dowód niezmiernej
swojej miłości. Ileż razy przyszedł Sam do mnie nie tylko przez swe natchnienia, ale
osobiście pod postacią Sakramentu – ileż razy mówił przeze mnie, ofiarował się przeze
mnie, rozgrzeszał przeze mnie, cieszył, nawracał i uświęcał dusze przeze mnie!
O mój Boże, któż wypowie, coś Ty dla mnie uczynił i czegoś mi udzielił! Życie moje to
nieprzerwane pasmo Twoich dobrodziejstw. Jakże tedy wielką winna być wdzięczność
moja.
2. Tej wdzięczności żąda Bóg sam, nie jakoby jej potrzebował do szczęścia swojego,
lecz że ona Mu się słusznie należy i że my jej potrzebujemy; bo jak trafnie powiedział
pewien mistrz duchowny4, dziękczynienie za otrzymane łaski jest najskuteczniejszą prośbą
o nowe. Rzeki wychodzą z morza i do niego się wracają, aby znowu płynęły5; niechże i
rzeki łask Bożych, z morza dobroci i litości Bożej na nas spływające, do źródła swego przez
najczulszą wdzięczność naszą wracają, aby stamtąd na nas tym obficiej spływały.
Remittatur ad suum principium coeles-te profluvium, quo uberius terris refundatur [Niech
powróci do swego źródła potok niebieski, by tym obficiej wylewał się z powrotem na
ziemię]6.
Przeciwnie, nic wstrętniejszego Bogu, nic szkodliwszego duszy nad niewdzięczność.
Ona jest nieprzyjaciółką Boga, bo Mu odmawia tej daniny, jaka się Bogu należy w zamian
za rozdane dary, a nawet nie chce Go uznać dawcą tychże: Dico ergo vobis – mówi św.
Bernard – quoniam pro meo sapere nihil ita displicet Deo, praesertim in filiis gratiae, in

hominibus conversionis, qaemadmodum ingratitudo [Przeto powiadam wam, iż wedle
mego osądu, nic nie czyni tak wielkiej przykrości Bogu, jak niewdzięczność, zwłaszcza u
synów łaski, u ludzi nawrócenia]7. Ona jest nieprzyjaciółką i zabójczynią dusz, bo jej
odbiera łaski otrzymane i przeszkadza w nabyciu nowych; ona wiatrem wysuszającym
źródła pobożności, strumienie miłosierdzia i rzeki łask8, których przypływ ustaje, gdy nie
ma odpływu wdzięczności. Jakże tedy słuszna, bym się poczuwał do obowiązku
dziękczynienia za wszystko. Lecz jakże go spełnić?
PUNKT II. Jak ma kapłan okazywać swą wdzięczność Panu Bogu.
1. Według św. Tomasza z Akwinu, trzy są stopnie wdzięczności: pierwszy wyraża się
sercem, drugi ustami, trzeci ręką: to jest pierwszy zapisuje dobrodziejstwa na sercu, czyli
pamięta na nie i czuje za nie wdzięczność; drugi chwali i błogosławi tak dar jak dawcę;
trzeci do obu poprzednich dodaje wzajemność i ofiarę.
Trzeba dziękować sercem, a stąd najpierw rozważać dobrodziejstwa Boże i brać je
często, a szczególnie w czasie rekolekcji, jako też w rocznicę święceń i prymicji za
przedmiot rozmyślania; – po wtóre, cenić dary Boże i poczuwać się do wdzięczności za nie;
– wreszcie przyjmować każdy dar z upragnieniem, ale i z pokorą, uniżając się przed
Dawcą: O Panie, któż Ty jesteś, a kto ja jestem, iż raczysz pamiętać na mnie i okazywać mi
swoją dobroć? Na lichy proch ziemi, na niewdzięcznika zlewasz rzekę łask swoich! Czy tak
czynię?
2. Trzeba dziękować ustami, a stąd najpierw wyznawać, że wszystko dobre od Boga
pochodzi, choćby się dostawało przez ludzi; po wtóre, dzięki składać Bogu w modlitwie i
wysławiać Jego Imię święte, tak w duszy własnej, jak przed ludźmi, bo tak nakazał
Archanioł Rafael Tobiaszowi: Błogosławcie Boga, a opowiadajcie wszystkie dziwy jego9.
Czy i ja tak czynię, i czy innych także do dziękczynienia zachęcam?
3. Trzeba dziękować czynem, a stąd najpierw używać darów Bożych na dobre i nigdy
nie obrażać Dawcy, bo jak powiedział św. Jan Chryzostom: ea diligens ac vera erit
gratiarum actio, si ea, per quae Deus glorificari poterit, fecerimus [Staranne to będzie i
prawdziwe podziękowanie, jeśli uczynimy rzeczy, które uwielbią Boga]10. Po wtóre,
składać Bogu ofiary z jego darów, ale ofiary Ablowe; ponieważ zaś wszystko, co możemy
dać Panu, jest małym i lichym: przeto łączyć się trzeba z ofiarą i dziękczynieniem Pana
Jezusa we Mszy św., a przy tym prosić, aby Najświętsza Panna z całym Dworem
Niebieskim za nas dziękowała. Wreszcie, okazywać Bogu miłość wszelakim sposobem,
szczególnie zaś gorliwą pracą dla chwały Bożej i miłosierdziem względem ubogich i
cierpiących. Czy tak czynię?...
4. W ten sposób winien kapłan dziękować Bogu, a dziękować za wszystko, więc za
dobra przyrodzone i nadprzyrodzone, za pociechy i cierpienia, za pokusy zwalczone i za
grzechy przebaczone, za wszystkie Msze św. odprawione i Sakramenty św. lub inne
funkcje duchowne speł-nione, za łaski dane jemu samemu, jak niemniej za dary użyczone
Najświętszemu Człowieczeństwu Pana Jezusa, Najświętszej Pannie, wszystkim Duchom
niebieskim, wszystkim Świętym, wszystkim ludziom, szczególnie zaś tym, nad którymi ma
pieczę. Tak czynili Święci. Św. Paweł pisze do Koryntian: Dziękuję Bogu mojemu zawsze
za was z łaski Bożej, która wam jest dana w Jezusie Chrystusie, iż we wszystkim staliście się
bogatymi w Nim11. Podobnie bł. Piotr Faber, towarzysz św. Ignacego Loyoli, dziękował za
wszystkie dary wspólne, tak jakby jemu tylko dane, a nawet za wspólne cierpienia i kary,
jako za nawiedzenia Pańskie, zesłane w celu poprawienia ludzi; ilekroć zaś przechodził
przez miasta i wioski i widział domy piękne lub niwy pełne kłosów, dziękował Bogu za

tych, do których owe domy i niwy należały, i prosił o przebaczenie dla nich, jeżeli za te
dary nie dziękowali lub źle ich używali.
5. Wdzięczności mało na ziemi, i na wielu chrześcijan, a może i kapłanów, żali się Pan,
jak niegdyś na trędowatych: Nie jest znaleziony, któryby się wrócił i dał Bogu chwałę12.
Czy i do mnie odnosi się ta skarga?
RACHUNEK SUMIENIA. Ach, i ja nie tylko rzadko i licho dziękuję Bogu, ale zbyt często
zapominam, że wszystko mam od Boga, bo z tego, co mi dał, szukam własnej chwały, i
jeżeli nie ustami, tedy sercem powtarzam: Ręka nasza można, a nie Pan uczynił to
wszystko13. O jakże słusznie ostrzega mnie św. Ambroży: Tu, cum gratias non agis Deo,
Deum non diligis, nec vereris; unde aut contumax servus, aut superbus es filius [Ty, skoro
nie dziękujesz Bogu, Boga nie miłujesz, ani się nie lękasz; przeto jesteś albo bardzo
hardym sługą, albo zuchwałym synem]14. Toż lękać mi się trzeba, aby Pan nie spuścił na
mnie takiej kary, jaką pogroził niewdzięcznemu Izraelowi: Nie przydam więcej zmiłować
się nad domem izraelskim, ale zapomnieniem zapomnę ich15. Lecz cóż się wtenczas stanie
ze mną, gdy Ty, Panie, o mnie zapomnisz i gdy wyschnie potok łask Twoich?...
POSTANOWIENIA: 1. Będę codziennie we Mszy św., zwłaszcza podczas Prefacji,
dziękował Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, dane mnie i światu całemu. 2. Nieraz na
podziękowanie Panu Bogu odprawię Mszę św. lub odmówię część różańca.
AKT STRZELISTY: Błogosławienie i chwała i mądrość i dziękowanie i cześć i moc i siła
Bogu naszemu na wieki wieków16.
1 1 Tes 5,18. 2 Ps 103, 2–4. 3 Ps 66,16. 4 O. Faber. 5 Koh 1,7. 6 Św. Bernard. 7 Ser. de
7 miseric. 8 Św. Bernard Ser. 52 in Cant. 9 Tb 12,20. 10 Ser. 18 in Mor. 11 1 Kor 1,4–5.
12 Łk 17,18. 13 Pwt 32,27. 14 Ser. 43 de gratiar. act. 15 Oz 1, 6. 16 Ap 7,12.

X. O pobożności
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Ćwicz się ku pobożności1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, jak mam Ci służyć i natchnij mnie duchem
pobożności.
PUNKT I. Dlaczego kapłan powinien być pobożnym.
1. Pobożność jest to gotowość do czynienia tego, co należy do czci i służby Bożej.
Widzi ona w Bogu przede wszystkim Ojca i każe z miłości ku Niemu spełniać ochoczo to
wszystko, czego On sam wymaga. Pobożność jest zatem niczym innym jedno
udoskonaleniem miłości; a według św. Franciszka Salezego, między miłością i
pobożnością nie masz innej różnicy, jak między ogniem i płomieniem; bo miłość, będąca
ogniem duchownym, gdy się rozpłomieni, zowie się pobożnością. Łatwo stąd poznać, że
każdy kapłan winien być pobożnym.
Bo najpierw, kapłan powinien kochać Boga; otóż gdzie jest miłość, tam jest ochoczość
do prac i ofiar, co jest istotną cechą pobożności. Miłość – mówią Ojcowie – nie może być
nieczynną w duszy kochającego, lecz jeżeli jest prawdziwą, wielkie rzeczy czyni; jeżeli nic
nie czyni, nie jest miłością. Czyliż u mnie jest ogień miłości i płomień pobożności?
2. Kapłan jest człowiekiem Bożym, to jest oddanym całkowicie służbie Bożej; lecz
właśnie to oddanie się jest duszą pobożności. Gdzie nie ma tej duszy, tam nie ma życia

prawdziwego, tam jest nieraz martwota śmierci. Vae tibi – grozi słusznie świątobliwy
biskup Bartłomiej, a Martyribus wszystkim biskupom i kapłanom – si fons devotionis in te
siccatus fuerit [Biada ci, jeśli wyschnie w tobie źródło pobożności]. Jestże u mnie to
źródło?
Kapłan winien być mężem modlitwy, bo on ma jako rzecznik wstawiać się za światem
grzesznym i wypraszać sobie i drugim łaski potrzebne; otóż duch modlitwy jest kwiatem
pobożności. Gdzie nie ma tego kwiatu, tam dusza kapłana podobna nieraz do puszczy
bezwodnej i nagiej, gdzie ta lub owa żądza, jakby straszny Samum, wszystko wypala i
niszczy. Opowiada pewien pisarz2, że ostateczną przyczyną upadku smutnej pamięci X.
Lamennais było to, że za mało oddawał się modlitwie, a nawet na podstawie wyjednanej,
jak twierdził, dyspensy papieskiej nie odmawiał brewiarza. Jestże u mnie duch modlitwy?
3. Kapłan winien z powołania swego dążyć do doskonałości i być wzorem dla drugich;
otóż pobożność jest potężną pomocą do życia świątobliwego. Ona to ułatwia skupienie
ducha, miękczy i wzrusza serce, osładza prace i walkę, rodzi zamiłowanie w rzeczach
Bożych, a szczególnie w rozmyślaniu, w czytaniu duchownym, w Komunii św., w
nawiedzaniu Najświętszego Sakramentu i nabożeństwie do Najświętszej Panny. Nie ma
też, wedle mistrzów duchownych, skuteczniejszego środka do zachowania dziewictwa nad
szczerą pobożność, co już w Starym Zakonie uznał Mędrzec Pański: A zrozumiawszy, żem
inaczej nie mógł być powściągliwy, ażby Bóg dał... szedłem do Pana i prosiłem Go3. Czy i
ja używam tego środka?
4. Kapłan winien pracować około uświęcenia i zbawienia dusz; otóż pobożność jest
ważnym czynnikiem w tej pracy – ona bowiem modlitwom jego zapewnia pomyślny
skutek, słowom jego nadaje wewnętrzną siłę, na całe postępowanie jego rzuca przedziwny
urok. Kapłan prawdziwie pobożny to zazwyczaj apostoł, pełen słodkiej i pociągającej
gorliwości; łatwo też podbija serca Panu Bogu. Natomiast kapłan pozbawiony tej cnoty nie
poruszy, nie pocieszy, nie zapali do ofiar, przeto iż serce jego twarde, słowo zimne, praca
raczej zewnętrzna i urzędowa. Jeżeli i ja skąpe z mojego siewu zbieram żniwo, czy nie stąd
to pochodzi, że za mało mam pobożności?
5. Zaiste, pobożność jest do wszystkiego pożyteczna, mając obietnice żywota, który
teraz jest i przyszłego4. Nie ma też i nie było dobrego kapłana, któryby nie był pobożnym.
Święci są i tu ideałami. Trudno np. wyrazić, jak głęboką, a zarazem jak słodką i pociągającą
była pobożność św. Franciszka Salezego – jak przedziwnym jego nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus, do Męki Pańskiej, do Przenajświętszego Sakramentu, do Najświętszej
Panny – jak wielkim jego zamiłowanie w modlitwie, jak gorącym jego zapał w służbie
Bożej. O Duchu Święty, dajże mi choć cząstkę takiego daru pobożności!
PUNKT II. Jakie są cechy prawdziwej pobożności i jakie środki do jej nabycia.
1. Mistrzowie duchowni rozróżniają pobożność istotną i pobożność uczuciową.
Pierwsza ma siedzibę w woli, a zależy na gotowości do czci i służby Bożej, pomimo
wszelkich trudności i przeszkód; stąd źródłem jej jest miłość ku Bogu, cechą dobre
uczynki. Druga ma siedzibę w sercu, a zależy na wzruszeniach i pociechach wewnętrznych,
które nieraz i na zewnątrz się objawiają, cechą zaś tejże są uczucia święte. Jedna bez
drugiej być może. I tak, można spełnić jakiś akt cnoty z wielką pobożnością, chociaż się do
niego żadnej ochoty nie czuje, a nawet wstrętu i oporu doznaje5. Z drugiej strony zdarza się
i to, że ktoś rozczula się myśląc lub słuchając o Bogu i rzeczach Bożych, a jednak Pana
Boga doskonale nie kocha, przeto iż woli Jego wiernie nie spełnia. Skąd wniosek, że każdy
chrześcijanin, a szczególnie kapłan, ma przede wszystkim starać się o pobożność istotną, a

stąd nie tylko myśleć z radością i mówić z czułością o Bogu, ale też spełniać doskonale
wolę Bożą i pracować gorliwie około pomnożenia czci i miłości Bożej. Czy taką jest moja
pobożność? A może ograniczam się na przelotnych uczuciach i westchnieniach – natomiast
lekceważę obowiązki, uciekam od prac i ofiar?...
2. Pobożność kapłana winna być nadto roztropną i miłą Bogu i ludziom, iżby z jednej
strony strzegł się dziwactwa, przesady, nienaturalnej afektacji, tym więcej udawania i
samolubstwa, z drugiej nikomu nie sprawiał przykrości, znudzenia, niecierpliwości,
folgując nad miarę lub nie w swoim czasie pobożnym praktykom, odprawiając Mszę św.
zbyt powolnie i za długo, odmawiając brewiarz wtenczas, kiedy trzeba słuchać spowiedzi
lub iść do chorego itd. Kapłan powinien być wszystkim dla wszystkich i w razie potrzeby
opuścić nawet na chwilę Boga dla ludzi. Czy tak rzeczywiście czynię? A może ludzi
rozdrażniam i zniechęcam dziwactwem i uporem?
3. Pobożność kapłana powinna być wreszcie nie tylko wewnętrzną, ale i zewnętrzną, a
stąd budującą, by inni brali z niego przykład i zachętę. Szczególnie niech każdy kapłan
będzie pilnym w nawiedzaniu Najświętszego Sakramentu i dziękczynieniu po Mszy św.,
bo nic tak nie pociąga wiernych do naśladowania, jak gdy mają wzór we własnym pasterzu
lub w ogóle w kapłanach. Mogę to o sobie powiedzieć?
4. Cóż robić, aby nabyć prawdziwej pobożności?
Z jednej strony usuwać przeszkody. Mianowicie strzec się nie tylko grzechów, ale i
tego, co do grzechu wiedzie; stąd poskramiać niesforne żądze, zwłaszcza pychę,
zmysłowość i miłość własną, te główne nieprzyjaciółki pobożności.
Strzec się przywiązania do świata, jego dóbr i pociech; kto bowiem chce pić ze zdroju
słodkości Pańskiej, niechaj porzuci bagniska rozkoszy światowej.
Strzec się zbytecznego przywiązania do jakiejkolwiek osoby lub rzeczy, bo ono tym dla
duszy, czym lep dla ptaka, to jest wstrzymuje jej polot do Boga.
Strzec się rozproszenia, bo ono mgłą przyćmiewającą wzrok duszy; stąd unikać nawału
zatrudnień, choćby dobrych, nie oddawać się zbyt chciwie nauce, nie rzucać się w wir
spraw światowych, nie tracić nawet wśród zajęć skupienia i pamięci na Boga.
Strzec się oziębłości, która jest powolnym paraliżem duszy; stąd nie lekceważyć rzeczy
małych, nie opuszczać ani skracać praktyk pobożnych, mianowicie rozmyślania.
Z drugiej strony, ćwiczyć się w umartwieniu wewnętrznym i zewnętrznym, bo dusze
umartwione są również pobożne, podczas gdy miłośnicy ciała, miłośnicy biesiad,
miłośnicy zabaw nie tylko stronią od pobożności, ale mają ją w pogardzie.
Oprócz tego spełniać często akty miłości i być wiernym w praktykach pobożnych.
Wreszcie modlić się gorąco o dar pobożności, bo Duch Święty tego daru udziela
szczególnie proszącym.
Czy wszyscy kapłani przyświecają ludowi pobożnością? Nie wszyscy; owszem, wielu z
nich życie zewnętrzne zanadto pochłania i mało u nich modlitwy, mało szczególnie
rozmyślania. Ale też niejeden mógłby o sobie powiedzieć: Dusza moja jako ziemia bez
wody. A ja jak?
RACHUNEK SUMIENIA Z TEJ CNOTY. Ach, Panie, spuść rosę Twoją i zmiękcz duszę
moją, aby z niej wypłynęły strumienie pobożności.
POSTANOWIENIA: Dla zachowania pobożności będę unikać rozproszenia, wzburzenia i
nieporządnego przywiązania do czegokolwiek, a trzymać się praktyk duchownych,
zwłaszcza codziennego rozmyślania, nawiedzania Najświętszego Sakramentu i
odmawiania cząstki różańca.
AKT STRZELISTY: Unus est dilectus meus, unus est sponsus meus, unus est amor meus,

Dominus meus Jesus Christus. Nihil mihi sapiat, nihil me delectet, nihil me alliciat praeter
Ipsum [Jeden jest mój Umiłowany, jeden jest mój Oblubieniec, jedna jest moja Miłość, Pan
mój, Jezus Chrystus. Nic prócz Niego nie ma dla mnie znaczenia, nie raduje mnie, ani mnie
nie pociąga]6.
1 1 Tm 4,7. 2 Causette, Manresa für Priester (z franc.) T. I, s. 41. 3 Mdr 8,21. 4 1 Tm
14,8. 5 Por. Życie duchowne. T. II, s. 250 (wyd. 5). 6 Św. Bonawentura, Stim. amor. p. L c.
6.

XI. O religijności i gorliwości o chwałę Bożą
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Pisma św.: Błogosławcie kapłani Pańscy
Panu: chwalcie a wywyższajcie Go na wieki1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, jak mam Ci chwałę oddawać i jak starać się o
rozszerzenie Twojej chwały.
PUNKT I. Kapłan winien być człowiekiem religijnym.
1. Religijność, według św. Tomasza z Akwinu2, jest to cnota moralna, skłaniająca nas
do oddania przynależnej czci Bogu, jako Stwórcy i Panu wszechrzeczy. Nie różni się ona
zatem od pobożności, chyba tym, że gdy religijność widzi w Bogu przede wszystkim
Stwórcę i Pana, pobożność przede wszystkim Ojca – gdy pierwsza przejmuje duszę czcią
dla Boskiego Majestatu, druga napełnia dziecinną ku Niemu miłością. Być religijnym
znaczy zatem czcić Pana Boga, a dla Boga to wszystko, co Bóg czcić nakazał.
Każdy człowiek do tego obowiązany, bo Bóg jako Stwórca i Pan żąda, by Go wszyscy
czcili w duchu i w prawdzie; o ileż więcej ciąży ten obowiązek na kapłanach, których Pan
odłączył od wszystkiego ludu i przyłączył do siebie, aby Mu służyli3.
2. Lecz jakże tę cześć okazać?
Najpierw hołdem pokłonu i uwielbienia. Kapłan pamięta, że Bóg jest Istotą
najdoskonalszą i najwyższej czci godną; stąd podziwiając doskonałości Boże, wielbi Pana
Boga całą swoją istotą, bo duchem i ciałem, wielbi w szczęściu i w cierpieniu, wielbi w
każdej sprawie i w każdej chwili życia, pragnąc być podobnym do kadzielnicy, ślącej w
niebo woń chwały, lub do harfy, wydającej bez przestanku hymn uwielbienia: Królowi
wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, samemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków
Amen4. Lecz i to mu nie wystarcza, więc wzywa wszystkie stworzenia, aby mu w tym
pomogły i przemieniły się niejako w języki wielbiące Boga5. Lecz i to mu nie wystarcza,
więc przenosi się do nieba, aby wraz z jego mieszkańcami śpiewać Siedzącemu na stolicy
pieśń wiecznej chwały: Święty, Święty, Święty; a szczególnie łączy głos swój z głosem
Królowej chórów niebieskich, Bogarodzicy Maryi. Lecz i to mu nie wystarcza, więc łączy
się z Sercem Jezusowym, i przez Chrystusa Pana, ofiarującego się na ołtarzach i siedzącego
na prawicy Ojca, składa uwielbienie swoje Bogu w Trójcy świętej jedynemu. Czy i ja tak
czynię?
Innym rodzajem hołdu jest wszelka inna modlitwa, bądź błagalna, która prosi o dary –
bądź dziękczynna, która wyraża wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa – bądź
przepraszająca, która wyznaje grzechy i przyjmuje pokutę. Czy i ja tak czynię?...
Innym rodzajem hołdu jest ofiara, bo właśnie przez ofiarowanie Bogu jakiejś rzeczy i

zniszczenie jej na chwałę Bożą wyznajemy naszą zależność od Boga i cześć Mu naszą
składamy. Do tego obowiązany każdy człowiek, o ileż więcej każdy kapłan, który z ludzi
wzięty, dla ludzi postawiony bywa w tym, co do Boga należy, aby ofiarował dary i ofiary za
grzech6. Rzeczywiście, kapłan codziennie ofiaruje Ciało i Krew Niepokalanego Baranka
Ojcu Niebieskiemu; winien zatem być zawsze czystym na duszy i pełnym religijności.
Nadto, ma on składać Bogu ofiary w dalszym znaczeniu słowa, jakimi są: modlitwa,
jałmużna, umartwienie ciała i wszelki dobry uczynek, spełniony w tym celu, aby nim
uwielbić Pana Boga. Czy i ja tak czynię?
Innym rodzajem hołdu jest ślub wszelki, byle godziwy i wiernie dochowany –
przysięga, byle sprawiedliwa – uczczenie Najświętszej Panny, Aniołów i Świętych, jako
też ich relikwii i obrazów – budowanie i ozdabianie świątyń i sprawianie naczyń
kościelnych – uczestniczenie w obrzędach religijnych, procesjach, śpiewach i
pielgrzymkach – pokorne zachowanie się w kościele, nabożne słuchanie słowa Bożego i
poszanowanie nie tylko Sakramentów św., ale i Sakramentaliów – wreszcie winna uległość
i cześć dla Ojca świętego, biskupów, kapłanów i zakonników.
Wszystkie te rodzaje hołdu spotykamy u świętych kapłanów, a między innymi u św.
Franciszka Salezego. Tak np. czy był on sam w domu, czy znajdował się w towarzystwie,
miał zawsze postawę nader skromną, bo pamiętał, że Bóg na niego patrzy. O Bogu i
rzeczach Bożych mawiał z jak największym uszanowaniem i nie pozwalał, aby ktoś słowa
Pisma św. przytaczał bez należnej czci i dla żartu. Nierad był nawet, gdy ktoś narzekał na
zbyt wielkie gorąco lub zimno, bo mu się to wydawało naganą Opatrzności Bożej. Podczas
modlitwy, procesji, sprawowania funkcji świętych itp. zachowywał się z taką powagą i z
takim skupieniem, że sam jego widok wszystkich budował; kiedy zaś odprawiał Mszę św.
lub klęczał przed Najświętszym Sakramentem, twarz jego przybierała przedziwny wyraz
pobożności i słodyczy. Wtenczas ani spluwał, ani odganiał much, kąsających go po twarzy.
Słowa Bożego słuchał chętnie i z taką uwagą, że od kaznodziei oczu nie odwracał; a
chociaż po kazaniu niejednemu udzielał światłej swojej rady, nie dopuszczał jednak
surowych krytyk, bo jak mawiał: niewiele na tym zależy, czy woda przepływa przez
wodociąg z drzewa, żelaza lub ołowiu, byle tylko ogród dobrze zwilżyła. Trudno wreszcie
wyrazić, jaką była jego cześć dla Ojca św., biskupów, kapłanów i zakonników, w których
nie tyle widział ludzi, ile aniołów Pana zastępów.
Czy wszyscy kapłani naśladują tego męża świętego? Czy i ja go naśladuję?
RACHUNEK SUMIENIA Z TEJ CNOTY. Ach, ileż tu niewierności i drobnych wykroczeń,
mianowicie co do zachowania się w kościele! O Panie, nie daj mi nigdy zapomnieć, kto Ty
jesteś, a kto ja jestem.
PUNKT II. Kapłan winien płonąć gorliwością o chwałę Bożą.
1. Pan Bóg wszystko uczynił dla siebie, a cokolwiek jest na świecie, ma wielbić Tego,
przez którego i dla którego istnieje. Ja Pan, powiedział Bóg przez Proroka; jam sam, jam
pierwszy i jam ostateczny7, a chwały mojej nie dam innemu8. Samemu Bogu cześć i
chwała.
Rzeczywiście, chwałę oddają Bogu wszyscy Aniołowie i Święci w niebie, jako widział
Jan św. w objawieniu. Chwałę oddają Bogu wszystkie stworzenia nierozumne, bo według
Psalmisty, niebiosa rozpowiadają chwałę Bożą, a dzieła rąk jego oznajmuje utwierdzenie9.
Chwałę oddawać winni Bogu wszyscy ludzie na ziemi; aby zaś mogli poznać Boga i
nauczyć się, jak Go trzeba chwalić, sam Syn Boży przyszedł na ziemię, i nie tylko sam
wielbił Ojca niebieskiego za całe stworzenie, ale ustanowił w tym celu widome

kapłaństwo. Pierwszym i głównym zadaniem kapłanów jest zatem rozszerzanie chwały
Bożej dodatkową, a każdy z nich winien tak żyć, iżby kończąc swój zawód, mógł
powtórzyć te słowa: Panie, jam wsławił Ciebie na ziemi; wykonałem sprawę, którąś mi
zlecił10.
2. Tego wymaga samo ich posłannictwo, bo oni są sługami Bożymi, heroldami Bożymi,
trąbą Boga, ustami Chrystusa, aniołami ziemskimi; winni zatem i sami wielbić Pana Boga i
innych do tego zachęcać. Jeżeli tego posłannictwa nie spełniają, niegodni są zwać się
kapłanami. Si Christi discipulus es – mówi do każdego z nich św. Bernard ignescat zelus
tuus [Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, niech płonie twój zapał]11. Jestże tak u mnie
rzeczywiście?
Tego wymagają nieskończone doskonałości Boże; któż bowiem godniejszy czci i
chwały, nad Tego, który jest. Zaiste, godzien jesteś, Panie Boże nasz, wziąć chwałę i cześć i
moc12. Tego wymagają niewysłowione dobrodziejstwa Boże; jeżeli bowiem Bóg tyle dla
ludzi, a zwłaszcza dla kapłanów uczynił – jeżeli tak ich wyniósł, tak ubłogosławił: toż
sprawiedliwe, aby i oni odpłacali się miłością: otóż żarem miłości jest gorliwość o chwałę
Bożą. Gdzie nie ma tego żaru, tam nie ma i ognia. Kto nie jest gorliwy, nie miłuje. Ta
miłość tym więcej przyciska kapłanów, że są, niestety, ludzie, co zaciągnąwszy się pod
chorągiew księcia ciemności, niczego nie szczędzą i nieraz nawet życie swe poświęcają, by
bluźnić Imię Pańskie i rozszerzać królestwo błędu i grzechu. Czyż tedy nie hańba zwać się
jednym z wodzów Chrystusowych, a uciekać z pobojowiska, lub, co gorsza, zdradzać
swoją chorągiew! Może i ja tak czynię?
Tego wymagają nieocenione korzyści, jakie kapłan stąd odnosi; jeżeli bowiem troska
się gorliwie o chwałę Bożą, Pan też gotuje mu błogie pociechy za życia i świetną koronę po
śmierci; wszakże On sam przyrzekł: Kto by czynił i nauczał, ten będzie zwany wielkim w
królestwie niebieskim13. Królowie ziemscy usługi sobie oddane płacą przemijającą
godnością i chwilowym zaszczytem; Król zaś Niebieski nagradza całą wiecznością chwały
i szczęścia, a nawet zapewnia, że sam będzie zapłatą bardzo wielką. I jakże Mu nie służyć?
Jak nie troskać się o rozszerzenie chwały Bożej?
Gorliwość o chwałę Bożą winna być zatem życiem kapłana i chlebem jego codziennym,
jako powiedział Petrus Cellensis: Gloria Dei, o anima sacerdotalis, panis tuus est [O duszo
kapłańska, chwała Boża stanowi twój chleb]14. Słusznie też do kapłanów odzywa się św.
Jan Chryzostom: Wiedzcie, że jesteśmy robotnikami najętymi do pracy. Jako nikt nie
najmuje robotnika na to tylko, aby tenże jadł, tak i nas nie na to wezwał Chrystus, byśmy
pilnowali własnej korzyści, ale robili to, co się odnosi do chwały Bożej... Jeżeli szukamy
tylko własnego pożytku, na próżno żyjemy na świecie15. Jakimże ja jestem robotnikiem?
3. Cóż tedy czyni kapłan gorliwy?
Oto stara się najpierw życiem swoim uwielbić Pana Boga; stąd strzeże się pilnie
wszelkiego grzechu, a natomiast wszystko odnosi do chwały Bożej, słuchając rozkazu
Apostoła: Chociaż tedy jecie, choć pijecie, choć co innego czynicie, wszystko ku chwale
Bożej czyńcie6. Oprócz tego stara się usilnie o pomnożenie chwały Bożej na ziemi.
Uwielbić Boga w innych duszach, rozszerzyć lub spotęgować w nich miłość ku Panu
Jezusowi, przydać blasku Jego oblubienicy – Kościołowi, oto myśl przewodnicząca
wszystkim jego krokom. Z tą myślą zasypia, z tą myślą się budzi, według tej myśli mierzy
wszystkie zdarzenia, wszystkie prace i walki.
Ponieważ, niestety, ludzie zaślepieni często i ciężko obrażają Boga, przeto kapłan

gorliwy boleje mocno nad tak strasznym zaślepieniem ludzkim i nad tak wielką krzywdą,
wyrządzaną Stwórcy i Zbawcy, wołając z Prorokiem: Widziałem przestępce, a schnąłem, że
nie strzegli wyroków Twoich17. I nie tylko boleje, ale modli się, pokutuje, pracuje i cierpi
dla rozszerzenia chwały i miłości Pana Boga. Dla tego celu nie żałuje ni trudu, ni grosza, ni
pokoju, ni życia własnego, a we wszystkim, co myśli, co mówi, co czyni, czy na ambonie,
czy w konfesjonale, czy w szkole, czy gdzie indziej, do tego tylko zmierza, aby Imię
Pańskie było uwielbione od tych, nad którymi ma pieczę. Wszystko też, co z chwałą Bożą
ma związek, jak rozszerzenie i pokój Kościoła, wzrost wiary i pobożności, rozwój dzieł
miłosierdzia i stowarzyszeń katolickich, chrześcijańskie wychowanie młodzieży,
uświęcenie duchowieństwa itp. jest przedmiotem jego miłości i jego ambicji, tak iż gotów
powtórzyć za Apostołem: Dla mnie żyć – to Chrystus18.
Jaśniejącym wzorem takiej gorliwości był św. Ignacy Loyola. Płonął on cały ogniem
świętym i nieustannym, bo wybuchającym z Serca Jezusowego i nie dającym mu spocząć.
Wszystko na większą chwałę Bożą – oto jego hasło, a temu hasłu tak dalece był wierny, że
zapominał całkowicie o sobie i niczego nie pragnął, niczego nie szukał, prócz chwały
Jezusowej. Gdyby mi Bóg zostawił do wyboru – oto jego słowa – czy zaraz mam umrzeć i
osiągnąć szczęśliwość niebieską, czy też dłużej żyć na ziemi w niepewności o zbawienie
mojej duszy, ale z zapewnieniem, że przyczynię się czymkolwiek do rozszerzenia chwały
Bożej: bez wahania się wybrałbym to drugie.
I dziś tysiące kapłanów płonie czystym i mocnym ogniem gorliwości o chwałę Bożą;
ale są, niestety, i zimni, bardzo zimni... O takich powiedział pewien pisarz duchowny19:
Jakże pilnie, jak troskliwie i z jakim zapędem pracują, gdzie idzie o interes prywatny, o
dobro doczesne; ale jakże leniwi, gnuśni i niedbali są tam, gdzie idzie o dobro wieczne, o
chwałę Bożą, o cześć Jezusa Chrystusa. I toć to jest na co skarży się Apostoł: Wszyscy, co
ich jest, szukają, nie co jest Jezusa Chrystusa20. Czy i ja do nich należę?
RACHUNEK SUMIENIA Z TEJ CNOTY.
Ach Jezu, spraw, abym odtąd szukał tylko Ciebie i znalazł Ciebie!
POSTANOWIENIA: 1. Dla nabycia cnoty religijności i gorliwości będę modlić się gorąco,
zwłaszcza po Mszy św. i u stóp Najświętszego Sakramentu, a zarazem rozważać często
miłość Jezusową, jaśniejącą w Krzyżu i w Tajemnicy Ołtarza. 2. Będę odtąd gorliwym w
prawieniu kazań i nauczaniu katechizmu.
AKT STRZELISTY: Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze
Jego chwała21.
1 Dn 3,84. 2 S. th. 2. 2. qu. 81, art. 3. 3 Lb 16,9. 4 1 Tm 1,17. 5 Św. Teresa. 6 Hbr 5,1.
Por. Życie duchowne, T. II, s. 247. 7 Iz 48,12. 8 Tamże, 11. 9 Ps 19,2. 10 J 17,4. 11 L. l
de consid. C. 11. 12 Ap 4,11. 13 Mt 5,19. 14 De pan. C. 20. 15 Hom. 34. Op. imp. in
Matth. 16 1 Kor 10,31. 17 Ps 119,158. 18 Flp 1,21. 19 Benisławski, Rozmyślania dla
osób duchownych T. I, 154. 20 Flp 2.21. 21 Ps 34,2.

XII. O miłości Pana Jezusa
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Jeśli kto nie miłuje Pana
naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklętym1.

PRAELUDIUM II. Odsłoń mi, Panie, jak Ty mnie miłujesz, i jak ja mam Ciebie miłować?
PUNKT I. Dlaczego powinien kapłan więcej niż inni chrześcijanie miłować Pana Jezusa.
Pan Jezus przez Wcielenie, Odkupienie, Tajemnicę Ołtarza i ustanowienie Kościoła,
oddał się wszystkim wiernym z osobna, tak że jest własnością i skarbem każdego
chrześcijanina; i słusznie powiedział Apostoł: Wszystko wasze jest... a wy Chrystusowi2.
Lecz oprócz tego Chrystus Pan oddaje się każdemu kapłanowi w sposób szczególny i
wyłączny, staje się cząstką dziedzictwa jego i kielicha jego, co więcej, przyjacielem jego;
bo wszakże ustanowiwszy kapłaństwo widome, mówi do Apostołów, a tym samym do
wszystkich biskupów i kapłanów: Już was nie będę zwał sługami... lecz was nazwałem
przyjacioły3. Spełnia też Pan Jezus jak najdoskonalej wszystkie powinności przyjaciela.
1. Przyjaciel ufa przyjacielowi i powierza mu swe tajemnice, swe pociechy, swe
boleści. Toż i Pan Jezus oznajmia Apostołom, a przez nich wszystkim kapłanom tajemnice
królestwa swego, jako rzekł: Wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam; – te
tajemnice każe opowiadać wszystkim ludom, czyli powierza ich straży i nauczycielstwu
swoją prawdę i swoje prawo, ich szafarstwu swoją łaskę, ich troskliwości swoją chwałę, ich
pracy uświęcenie dusz Krwią swoją odkupionych. Od gorliwości kapłanów zależy
przeważnie, czy się rozszerza królestwo Jezusowe, czy też maleje – czy chwała Boża
dodatkowa rośnie, czy się zmniejsza – czy dusze się uświęcają i idą do nieba, czy też trwają
w grzechach i wpadają w piekło. O mój Boże, cóż to za dowód przyjaźni tak zaufać
słabemu i lichemu człowiekowi!
2. Przyjaciel dobrze życzy przyjacielowi i okazuje to nie tylko częstym przebywaniem z
nim, nie tylko serdecznym słowem, ale też chętną pomocą, a w razie potrzeby ofiarą. Tak
czyni z kapłanem Pan Jezus. On go otacza niezrównaną i niewyczerpaną miłością, bo
przebywa ciągle w jego sąsiedztwie, mówi do niego często słowem wewnętrznym, wspiera
go w chwili walki, cieszy w chwili cierpienia – co więcej, staje się dla niego ofiarą, bo nie
dosyć, że raz umiera za niego na krzyżu, ale tę śmierć ponawia w sposób mistyczny, ilekroć
we Mszy św. ofiaruje się za jego posługą. Nie zostawię was sierotami – tak obiecał słodki
Zbawiciel, jakoż został na ziemi do końca wieków, jako przyjaciel, towarzysz i powiernik
kapłana, mimo że za to od wielu, czasem nawet od kapłanów, znosi niewdzięczność,
zapomnienie i zniewagę. O Panie, jakiś Ty dobry, żeś chciał być przyjacielem moim!
3. Przyjaciel dzieli się chętnie z przyjacielem dobrami swoimi, zwłaszcza gdy tenże jest
biedny. Podobnie Pan Jezus dzieli się z kapłanami swoją prawdą, swoją łaską, swymi
zasługami, swoją Matką – co więcej, daje im siebie samego, tak że nie tylko sami się
karmią Ciałem i Krwią Zbawiciela, ale mając pod swoją strażą to Ciało i tę Krew, karmią
nimi dziatwę Bożą, którą najpierw Krwią Jezusową oczyścili z plam grzechowych; i
słusznie powiedział św. Bonawentura: Wszystko nam dał, cokolwiek sam miał; dał nam
królestwo swoje, dał nam i siebie samego. A czegóż za to wszystko żąda? Oto wierności w
przyjaźni. A tę wierność obiecuje nagrodzić hojnie w królestwie swoim i być zapłatą
kapłana zbytnie wielką. A ja wam odkazuję królestwo – mówi Pan – jako mi odkazał Ojciec
mój; abyście jedli i pili u stołu mego w królestwie moim i siedzieli na stolicach, sądząc
dwanaście pokoleń izraelskich4.
O cóż to za zaszczyt, jakież to szczęście być przyjacielem Chrystusa Pana! Między
Synem Bożym wcielonym a synem ludzkim, do tego słabym i grzesznym, jest przepaść
niezmierzona; tymczasem przyjaźń Jezusowa wypełnia tę przepaść, bo amicitia inter pares
[przyjaźń między równymi]. I jakże tu nie wołać z świętym Grzegorzem: O dziwna
łaskawości i dobroci Boga! Nie warciśmy nawet być jego sługami, a On nas zowie

przyjaciółmi! Czyż tedy nie słuszne, by tę przyjaźń Jezusową wielce cenić i głęboko
rozważać, by nie tylko poznać stąd, jaka jest głębokość, wysokość i szerokość miłości
Jezusowej ku nam, ale nauczyć się tej najwyższej i najpotrzebniejszej sztuki – sztuki
miłowania Pana Jezusa; bo zaprawdę, ars est artium ars amoris [sztuka miłości jest sztuką
nad sztukami]5. Lecz jakże się odwdzięczyć Panu Jezusowi za tę przyjaźń?
PUNKT II. Jak ma kapłan odwzajemniać miłość Jezusową.
1. Pan Jezus zasługuje na naszą miłość, bo najpierw On sam w sobie jest najgodniejszy
naszej miłości, przeto iż w Nim mieszka pełność Bóstwa cieleśnie, a więc wszelka
piękność, wszelka doskonałość. Po wtóre, bo Pan Jezus jest dla nas źródłem wszelkiego
dobra, tak iż słusznie odzywają się Doktorowie święci: Cóż jest, czego byś w Nim nie
znalazł? Jeżeli jesteś chory, On lekarzem; jeżeliś się zbłąkał, On Przewodnikiem; jeżeli
jesteś opuszczony, On Królem; jeżeli pociski na ciebie uderzają, On tarczą; jeżeli
pragniesz, On napojem; jeżeli marzniesz, On szatą; jeżeli się smucisz, On pociechą, jeżeli
krążysz w ciemnościach, On światłem; jeżeli jesteś sierotą, On Ojcem; jeżeli boisz się
śmierci, On żywotem; jeżeli walczysz, On zbroją; jeżeli szukasz nieba, On drogą6. Po
trzecie, bo Pan Jezus umiłował nas miłością nieskończoną, a więc tą samą, jaką umiłował
Go Ojciec i jaką On miłuje Ojca (Tak jak mnie umiłował Ojciec, tak Ja was umiłowałem)7;
toż słusznie za miłość żąda miłości, za przyjaźń przyjaźni. Trwajcież w mojej miłości – tak
mówi do wszystkich wiernych, a szczególniej do wszystkich kapłanów; jak zaś za miłość
płacić miłością, za przyjaźń przyjaźnią, trzeba się nauczyć od samego Chrystusa. Czy
poczuwam się do tego obowiązku?
2. Pan Jezus miłuje kapłana i pragnie go uszczęśliwić, stad przebywa ciągle blisko
niego, myśli o nim, śle mu swe natchnienia, wzywa go do siebie. Podobnie i kapłan winien
jak najczęściej myśleć o Boskim swoim Przyjacielu i przenosić się duchem czy to przed
tron Jego niebieski, czy przed tron sakramentalny. I nie tylko myśleć, ale wyrywać się do
Niego, jak się wyrywa dziecię do piersi matki, by mógł powtórzyć słowa św. Jozafata:
Dusza moja przyczepia się do Ciebie Jezu, zraniona jest tęsknotą za Tobą; dlatego Ciebie
tylko szukam, za Tobą wzdycham, do Ciebie pragnę. I nie tylko tęsknić za Panem, ale
spieszyć do Niego, by składać u jego stóp swe uciski, swe obawy, swe bóle, i zapraszać Go
do serca swego. Czy i ja tak czynię?
3. Pan Jezus wywyższył niezmiernie kapłana, iż go uczynił swoim ministrem i
pomocnikiem, iż przez niego mówi, przez niego działa, przez niego ofiaruje się, przez
niego daje się duszom, a najpierw jemu samemu. Słuszna tedy, by i kapłan starał się jak
najwięcej uwielbić Pana Jezusa. A jakże to czynić? Oto składać Panu cześć myślą, słowem
i życiem – myślą, a więc wierzyć, rozmyślać, modlić się – słowem, a więc mówić o Panu z
miłością, gdzie się sposobność nadarzy, i bronić Jego Imienia wobec wrogów – życiem, a
więc nie obrażać nigdy Pana grzechem rozmyślnym, choćby powszednim, a natomiast
czynić wszystko dla Jego chwały, dla ludzi zaś być światłością Bożą. Ponieważ wielu
zaślepionych nie chce znać Pana Jezusa, albo zamiast Go miłować, obraża: przeto kapłan
winien boleć nad tą wzgardą Boskiego Przyjaciela, jak bolał np. św. Alfons Liguori, który
mawiał ze łzami: Biedny Jezus, biedny Jezus, któż o Nim myśli? Któż się Nim zajmuje? –
albo jak bolał bł. Jakub z Todi, który nieraz wołał na polach: O Jezu najsłodszy! O Jezu
najchwalebniejszy! O Jezu najmiłościwszy! – a gdy go pytano, czemu by płakał,
odpowiadał: Dlatego, że miłość nie jest miłowana. I nie tylko boleć ma kapłan, ale modlić
się, pokutować i pracować, iżby grzech zniknął z oblicza ziemi, a miłość ku Panu Jezusowi
rozpaliła wszystkie serca. Czy i ja tak czynię?

4. Pan Jezus oddał się cały kapłanowi, bo wszystko swoje i siebie samego złożył w jego
ręce; podobnie winien i kapłan oddać się Chrystusowi Panu; to zaś oddanie się ma być
całkowite, jako upomina św. Franciszek z Asyżu: Bez ograniczenia oddajcie się Temu,
który całkowicie za nas się wydał; – słowem, oddanie się takie, iżby tylko miłość
Chrystusową cenić, miłości Chrystusowej szukać, dla miłości Chrystusowej wszystko
robić, mając za hasło słowa św. Pawła: Propter quem (Christum) omnia detrimentum feci et
arbitror ut stercora, ut Christum lucri faciam8. Czy takie jest moje hasło?
5. Pan Jezus cierpiał dla kapłana i dał za niego życie swoje na krzyżu, a tym okazał mu
miłość największą, bo większej nad tą miłości żaden nie ma, aby kto duszą swą położył za
przyjacioły swoje9; nadto z miłości ku niemu ponosi Pan tyle zniewag w Najświętszym
Sakramencie: podobnie i kapłan winien miłość swą ku Panu Jezusowi stwierdzić
cierpieniem dla Imienia Jego; – stąd nie narzekać, jeżeli go spotyka obelga lub
prześladowanie za to, że głosi naukę Chrystusa Pana, owszem cieszyć się, że dla sprawy
Jego może cierpieć. Tego żąda od nas Apostoł: Miłość Chrystusowa przyciska nas, przeto
we wszystkim stawimy samych siebie jako sługi Boże, broniąc sprawy Jego w cierpliwości
wielkiej, w utrapieniach, w potrzebach, w uciskach, w biciu, w więzieniu, w rozruchach, w
pracach, w niespaniach, w postach...10. I cóż mu dodało sił pośród tylu udręczeń? Oto
miłość ku Panu Jezusowi – ta miłość tak mężna, tak ofiarna, tak wytrwała, że nie wahał się
wyrzec: Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej?11 Ja bowiem gotów jestem umrzeć...
dla imienia Pana Jezusa12. Tegoż ducha byli inni Święci. O świętym Franciszku Salezym
rzec można, że przez całe życie nosił wysoko sztandar Boży z tym napisem: Niech żyje
Jezus, miłość moja. On też powtarzał nieraz z zapałem: O mój Boże, jeżeli Boski nasz
Zbawiciel tyle uczynił dla nas, czegóż nie uczynimy dla Niego? Jeżeli On dał za nas swe
życie, czemu byśmy nie mieli strawić naszego życia w Jego służbie i dla Jego miłości?.
Takim był również świątobliwy proboszcz z Ars i słusznie mógł o nim powiedzieć biograf,
że wszystkie władze jego duszy były przejęte najwyższą miłością. Pan Jezus sam był
wszystkim w jego myślach, uczuciach i pragnieniach; kiedy zaś o Panu mówił, nie wyrazy,
ale płomienie buchały z jego serca13.
6. A jakąż jest miłość moja? Czyż nie należę do tych, których dawno karcił Psalmista:
Miłowali Go ustami swymi, a językiem swym kłamali Mu?14 Powiedział pewien pisarz
duchowny, że kapłan wtenczas miłuje Jezusa Chrystusa, jeżeli kocha krzyż jego, czyli
pragnie dla Niego cierpieć – jeżeli wypełnia słowa Jego i żyje według Ewangelii – jeżeli się
stara iść za Nim i naśladować Go, a umartwia swe żądze i nie kocha się w świecie – jeżeli
wreszcie jest gorliwy o jego chwałę i o zbawienie dusz15. Mamże te wszystkie cechy?...
RACHUNEK SUMIENIA. Ach Jezu, gdybyś mnie teraz zapytał, jak niegdyś Piotra: Czy
miłujesz mnie? – nie mógłbym Ci tak śmiało odpowiedzieć: Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję?
Bo jakże słabą jest miłość moja!... Ale też za to tak mało w życiu czynię dobrego, tak
powoli postępuję na drodze Bożej, jeżeli się nie cofam – tak rzadko zaznaję tej słodyczy, o
której mówią wierni słudzy Twoi: Jesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia [Słodkie
wspomnienie Jezusa, źródło prawdziwych radości serca]16... Esse cum Jesu dulcis est
paradisus [Przebywanie z Jezusem to raj pełen słodyczy]17... O Matko pięknej miłości
nauczże mnie miłować Jezusa!
POSTANOWIENIA: 1. Będę jak najczęściej myśleć o Panu Jezusie i przenosić się duchem
do Betlejemu, na Kalwarię, do Nieba i przed Najświętszy Sakrament. 2. W kazaniach będę
z wielką żarliwością prawił o miłości Jezusowej. 3. Codziennie zdobędę się na jakąś ofiarę

dla Pana Jezusa. 4. Kilka razy na dzień odmówię ten akt.
AKT STRZELISTY: Jesu, Deus meus, super omnia amo Te [Jezu, Boże mój, kocham Cię
ponad wszystko]18.
1 1 Kor 16,22. 2 1 Kor 3,22–23. 3 J 15,15. 4 Łk 22,29–30. 5 Św. Bernard De nat. et dig.
amor div. 6 Św. Bernard. 7 J 15,9. 8 Flp 3,8. 9 J 15,13. 10 2 Kor 5,14; 6,4. 11 Rz
8,35. 12 Dz 21,14. 13 Żywot X. Jana M. Vianney przez X. Alf. Monnin. T. II, s. 252 (z
franc.). 14 Ps 78,36. 15 X. Benisławski, Rozmyślania dla osób duchownych T. I, s. 596. 16
Św. Bernard. 17 De Mit. J. Chr. II, 8. 18 Odpust 50 dni za nabożne odmówienie tego aktu
(Pius IX, 7-go maja 1854.

XIII. O gorliwości o rozszerzenie czci Najświętszego
Sakramentu i nabożeństwa do Serca Jezusowego
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Pisma świętego: Godzien jest Baranek,
który jest zabity, wziąć moc, i bóstwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i
błogosławieństwo1.
PRAELUDIUM II. Rzuć, Panie, w serce moje iskrę miłości z Serca Twego, abym
opowiadał innym o dziwach Twojej miłości.
PUNKT I. Dlaczego i jak ma kapłan rozszerzać cześć Najświętszego Sakramentu.
1. Kapłan powinien rozszerzać cześć Najświętszego Sakramentu, bo najpierw w tym
Sakramencie jest obecny sam Pan Jezus, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem – obecny jako
nasz Bóg, Zbawca, Kapłan, Mistrz i Król; toż słuszne, by Mu wszyscy ludzie na ziemi
oddawali cześć Boską i by kapłani wszystkich do tego zachęcali. Lauda Sion Salvatorem,
lauda Ducem et Pastorem [Chwal Syjonie Zbawcę, chwal Wodza i Pasterza] – taki hymn
ma płynąć z każdej duszy, a najpierw z mojej!
Po wtóre, bo Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie niewymownie się wyniszczył, iż
nie tylko ukrył swoje Bóstwo, ale i Człowieczeństwo, a odsłonił niezmierną głębię swojej
miłości. Nadto z miłości ku nam znosi Pan Jezus po wszystkie czasy tyle zniewag w tej
Tajemnicy, czy to od żydów i pogan, czy od heretyków i niedowiarków; od wierzących zaś
odbiera tyle niewdzięczności, mianowicie gdy zapominają o Nim i stronią od Niego – gdy
bez uszanowania i pobożności zachowują się w Jego świątyniach – gdy z bojaźni lub
wstydu, czy z lekkomyślności przyjmują Go niegodnie. Im większym jest uniżenie się Pana
Jezusa, tym większy dla dusz miłujących obowiązek uczczenia Pana w Tajemnicy Ołtarza,
dla kapłanów zaś tym naglejsza powinność rozszerzania tej czci. Czy pamiętam o tym
obowiązku?
Po trzecie, bo Tajemnica Ołtarza jest tym dla dusz, czym słońce dla świata widzialnego,
to jest ogniskiem życia; jeżeli tedy kapłan pragnie, aby dusze miały żywot nadprzyrodzony,
winien je prowadzić do tego ogniska, czyli cześć i miłość Najświętszego Sakramentu
rozszerzać. Sprawdza się to tak na pojedynczych duszach, jak na całych rodzinach,
parafiach, krajach i narodach. Czy przyczyniam się wedle sił do tego, aby w mojej rodzinie,
czy ziemskiej czy duchownej, ta cześć i miłość kwitła?
Wreszcie, bo Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, choć miłościwy dla wszystkich,
w szczególny sposób wywyższa i bogaci każdego kapłana. Lecz jakże kapłan zdoła się
odwzajemnić, jeżeli nie miłując gorąco Pana Jezusa i rozszerzając miłość ku Niemu?

Gdyby tego nie uczynił, byłby wielkim niewdzięcznikiem. Może i ja nim jestem?
2. A jakże ma kapłan, zwłaszcza gdy jest pasterzem, rozszerzać cześć i miłość
Najświętszego Sakramentu?
Oto mówić często i gorąco, tak z ambony, jak w szkole i gdzie indziej, o Tajemnicy
Ołtarza.
Nie tylko sam ma zachowywać się z najgłębszym uszanowaniem wobec Najświętszego
Sakramentu, ale i wzywać do tego wiernych.
Nie tylko sam ma nawiedzać codziennie Najświętszy Sakrament; ale zachęcać do tego
wiernych i w tym celu kazać otwierać kościół po południu.
Odprawiać Mszę św. jak najpobożniej i o stałej, o ile można, godzinie, a Mszę św.
parafialną jak najuroczyściej.
Starać się, aby świątynia była w miarę możności ozdobiona, a zawsze czysta – aby
przed ołtarzem płonęła dzień i noc lampa – aby światło na ołtarzach było woskowe i
dostateczne – aby nabożeństwa i procesje z Najświętszym Sakramentem odbywały się z
ładem i okazałością – aby śpiew był piękny i podnoszący ducha; a na wszystkie te cele nie
żałować grosza.
Starać się, aby wierni skwapliwie a godnie przystępowali do Stołu Pańskiego, i nie
tylko prawić nieraz o owocach częstej Komunii, ale ułatwiać takową, zasiadając w dni
powszednie rano, a w miarę potrzeb i po południu w konfesjonale.
Starać się, aby wierni, o ile można, towarzyszyli Panu Jezusowi niesionemu do
chorego, a przynajmniej składali Mu głęboki pokłon, ilekroć obok ich domów przechodzi.
Urządzać corocznie z wielką starannością pierwszą Komunię dzieci.
Wreszcie, zaprowadzić w parafii – jeżeli na to stosunki pozwalają – Bractwo
Najświętszego Sakramentu, jako też czterdziestogodzinne nabożeństwo, ciągłą adorację2 i
Komunię wynagradzającą.
Czy wszyscy kapłani tak czynią? Dzięki Bogu, jest takich dużo. Ale trafiają się i tacy
(choć coraz rzadziej), co mało dbają o czystość domu Bożego i obojętnie na to patrzą, że w
nim ubogo i brudno – co Mszę św. odprawiają nienabożnie i kiedy im się podoba, stąd
nieraz w pustym kościele – co sami leniwi w dziękczynieniu po Komunii św. i nawiedzaniu
Najświętszego Sakramentu, nie troszczą się o to, by lud pamiętał o Boskim Gościu – co
nawet sprzeciwiają się częstej Komunii św., przeto iż muszą częściej i dłużej przesiadywać
w konfesjonale. A jakąż jest moja gorliwość?
RACHUNEK SUMIENIA. AKT ŻALU.
Ach, jakże mi daleko do gorliwości świętych kapłanów – takiego np. X. Jana Vianney,
który zwykle oficjum swoje odmawiał klęcząc u stóp Najświętszego Sakramentu, a ilekroć
o Nim w kazaniu wspominał, zalewał się łzami i miał twarz rozpromienioną. Domine, fac,
ut videam; fac, ut ardeam [Panie, spraw abym widział; spraw, bym płonął].
PUNKT II. Dlaczego i jak ma kapłan rozkrzewiać nabożeństwo do Serca Jezusowego.
1. Kapłan winien rozkrzewiać nabożeństwo do Serca Jezusowego, bo najpierw to Serce
na cześć najwyższą, cześć Boską zasługuje, jako Serce Boga-Człowieka, z Boską Jego
Osobą nierozdzielnie złączone, jako świątynia Bóstwa, arka świętości, tron łaski, stolica
miłosierdzia, siedziba i godło miłości, skarbnica wszystkich darów, szkoła wszelakich
cnót. Któżby tedy nie czcił Jego Serca?
2. Bo Pan Jezus pragnie, abyśmy Serce Jego czcili i miłość tego Serca rozważali, i w
tym celu przed dwustu przeszło laty (1675) nabożeństwo do Serca swego przez służebnicę
swoją bł. Małgorzatę Marię Alacoque światu objawił3. I jakże nie spełnić życzenia
Najsłodszego Zbawiciela, który z głębi swego Serca ciągle do mnie mówi: Przyszedłem

puścić ogień na ziemię, a czegóż chcę? jedno aby był zapalon?4
3. Bo sama miłość wymaga rozszerzania nabożeństwa do Serca Jezusowego. Pan Jezus
wyniszczył się z miłości ku nam, i to nie tylko aż do śmierci krzyżowej, ale aż do oddania
się całkowitego w Tajemnicy Ołtarza; lecz jakże mało za to odbiera miłości! Toż nie dziw,
że skarży się na to w widzeniu przed W. Małgorzatą Marią5. Aby uniknąć podobnego
wyrzutu, powinni słudzy Chrystusowi i sami płonąć miłością ku Panu Jezusowi i innych
pociągać do tej miłości, a stąd krzewić nabożeństwo do Serca Jezusowego. Czy uważam to
za święty obowiązek?
4. Bo z tego nabożeństwa nieocenione spływają korzyści, tak na pojedyncze dusze, jak
na całe rodziny i parafie. Przyrzekł to Pan sam W. Małgorzacie Maryi6; toż ta dusza święta
mawiała z uniesieniem: Obym mogła oznajmić światu całemu, jakie skarby łask zawarł Pan
Jezus w Sercu swoim, by je dawać duszom, które cześć i nabożeństwo do tegoż Serca
pielęgnują! Nie wiem, czy jest inna jaka praktyka pobożna, która by potrafiła podnieść
duszę w krótkim czasie na szczyt doskonałości. Rzeczywiście, to nabożeństwo sprowadza
duszom przeobfite natchnienia, zachęty i pomoce, mianowicie światło w wątpliwościach,
wzmocnienie w walkach, ratunek w upadkach, pokój w zawikłaniach. Nadto ci, którzy
krzewią to nabożeństwo, mają obietnicę, że ich imiona zapisane będą w Sercu Jezusowym i
nigdy stamtąd nie będą wymazane; jeżeli zaś są kapłanami, zyskają środek nader skuteczny
do nawracania dusz. Któryż by tedy kapłan nie chwycił się tego środka?
5. Bo dzisiaj Duch Boży przez usta Kościoła wzywa wszystkich wiernych, a
szczególnie wszystkich kapłanów do rozkrzewiania tego nabożeństwa. Jakoż widzimy, że
to nabożeństwo, niby złota wstęga, opasuje cały świat katolicki, że ku czci Serca
Jezusowego coraz nowe powstają kościoły, bractwa, zgromadzenia i dzieła. Błogosławiony
zatem, kto przykłada rękę do tej pracy!
6. Lecz jakimże sposobem szerzyć to nabożeństwo?
Oto mówić często a gorąco o miłości Jezusowej, a szczególnie o trzech wielkich
pomnikach tej miłości - żłóbku, krzyżu i Najświętszym Sakramencie. W Wielkim Poście
prawić żarliwe kazania o Męce Pańskiej i rozszerzać nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Wzywać wszystkich do czci i miłości Serca Jezusowego, jako też do przejmowania się
Jego uczuciami i do wzywania Jego opieki, zwłaszcza w pokusach i cierpieniach.
Zachęcać wszystkich do przystępowania do Bractwa Serca Jezusowego i do
Apostolstwa modlitwy.
Rozszerzać obrazy, książki i pisma ku czci Serca Jezusowego.
Wystawić – jeżeli ktoś jest rządcą kościoła – ołtarz Serca Jezusowego, a przynajmniej
na jednym z ołtarzów umieścić obraz Serca Jezusowego; oprócz tego urządzić – jeżeli
można – ku czci tegoż Serca osobne nabożeństwo przez cały miesiąc czerwiec i w każdy
pierwszy piątek miesiąca. Polecić i poświęcić swą parafię – albo rodzinę, zakład, szkołę –
Sercu Jezusowemu.
Czy w ten sposób pracuję nad rozszerzeniem czci Serca Jezusowego i staram się o to –
zwłaszcza prawiąc kazania, nauczając dzieci, słuchając spowiedzi – aby miłość Jezusowa
została poznana i odwzajemniona?
RACHUNEK SUMIENIA. Ach, Panie, Ty i do mnie wołasz z przybytku swego:
Przyszedłem puścić ogień na ziemię, a czegóż chcą, jedno aby był zapalony? A ja jednak
nie rozpalam tego ognia, bo mało go mam w sobie...
Bądźże Ty sam, o Jezu, dla mnie ogniem trawiącym i zniszcz we mnie wszystko, co
Twojej miłości przeszkadza, a daj mi serce czyste i gorące!

POSTANOWIENIA: 1. Będę odtąd rozszerzał wedle sił cześć Najświętszego Sakramentu i
nabożeństwo do Serca Jezusowego. 2. Dziś po Mszy św. odmówię ten akt, jaki bł.
Małgorzata Maria własną krwią wypisała po wstąpieniu do klasztoru: Oto ja, nędza, lichota
i nicestwo, oświadczam Bogu mojemu, że się oddaję i ofiaruję na wszystko, czego ode
mnie pragnie... Poświęcam i składam w ofierze całą moją istotę i wszystkie moje chwile.
Chcę być na zawsze dla Umiłowanego mego sługą i niewolnikiem, gdy On jest wszystkim
dla mnie... Wszystko dla Boga, nic dla mnie!...
AKT STRZELISTY: O Cor amoris victima, mortalium solatium, mortalium spes ultima!...
Cor dulce, cor amabile, amore nostri saucium... puris amicum mentibus, puris amandum
cordibus, in corde regnes omnium. Amen [O Serce, ofiaro miłości, pociecho śmiertelników,
ostatnia nadziejo ludzka!... Serce słodkie, Serce godne miłości, zranione przez miłość do
nas... Przyjacielu niewinnych myśli, miły czystym sercom, króluj w sercu wszystkich ludzi.
Amen]7.
1 Ap 5,12. 2 W wielkich miastach zachodniej Europy istnieje także nocna adoracja, w
której tylko mężczyźni mają udział. 3 Por. Rozmyślanie XXXIII. O nabożeństwie do Serca
Jezusowego. Część I, s. 176. 4 Łk 12,49. 5 Por. Rozmyślanie XXXIII, Cz. I, s. 176. 6
Tamże, s. 176. 7 Liturg. Por. Meditationes sacerdotales, Pars altera 347.

XIV. O gorliwości o cześć Najświętszej Panny,
Aniołów i Świętych
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Pisma św.: W wielkości wybranych będzie
miała chwałę, a między błogosławionymi będzie błogosławiona1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie Jezu, jak mam krzewić cześć Najświętszej
Rodzicielki Twojej i świętych sług Twoich.
PUNKT I. Dlaczego i jak powinien kapłan rozszerzać cześć Najświętszej Panny.
1. Bo najpierw, Najświętsza Panna jako Bogarodzica pełna łaski, godności i cnoty, jako
Matka wszystkich ludzi, pełna słodkości i dobroci, i jako Królowa nieba i ziemi, pełna
potęgi i chwały, zasługuje na cześć, po czci Bożej najwyższą, mającą odrębną cechę i
osobną nazwę (cultus hyperduliae). Tej czci Bóg sam wymaga, skoro Najświętszą Pannę
tylu niezrównanymi przywilejami obdarzył i do tak niezmierzonej godności wyniósł; a
przykazanie jego: Czcij matkę Twoją odnosi się także do Matki Niebieskiej. Ta cześć jest
szczególnie drogą Chrystusowi Panu – owszem, po czci Ojca Niebieskiego najdroższą2; a
jeżeli Pan Jezus pragnął mieć Matkę swoją uczestniczką boleści, pragnie Ją teraz mieć
uczestniczką chwały, i szczególną miłością otacza tych, którzy czczą i kochają Najświętszą
Jego Rodzicielkę. O tę cześć troska się niewymownie Kościół św., wie bowiem dobrze, że
służąc uniżenie Królowej, hołduje przez to Królowi3, i że krzewiąc cześć Bogarodzicy,
zapewnia sobie i dzieciom swoim najmiłościwszą jej opiekę. I jakżeby nie miał kapłan
słuchać głosu Boga i Kościoła?
2. Tego wymaga dobro wiernych. Kapłan winien modlitwą swoją jednać im
błogosławieństwa niebieskie i ziemskie; otóż Najświętsza Panna jest Szafarką Bożą,
dziwnie dobrą, dziwnie bogatą i dziwnie możną (omnipotentia supplex); chciał bowiem
Bóg, aby wszystkie dary przychodziły nam przez Marię4. Kapłan winien wstawiać się za

grzesznikami i wieść ich do pokuty; otóż Najświętsza Panna jest Pośredniczką ludzi u Syna
i Ucieczką grzesznych, która grzesznikiem, choćby najobrzydliwszym, nie gardzi5, ale
nawracającego się w objęcia macierzyńskie przyjmuje i przez łaskę skruchy od potępienia
ratuje. Kapłan winien cieszyć nieszczęśliwych; otóż Najświętsza Panna jest Matką sierot,
Opiekunką opuszczonych, Pocieszycielką strapionych, a Jej wzywanie tak jest
skutecznym, Jej służba tak jest słodką, że po Najświętszej Tajemnicy Ołtarza, nie masz nic
w religii naszej tak pocieszającego i tak tkliwego, jak miłość ku Maryi. Kapłan winien
wszelkich środków używać do uświęcenia dusz; otóż według bł. Jana Berchmannsa,
najstosowniejszym środkiem do osiągnięcia doskonałości jest miłość i nabożeństwo do
Królowej Niebieskiej; i słusznie powiedział św. Bonawentura, że jako okrętom daje siłę
maszt i ster, a drogę wskazuje gwiazda: tak dusze, płynące do przystani doskonałości,
znajdują pomoc w krzyżu Chrystusowym i w opiece Gwiazdy morskiej, Maryi6. Doznają
tej opieki nie tylko jednostki, ale i całe rodziny i parafie; jeżeli tedy kapłan chce podnieść
religijnie jakąś parafię, niech rozpocznie od krzewienia nabożeństwa do Najświętszej
Panny. Doznają tej opieki całe narody; jeżeli tedy chcemy, by naród nasz, niby statek
skołatany burzą, nie utonął w odmęcie złowrogich fal, dajmy mu za maszt wielką wiarę, za
kotwicę gorącą cześć i miłość do Najświętszej Królowej. Tej opieki doznaje społeczeństwo
dzisiejsze, a Bóg sam używa jej do ratowania wielu dusz ginących, i w tym celu każe
wiekowi naszemu patrzeć na cudowne zjawienia się Najświętszej Panny w la Salette,
Lourdes, Castelpetroso itd. Jestże tedy kapłan, jakkolwiek gorliwy, któryby z całej duszy
nie pragnął krzewić czci Najświętszej Panny?
3. Tego wymaga wreszcie dobro samego kapłana. Rzeczywiście, jeżeli kapłan sam jest
gorącym czcicielem Najświętszej Panny Bogarodzicy i cześć Jej wedle sił rozszerza,
zyskuje stąd obfite łaski i pomoce w pracy duchownej, bo Ona sama zapewnia: Ja Matka
pięknej miłości i bogobojności i uznania i nadziei świętej. We mnie wszelka łaska drogi i
prawdy, we mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty7. Stąd mianowicie ma światło w
wątpliwościach i osłodę w strapieniach, bo Ona sama wzywa: Jeżeli kto jest maluczkim,
niechaj przyjdzie do mnie8. Duch mój słodszy nad miód9. Stąd obronę w pokusach,
zwłaszcza nieczystych, bo Ona sama budzi otuchę: Kto mnie słucha, nie będzie
zawstydzony; a którzy przeze mnie sprawują, nie zgrzeszą10. Stąd nadzieję zbawienia, bo
Ona sama obiecuje: Którzy mnie objaśniają, będą mieć żywot wieczny11. A tych obietnic
dotrzymuje Najświętsza Panna, jak tego doznali ci wszyscy, którzy Jej cześć z zapałem
krzewili; taki np. św. Efrem, św. Jan Damascen, św. Piotr Damiani, św. Anzelm, św.
Bernard, św. Alfons Liguori, i tylu innych. I któżby nie chciał wstępować w ich ślady?
4. Lecz cóż czynić ma kapłan dla rozszerzenia czci Najświętszej Panny?
Przede wszystkim niech sam będzie gorącym czcicielem i miłośnikiem Bogarodzicy i
prosi ustawicznie: Dignare me laudare Te, Virgo sacrata! [Święta Dziewico, uznaj mnie
godnym, bym Cię chwalił!].
Niech często a gorąco, tak dorosłym jak dzieciom, mówi o nabożeństwie do
Najświętszej Panny, a szczególnie żadnego kazania nie pominie, by nie wspomnieć o
Bogarodzicy. W tymże celu niech rozszerza książki ku czci Jej napisane.
Niech wreszcie poleca wszystkie środki te cześć potęgujące, jakimi np. są: pobożne
odmawianie różańca, litanii, godzinek, antyfon, pieśni, hymnów, modlitewek do
Najświętszej Panny – dalej noszenie szkaplerzy i medalików – należenie do bractw NPM,
zwłaszcza żywego różańca – uczestniczenie w nabożeństwie majowym i
październikowym, odprawianie pobożnych pielgrzymek na miejsca Jej łaskami słynące –

przystępowanie do Sakramentów św. w jej święta, zachowywanie postów w wilie tychże
świąt, dawanie jałmużny w każdą sobotę, ofiarowanie się codzienne jej opiece itd.
Czy tych środków rzeczywiście używam, a przynajmniej czy pragnę wedle sił krzewić
nabożeństwo do Najświętszej Panny?
RACHUNEK SUMIENIA. O Jezu, spraw to łaską swoją, abym za przykładem świętych sług
Twoich czcił i miłował Najświętszą Rodzicielkę Twoją, a czcił i miłował tak, iżbym mógł
powtórzyć całym sercem słowa jednego z nich: Odzywam się do Ciebie, nieporównana, do
Boga najpodobniejsza Mario. Wyleję jako wody serce moje przed oblicznością Twoją, o
Pani – będę Cię chwalił i wynosił, o miłościwa i prześliczna Panno – będę głosił Imię
Twoje, najwstydliwsza Synogarlico, najczystsza Gołębico – będę się radował i zachwycał
Tobą, osobliwa i przechwalebna Oblubienico Boża – będę się dziwił i zatapiał w Tobie, o
najczcigodniejsza Mario, boś Ty mi jest ukochaną i wiecznie pożądaną12.
PUNKT II. Dlaczego i jak ma kapłan rozszerzać cześć Aniołów i Świętych.
1. Kapłan powinien starać się o rozszerzenie czci Aniołów i Świętych, bo najpierw
Aniołowie i Święci są niejako dworzanami Króla Niebieskiego i uczestniczą w Jego
chwale, jako opisuje Jan św. w księdze Objawienia: A wszyscy Aniołowie stali około
stolicy... i padli przed stolicą na oblicza swe, i pokłon uczynili Bogu, mówiąc: Amen.
Błogosławienie i chwała i mądrość i dziękowanie, cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki
wieków. Amen13... Potymem widział rzeszę wielką, której nie mógł nikt przeliczyć, ze
wszech narodów i pokolenia i ludzi i języków, stojące przed stolicą i przed oblicznością
Baranka przyobleczeni w szaty białe, a palmy w ręku ich. I wołali głosem wielkim mówiąc:
Zbawienie Bogu naszemu, który siedzi na stolicy, i Barankowi14. Zaprawdę, jeżeli Bóg
sam ich wywyższył i koroną chwały ozdobił: słuszne, by i ziemia ich czciła, a w nich Boga
samego – słuszne też, by kapłan tę cześć rozszerzał. Czy tak czynię?
Kościół od początku czcił Aniołów i Świętych, wznosił pod ich wezwaniem kościoły i
ołtarze, otaczał poszanowaniem ich obrazy, jak niemniej relikwie Świętych, ustanawiał dla
uczczenia jednych i drugich osobne święta. Czyni to zaś dlatego, że ta cześć opiera się na
objawieniu Bożym i że z niej niemałe wynikają korzyści. Aniołowie są nie tylko sługami i
posłami Króla Niebieskiego, ale także stróżami dusz, bo jak uczą Ojcowie Kościoła, każdą
duszę od pierwszej chwili życia powierza Bóg pieczy Anioła, który jest jej nieodstępnym
towarzyszem, pocieszycielem i obrońcą15. Święci zaś są nie tylko wzorami i
przewodnikami naszymi, ale też patronami i przyczyńcami u Boga, bo jako dworzanie
niebiescy mają łatwy przystęp do stolicy łaski, a jako starsi i już błogosławieni bracia nasi
litują się nad naszą słabością i nędzą16. Jakże tedy nie zachęcać wiernych do czci i
wzywania tak Aniołów jak Świętych?
2. Lecz jakże to czynić?
Oto przodować drugim we czci, miłości, wzywaniu i naśladowaniu Aniołów i
Świętych.
Mówić często o opiece Aniołów Stróżów i o pośrednictwie Świętych.
Polecać czytanie żywotów Świętych i mieć jak najwięcej takich książek, czy we
własnej bibliotece, czy w czytelni parafialnej.
Starać się, aby każde dziecko dorastające umiało i odmawiało modlitewkę do Anioła
Stróża i do swego Patrona albo swojej Patronki.
Starać się, aby obrazy Świętych zdobiły nie tylko ściany kościołów, ale także domy
wiernych i drogi publiczne.
Starać się, aby po parafiach obchodzono godnie święto Patrona kościoła.

Polecać szczególnie cześć Patronów parafii, diecezji, kraju, narodu. Krzewić
nabożeństwo do św. Józefa, bo św. Józef, jako przybrany Ojciec Pana Jezusa i Oblubieniec
Najświętszej Panny, na szczególną cześć zasługuje, a jako miłościwy Orędownik ludzi i
Patron całego Kościoła, może wiele łask wyjednać tak dla kapłana samego, jak dla dusz
jego pieczy powierzonych. Mianowicie klasy pracujące, jak rzemieślników i robotników,
zachęcać do czci, wzywania i naśladowania św. Józefa i tworzyć stowarzyszenia pod Jego
wezwaniem i opieką.
Tak czynią zawsze świątobliwi kapłani, a wzorem tu znowu św. Franciszek Salezy.
Trudno wyrazić, jak czułym i gorącym było jego nabożeństwo do Najświętszej Panny. Już
jako młodzieniaszek, a potem jako kapłan i biskup, odbywał pielgrzymki do sławniejszych
Jej stolic. W każde Jej święto prawił kazanie, a w każdym kazaniu z miłością o Niej
wspominał. Co rok odnawiał ślub dziewictwa w dzień Ofiarowania Najświętszej Panny; co
miesiąc uczestniczył w procesjach bractwa różańcowego, odmawiając pobożnie różaniec.
Wszystkich też do czci, miłości i wzywania Bogarodzicy zachęcał. Nadto poświęcił
Najświętszej Pannie piękne swoje dzieło Traité de l’amour de Dieu i założył osobny zakon
pod Jej godłem. Czcił on również Aniołów, mianowicie Archanioła Gabriela, a spośród
Świętych szczególne miał nabożeństwo do św. Józefa i do tych sług Bożych, co więcej dla
chwały Boga i Kościoła pracowali lub cierpieli.
Oto wzór i dla mnie; dlaczegóż go tak mało naśladuję?
POSTANOWIENIA: Odtąd będę gorliwiej pracował nad rozszerzeniem czci Najświętszej
Panny, Aniołów i Świętych, a szczególnie w każdym kazaniu wspomnę z miłością o
Najświętszej Pannie.
AKT STRZELISTY: Beata Virgo Maria, omnes Angeli et Sancti Dei intercedite pro nobis
[Święta Dziewico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci Boży, orędujcie za nami].
1 Syr 24,4. 2 O. Faber. 3 Św. Ildefons, De virgin. B. M. V. C. 12. 4 Św. Bernard. 5 Św.
Bonawentura. 6 Specul. B. V. M. C. 3. 7 Syr 24,24–25. 8 Prz 9,4. 9 Syr 24,20. 10 Syr
24,22. 11 Syr 24,33. 12 Dionysius Carthus, L. I. De praeconio et dign. Mar. art. 9. 13 Ap
7, 11–12. 14 Tamże, 9–10. 15 Por. Część I, Rozmyślanie XLI. 16 Por. Cz. I. Rozmyślanie
XLII.

XV. O gorliwości o rozszerzenie królestwa Jezusowego
czyli o miłości Kościoła
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Pracuj jako dobry żołnierz
Chrystusa Jezusa1.
PRAELUDIUM II. Przejmij mnie, Panie, wielką miłością dla Kościoła Twojego i naucz
mnie, jak mam pracować dla Niego.
PUNKT I. Dlaczego powinien kapłan miłować Kościół i pracować dla Kościoła?
1. Bo Kościół jest rzeczywiście królestwem Jezusa Chrystusa, które On założył
śmiercią swoją i które pragnie rozszerzyć po całym świecie, iżby wszyscy byli wiernymi
Jego poddanymi na ziemi i stali się uczestnikami Jego chwały w niebie. Otóż kapłani są
urzędnikami tego królestwa; winni zatem spełniać wolę swego Króla i starać się o to, aby
wszyscy tego Króla uznawali, wszyscy wedle woli tego Króla żyli, wszyscy temu Królowi
płacili daninę czci i miłości. Czy tak pojmuję moje zadanie?

2. Bo Kościół jest wojskiem Chrystusa Pana, kapłani zaś podrzędnymi wodzami tego
wojska; winni zatem zbierać i pomnażać swoje szeregi, szykować je do boju i walczyć
mężnie na ich czele w obronie chwały najwyższego Wodza i Króla, Chrystusa. Do tego
wzywa każdego kapłana, w osobie Tymoteusza, Apostoł Paweł święty: Poruczam ci,
Tymoteuszu, synu, abyś toczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie2. Czy tak
pojmuję moje zadanie?
3. Bo Kościół jest owczarnią Chrystusową, kapłani zaś podrzędnymi pasterzami tej
owczarni; winni zatem pociągać do niej owce zbłąkane, wszystkie zaś wieść na zdrowe
pastwiska, starając się o to, by wszystkie zachowały jedność ducha w związce pokoju3, i
szły wiernie za Najwyższym Pasterzem; bo wszakże sam Apostoł Piotr obiecał, że gdy się
okaże Książę pasterzów, weźmiemy niewiędnący wieniec chwały4. Czy tak pojmuję moje
zadanie?
4. Bo Kościół jest oblubienicą Chrystusową, którą Pan umiłował i za którą wydał
samego siebie, aby sam sobie wystawił kościół chwalebny, nie mający zmazy albo
zmarszczka5; kapłani zaś są stróżami i dworzanami tej oblubienicy, winni zatem słuchać jej
rozkazów, bronić jej czci, rozgłaszać jej imię po świecie... Attendite vobis et pretioso
deposito, quod vobis traditum est – odzywa się do nich św. Bernard6 – Civitas est, vigilate
ad custodiam concordiamque. Sponsa est, studete ornatui... Sponsae vero ornatus in bonis
operibus et moribus et ordinibus [Miejcie baczenie na siebie i drogocenny depozyt, który
został wam przekazany. Kościół jest jak miasto, czuwajcie w zgodzie dla jego obrony.
Macie Oblubienicę, dbajcie o jej szatę. Strój zaś Oblubienicy stanowią dobre uczynki oraz
obyczaje i zasady]. Czy tak pojmuję moje zadanie?
5. Bo Kościół jest matką, kapłani zaś są przedniejszymi synami tej matki. Ta matka jest
dziewiczą, ale zarazem płodną; – wyszedłszy z boku Oblubieńca swego, w boleściach
wielkich, bo wśród prac, walk i prześladowań, rodzi ona coraz nowe dzieci na życie wiary.
Ta matka jest dziwnie troskliwą i dobrą, bo ona te dzieci karmi słowem Bożym i Ciałem
Pańskim, napawa wodą łaski, przyodziewa szatą świętości; a gdy one są smutne lub
opuszczone, cieszy je – gdy nie znają drogi prawej, uczy je – gdy uciekają od Boga, szuka
ich. Otóż kapłani winni troskać się o to, by wszyscy garnęli się do tej matki, kochali tę
matkę, oddawali cześć tej matce; – stąd przez całe życie mają wołać: Amemus Dominum,
amemus Ecclesiam Ejus; Illum sicut Patrem, istam sicut matrem [Kochajmy Pana,
kochajmy Jego Kościół; Pana jak Ojca, Kościół jak matkę]7; bo non potest Deum habere
Patrem, qui Ecclesiam noluerit habere matrem [Nie może uważać Boga za Ojca, kto nie
zechciał uznać Kościoła za matkę]8. Czy tak pojmuje moje zadanie?
6. Bo wreszcie miłość Kościoła, jako jeden z objawów miłości ku Chrystusowi Panu,
jest płodną w rozliczne pociechy i błogosławieństwa; wszakże sam Duch Św. powiedział:
Miłujących Go Pan będzie miłował9; i znowu: Kto Go miłuje, miłuje życie10; natomiast:
Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci11. Co więcej, miłość Kościoła jest probierzem świętości,
jako powiedział św. Augustyn: Quantum quisque amat Ecclesiam Christi, tantum habet
Spiritum Sanctum [Na ile człowiek miłuje Kościół Chrystusowy, na tyle posiada Ducha
Świętego]12; a za nim św. Bernard: Cui non placet Deus, nec sponsa Ejus Ecclesia [Kto nie
ma upodobania w Bogu, ani w Oblubienicy Jego, Kościele]13. Ta właśnie miłość sławnymi
u Boga i ludzi uczyniła tylu papieży, biskupów i kapłanów. Czy pragnę wstępować w ich
ślady?

Ach, tak pragnę; ale cóż, kiedy jestem za leniwym, za małodusznym, zanadto
przywiązanym do siebie, aby pracować aż do utrudzenia i oddać się całkowicie
Chrystusowi Panu i Kościołowi Jego... A jednak takie oddanie się jest dziś tym
potrzebniejsze, że nieprzyjaciele Kościoła, zwłaszcza wolnomularze, wytężają wszystkie
swe siły, aby go obedrzeć do szczętu, okuć w kajdany, zohydzić, i jak jeden z nich
powiedział, utopić w błocie. Czyliż słudzy Chrystusa będą mieć mniej gorliwości, aniżeli
słudzy szatana? Niestety, tak może jest u mnie i u wielu innych kapłanów... Lecz Ty, o
Jezu, rozpal moje serce i wzmocnij moją wolę.
PUNKT II. Jakim sposobem ma kapłan rozszerzać królestwo Jezusowe.
Przede wszystkim niech sam okazuje cześć, miłość i uległość Kościołowi, jako
oblubienicy Chrystusowej, a swojej matce; stąd niech nie zasmuca nigdy tej matki, czy
niedowierzaniem, czy nieposłuszeństwem, czy jawnym buntem lub złym życiem, bo
powiedział Duch Św.: Przeklęty przez Pana kto pobudza do gniewu swą matkę14; ale
raczej niech sprawia tej matce pociechę i chlubę, a jej radość uważa za swoją radość, jej
boleść za swoją boleść. Mianowicie, niech czci, miłuje i słucha Ojca św., jako Namiestnika
Chrystusowego i Ojca chrześcijaństwa; stąd niech się stara, by go wszystkie Jego dzieci
kochały i wspierały, nie tylko modlitwą, ale i groszem. Niech czci, miłuje i słucha
biskupów, jako wodzów Chrystusowych i następców Apostołów. Niech czci i miłuje
wszystkich braci kapłanów i dąży do zachowania z nimi ścisłej jedności ducha. Czy tak
czyniłem dotąd?
Po wtóre, niech kapłan pracuje gorliwie dla chwały Kościoła. Mianowicie, niech
pracuje na ambonie, a stąd niech uczy nieumiejętnych prawdy Bożej i ze szczególnym
zapałem mówi o Boskim początku, wielkości i piękności Kościoła, by w wielu umysłach
rozwiać szkodliwe uprzedzenia, w wielu sercach rozżarzyć skrzepłą już miłość. Niech
pracuje w konfesjonale, by grzesznicy oczyszczali się we Krwi Jezusowej, a sprawiedliwi
więcej się usprawiedliwiali. Niech pracuje w szkole, aby młode pokolenie nauczyło się
kochać zawczasu duchowną swą matkę. Niech pracuje nie tylko słowem, ale i piórem
(jeżeli mu Bóg dał zdolności), bo dziś wydawanie i rozszerzanie dobrych książek i
dzienników jest jednym z ważnych obowiązków kapłana. Czy tak czyniłem dotąd?
Po trzecie, niech kapłan dla chwały Kościoła nie żałuje żadnej ofiary i wedle sił popiera,
bądź groszem, bądź czynną pomocą, wszystkie prace, instytucje i dzieła Kościoła, jak np.
misje pośród niewiernych, budowę lub przyozdobienie świątyń, bractwa i stowarzyszenia
katolickie, zakłady katolickie, piśmiennictwo katolickie, szkoły katolickie itp. Czy tak
czyniłem dotąd?
Wreszcie, niech kapłan cierpi chętnie, jeżeli dobro i chwała Kościoła tego wymaga.
Cierpieć musi on zawsze, jeżeli chce być wiernym Zakonowi Pańskiemu i obowiązkom
swoim, bo wszakże sam Zbawiciel zapowiedział: Będziecie w nienawiści u wszystkich dla
imienia mego15. O ileż więcej cierpieć trzeba wtenczas, kiedy zrywają się burze
prześladowań. Wtenczas niech każdy kapłan będzie gotowym raczej iść do więzienia, na
wygnanie, lub na rusztowanie, aniżeli ulec małodusznie i sprzeniewierzyć się sumieniu.
Czy jestem tegoż ducha?
Gorących miłośników Kościoła nie brakło nigdy pośród kapłanów; nie brak ich też w
wieku XIX. Wszakże i w naszych czasach widzimy tylu apostołów, co dla rozszerzenia
Królestwa Jezusowego pośród niewiernych ponoszą wiele trudów i ofiar, a nawet jak XX.
Perboyre, Chanel i inni, krew swoją chętnie przelewają; widzimy tylu wyznawców pośród
biskupów, kapłanów i wiernych, co w obronie praw i swobód Kościoła idą do więzień lub
na wygnanie; a na ich czele stoją nieśmiertelnej sławy Więźniowie watykańscy. Obok tych

gwiazd jasnych ileż gwiazdeczek skromnych, a jednak u Boga cennych – iluż
niezmordowanych pracowników na niwie Kościoła, wynagradzających swą miłością matce
– Kościołowi te boleści i zniewagi, jakie jej garstka odstępców lub złych kapłanów zadała.
Czyliż i ja należę do tych gwiazdeczek? Czy mianowicie kocham gorąco Kościół i
wszystko, co z Kościołem ma związek? A może patrzę zimno i obojętnie na to, jak na
Kościół i na Ojca św. biją przewrotni zaciekle?...
Czy pracuję chętnie dla chwały Kościoła i spełniam gorliwie obowiązki, jakie wola
Boża wprost lub przez ręce Kościoła na mnie włożyła? A może oddaję się lenistwu albo
sprawom świeckim z uszczerbkiem duchownych?
Czy nie żałuję grosza na dzieła i cele Kościoła? A może dbam tylko o to, by wiele
posiadać, żyć zbytkownie lub bogacić krewnych, nie troszczę się zaś wcale, że tyle jest
potrzeb piekących w świecie katolickim – że i u nas tyle stowarzyszeń i zakładów
katolickich upada lub nie rozwija się z braku funduszów – że z tejże przyczyny
piśmiennictwo kościelne leży u nas prawie odłogiem – że w parafii, której jestem
pasterzem, koś-ciół jest obdarty i ubogi – że nie ma w niej ni ochrony, ni domu przytuł-ku,
a za to wielu ubogich i cierpiących?...
RACHUNEK SUMIENIA. AKT UPOKORZENIA SIĘ. Ach Jezu, wyznać muszę, że mi daleko,
bardzo daleko, do gorliwości takiego św. Atanazego, św. Jana Chryzostoma, św. Karola,
św. Kajetana, św. Ignacego itp., bo mógłbym więcej nierównie robić dla chwały Kościoła,
a nie robię... Lecz odtąd będzie inaczej...
POSTANOWIENIA: 1. Będę się starał za pomocą kazań, książek i rozmów obudzić u tych,
dla których pracuję lub wśród których przebywam, większą miłość ku Kościołowi. 2. Co
rok odłożę z mojego mienia pewną kwotę na świętopietrze, misje, pisma, stowarzyszenia i
zakłady katolickie.
AKT STRZELISTY: Duchu Święty, Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc
wszystkiemu Kościołowi katolickiemu przeciwko najazdom nieprzyjaciół; utwierdź go i
wzmocnij Twą mocą z wysoka, odnów ducha sług Twoich, których namaściłeś Twą
miłością i łaską, aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego jednorodzonego Jezusa Chrystusa
Pana naszego. Amen16
1 2 Tm 2,3. 2 1 Tm 1,18–19. 3 Ef 4,3 4. 4 1 Piotr 5,4. 5 Ef 5,26–27. 6 Ser 76 in Cant. 7
Św. Augustyn in Ps 88. 8 Św. Cyprian, Dc unii. Eccles. 9 Syr 4,15. 10 Syr 4,12. 11 1 J
3,14. 12 Tract. 32 in Joan. 13 Ser. 24 in Cant. 14 Syr 3,16. 15 Mt 10,22. 16 Odpust 300
dni raz na dzień za pobożne odmówienie tej modlitwy (Leon XIII, 26. sierpnia 1889).

XVI. O miłości bliźniego
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Zbawiciela: Po tym poznają wszyscy,
żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak wielkim jest to przykazanie i jak je mam
spełnić.
PUNKT I. Dlaczego powinien kapłan odznaczać się miłością bliźniego.
1. Bo tak Mistrz Boski i najwyższy prawodawca nakazał: Będziesz miłował bliźniego
twego, jako samego siebie2; i znowu: Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie
miłowali, jakom was umiłował3. To przykazanie powtarza Pan często, jako wielkie i

ważne, a nawet nazywa je swoim i nowym, iż przedtem nie było tak ogólnym, tak
szczytnym, taką miłością zatwierdzonym. Jakże nie spełnić tak wielkiego przykazania?
2. Bo tego żąda sam rozum oświecony wiarą. Wszakże wszyscy ludzie są dziećmi
jednego Ojca w Niebiosach, a tym samym członkami jednej wielkiej rodziny i braćmi
między sobą. Do tego chrześcijanie są członkami ciała mistycznego, którego głową jest
Chrystus, okupem Krwi Jego, świątynią Ducha Św. i mieszkaniem Trójcy Św., bo ich ten
sam Chrzest odradza, ta sama wiara i miłość ożywia, ten sam Kościół jednoczy, ten sam
Chleb św. karmi, to samo niebo ma połączyć. Jezus Chrystus – mówi św. Augustyn –
mieszka w swoich członkach, którymi są chrześcijanie4, iż cokolwiek jednemu z tych
członków czynimy, samemu Chrystusowi czynimy. Jakże tedy tym członkom odmówić
miłości? A jeżeli do tego każdy chrześcijanin obowiązany, o ileż więcej każdy kapłan.
3. Bo miłość bliźniego jest probierzem miłości Boga. Między jedną i drugą miłością
zachodzi najściślejszy związek; są to jakby dwa strumienie, płynące z jednego źródła,
jakby dwa płomienie, wznoszące się z jednego ogniska, tak iż jedna miłość bez drugiej
istnieć nie może. Jeżeliby kto rzekł – mówi Apostoł – iż miłuje Boga, a brata by swego
nienawidził, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga,
którego nie widzi, jako może miłować?5. Słusznie tedy powiedziała św. Teresa: Chceszli
się dowiedzieć, czyli kochasz Boga, patrz, czy kochasz bliźniego dla Boga. Słusznie też
można by wyrzec: Chceszli postąpić w miłości Boga, miłuj doskonale bliźnich, bo wszakże
sam Apostoł zapewnia: Jeśli się miłujemy obopólnie, Bóg w nas mieszka, a miłość Jego
doskonała jest w nas6. I jakże nie cenić miłości bliźniego.
4. Bo miłość bliźniego jest cechą prawdziwych chrześcijan i prawdziwych kapłanów.
Po tym poznają wszyscy – mówi Pan Jezus do wszystkich kapłanów – żeście uczniami
moimi, jeżeli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu7. Jeżeli tedy kapłan nie ma czystej i
trwałej miłości bliźniego, nie jest prawdziwym uczniem Chrystusowym, nie jest dobrym
sługą Bożym, choćby inne posiadał zalety, choćby jaśniał talentem, nauką lub wymową. I
jakże nie pragnąć miłości bliźniego?
5. Bo miłość bliźniego jest ulubioną cnotą Chrystusową. Zbawiciel nie tylko dał
przykazanie, ale życiem swoim nauczył nas, jak spełniać takowe i zostawił nam
najdoskonalszy wzór tej cnoty. On nas umiłował pierwej, nimeśmy Go mogli miłować i
nimeśmy byli na świecie; – umiłował nas, choć niegodnych miłości, a nawet godnych
nienawiści i kary; – umiłował nas, chociaż za taką miłość płacimy niewdzięcznością; –
umiłował nas miłością najczulszą, bo miłością Ojca, Brata, Przyjaciela i Oblubieńca; –
umiłował nas aż do wyniszczenia siebie, aż do śmierci krzyżowej; – umiłował nas tak, iż
oddał nam całkowicie samego siebie, a z sobą wszystko; – umiłował nas nie dla swojej
korzyści lub pociechy, nie z przyczyny naszych zalet, ale z pobudki najczystszej; –
umiłował nas aż do końca, to jest w każdym czasie i w każdym stanie, nie zrywając z nami
przyjaźni, dopóki my jej nie zrywamy, nie przestając nas kochać mimo naszych błędów, ani
nam błogosławić mimo naszej niewierności8. I jakże nie naśladować Zbawiciela w miłości
bliźniego?
6. Bo miłość bliźniego jest cnotą wielką i cenną u Boga i ludzi. Milszą ona jest Bogu niż
inna ofiara dla Boga podjęta, bo trudniej jest miłować bliźniego pełnego niedoskonałości,
aniżeli Boga nieskończenie doskonałego. Toż samo ludzie wysoko cenią miłość bliźniego,
jeżeli tylko jest czystą co do pobudki i ofiarną co do objawów; wiedzą bowiem, jak to serce
ludzkie wskutek grzechu jest samolubne, ciasne i nieskore do ofiar. Ta miłość w
pierwszych wiekach Kościoła nawracała pogan, którzy nie mogli ukryć podziwu, patrząc

jak chrześcijanie miłością nadprzyrodzoną a nieraz heroiczną obejmowali wszystkich bez
wyjątku – jak w czasie zarazy patrycjusze na barkach swoich nosili zapowietrzonych – jak
podczas agap senatorowie zasiadali do wspólnego stołu obok swoich niewolników. Ta
miłość buduje i dzisiaj wszystkich, a świat zły, acz nienawidzi duchowieństwa, nie może
jednak odmówić szacunku kapłanowi, którego życie pełnym jest uczynków miłości
bliźniego. Natomiast jeżeli który kapłan nie ma tej miłości, nie trafia do serc ludzkich, a
praca jego idzie zazwyczaj na marne.
Duchowieństwo katolickie jaśniało od początku miłością bliźniego; wszakże ono nie
tylko słowem, ale i przykładem rozpowszechniło tę cnotę po świecie i napełniło jej
dziełami wszystkie wieki. Z jego też łona wyszli wielcy apostołowie miłości, z których
jeden – św. Franciszek Salezy – zwykł był mawiać, że trzeba być gotowym zrobić dla
bliźniego wszystko, oprócz potępienia własnej duszy. On też nie odmawiał bliźniemu
żadnej posługi, a gdy go przestrzegano, że w ten sposób skraca sobie życie, odrzekł:
Dziesięć lat więcej lub mniej życia, to nic. Czy zapatruję się na przykład tego Świętego i
innych, jakby na promienny mój ideał? Czy przynajmniej staram się dosięgnąć tych wyżyn
cnoty, jakich powołanie kapłańskie ode mnie wymaga?
PUNKT II. W jakiej mierze i w jaki sposób ma kapłan objawiać miłość bliźniego.
1. Odpowiada na to Zbawiciel: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie; a
więc godziwa miłość własna winna być miarą miłości bliźniego. Nie należy jednak sądzić –
mówi św. Tomasz z Akwinu – jakoby Pan żądał od nas równej miłości, inaczej nie byłoby
żadnej różnicy; nie – Pan żąda tylko podobieństwa, abyśmy tak szczerze, tak trwale, tak
czynnie, tak po Bożemu miłowali bliźnich, jak miłujemy siebie samych. Miłować mam
zatem bliźniego dla Boga, a nie dlatego, że ten bliźni ma piękne jakie zalety lub że mnie
miłuje; gdyż taka miłość byłaby li tylko ziemską i przyrodzoną. Miłować mam bliźniego
dla jego dobra, a nie dla własnej pociechy lub korzyści; bo taka miłość byłaby niską i
samolubną. Miłować winienem tak, iżby bliźniemu nie czynić tego, czego sobie nie życzę,
a czynić to wszystko, czego dla siebie wedle woli Bożej pragnę.
Nadto, Pan Jezus drugą daje nam modłę: To jest przykazanie moje, abyście się
społecznie miłowali, jakom was umiłował9; to jest miłość nasza winna być podobną do
miłości Zbawiciela ku nam, a więc winna być czys-tą, bezinteresowną, szlachetną, trwałą i
rozciągającą się na wszystkich, nawet na nieprzyjaciół. Bliższe jej cechy opisuje Paweł św.,
gdy mówi: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zajrzy, złości nie wyrządza, nie
nadyma się... wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko
wytrwa10. Czy taką jest miłość moja?
2. A jakże taką miłość objawiać?
a) Miłować trzeba myślą, a więc najpierw strzec się nieuzasadnionych podejrzeń i
fałszywych lub porywczych sądów. Chęć sądzenia wszystkich bez wyjątku, i to nie tylko
ich słów i czynów, ale także ich myśli, zamiarów i uczuć, jest, niestety, powszechną; a
wada ta tym więcej zagraża kapłanom, że jako sędziowie sumień ludzkich w trybunale
pokuty przyzwyczajają się sądzić ludzi i poza tym trybunałem, acz nieraz nie ma do tego ni
potrzeby ni podstawy. Trzeba zatem strzec się tej wady, a stąd nie sądzić spraw bliźnich,
jeżeli nas do tego obowiązek lub konieczność nie zmusza; tym mniej potępiać bliźnich dla
pozorów. Jeżeli tedy nie ma pewnych dowodów, że ktoś jest złym, należy uważać go za
dobrego, a przynajmniej starać się dojść prawdy. Jeżeli czynność jest wątpliwą, tłumaczyć
ją na dobrą stronę; z czynności zewnętrznej nie sądzić o pobudce; z jednej wady lub z
jednego upadku nie wyrokować o charakterze i życiu bliźniego. Jeżeli grzech jest jawny,
trzeba zmniejszać jego winę przed sobą, a zamiast go potępiać, raczej pamiętać na własną

słabość i własne upadki. Co więcej, trzeba zamykać oczy – o ile można – na złe strony
bliźnich, aby widzieć tylko dobre, chyba że ktoś ma obowiązek czuwania nad
podwładnymi. Czy tak czyniłem dotąd?
Miłować myślą znaczy po wtóre nikogo nie lekceważyć, nikim nie gardzić, choćby
najuboższym, najlichszym, najwystępniejszym; ale każdego szanować i cenić przez
wzgląd na Boga samego, czyli czcić w bliźnich stworzenia Boże, obrazy Stwórcy samego,
dzieci Niebieskiego Ojca, przybytki Trójcy Św., braci i przyjaciół Chrystusa; a tę cześć
okazywać wszystkim nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie11. Czy tak czyniłem dotąd?
b) Miłować trzeba sercem, a stąd strzec się nie tylko nienawiści i żądzy zemsty, ale
także niechęci do bliźnich i wszelkiej waśni, wszelkiego rozdwojenia. Stąd przebaczać
krzywdy, nie chować w sercu urazy, nie zrażać się lada słowem przykrym; z drugiej strony
poskramiać w sobie wady nadwerężające pokój i jedność, jakimi są: zarozumiałość,
drażliwość, szorstkość, porywczość, upór itp., znosić też wady cudze i stosować się do
ludzi, byle nie wykroczyć przeciw sumieniu – wreszcie być aniołem zgody i pokoju, to jest
jednać powaśnionych, bo to jest misją każdego kapłana, a szczególnie pasterza.
Strzec się także antypatii, to jest pewnych mimowolnych wstrętów, pochodzących
nieraz z błahej przyczyny. Napadają one i kapłanów, a szkodzą niemało, bo wiodą często
do małych krzywd i jątrzą lub wyziębiają serca. By ich uniknąć, trzeba znosić słabości
bliźnich, pamiętając na własne, i nie kierować się nigdy kaprysami serca, ale miłością
chrześcijańską.
Strzec się również nieczułości serca, to jest tej brzydkiej wady, pochodzącej z
samolubstwa, która patrzy obojętnie, czasem nawet z pewną radością na cierpienia
współbraci. Jeżeli kto, tedy kapłan, winien mieć współczucie dla cierpiących, iżby mógł
powiedzieć z Hiobem: Od dzieciństwa mego rosło ze mną użalenie... Płakałem nad tym,
który był utrapiony, i użaliła się dusza moja ubogiego12.
Strzec się wreszcie zazdrości, tej ohydnej również wady, o której słusznie powiedziano,
że złośliwość zazdrosnego gorszą jest niż złośliwość szatana, przeto że szatan nie zazdrości
szatanowi, podczas gdy człowiek zazdrosny na równych sobie braci jad zatruty rzuca13, ale
zarazem sobie najwięcej szkodzi. Zazdrość wkrada się także do serca kapłana, zwłaszcza w
stosunku do współbraci, wyższych talentem, godnością czy majątkiem; toż rugować ją
stamtąd, a przy tym zatykać jej źródła: pychę, samolubstwo i łakomstwo. Natomiast trzeba
życzyć dobrze bliźnim i cieszyć się z ich szczęścia.
Czy tak czyniłem dotąd?
c) Miłować trzeba słowem, a więc najpierw unikać słów gwałtownych, jątrzących i
przykrych, jak niemniej ostrych krytyk, dotkliwych szyderstw, złośliwych dowcipów,
zaprawionych ironią lub sarkazmem, a nawet żartów na pozór niewinnych, jeżeli
zasmucają bliźniego. Niestety, trafiają się i kapłani, którzy zbyt łatwo folgują językowi i
niby mieczem ostrym ranią bliźnich.
Unikać również ostrych sprzeczek i namiętnych dysput, a natomiast trzymać się
przestrogi św. Franciszka Salezego: Jeżeli przyczyna jest ważna i koniecznie potrzeba
zdanie nasze zdaniu drugich przeciwstawić, czyńmy to z wielką słodyczą i ostrożnością, nie
zmuszając nikogo gwałtownie do ustąpienia, bo gwałtownością nic nie zrobimy14.
Unikać szczególnie obmowy, tej wady powszechnej, której nawet kapłani nierzadko
podlegają. Przysłuchajmy się tylko ich rozmowom; co jest najczęściej tychże
przedmiotem? Oto wady ludzkie, i to nie tylko świeckich, ale i współbraci. Powiadają
nawet sami świeccy, że po dewotkach księża są najsurowszymi i nieraz nielitościwymi

sędziami spraw cudzych. Niechże tedy kapłan nie mówi o wadach bliźnich, chyba w tym
celu, by błądzącego od nowych upadków, a drugich od szkody uchronić – niech nikogo nie
potępia bez litości i nie zapomina, że nikt nie wolny od winy – niech nie wywołuje obmów,
ani ich słucha z radością, jeżeli zaś słuchać ich musi, niech – o ile można – broni bliźniego,
albo przynajmniej powtarza ustami lub myślą słowa św. Franciszka Salezego: My byśmy
niżej upadli, gdyby nas Pan nie trzymał swoją prawicą.
Przeciwnie, staraniem kapłana być powinno, aby jego mowa była prawdziwa, ale bez
ostrości – życzliwa, ale bez obłudy – słodka, ale bez przesady – łagodna i uprzejma, ale bez
pochlebstwa. Czy tak czyniłem dotąd?
d) Miłować trzeba uczynkiem, a więc najpierw nie wyrządzać bliźnieniu żadnej
krzywdy, bo tego sama sprawiedliwość wymaga15. Po wtóre, nie sprawiać nikomu z
wiedzą i wolą przykrości; jeżeli zaś uniknąć tego nie można, bo trzeba np. bliźniego
upomnieć, natenczas miłość nakazuje mieć dobrą pobudkę i zachowywać umiarkowanie.
Wreszcie ta miłość żąda, aby bliźnim czynić dobrze, to jest nie odmawiać im usługi, jeżeli
takowej potrzebują, pracować gorliwie około ich zbawienia i speł-niać dla nich uczynki
miłosierdzia16.
Czy tak czyniłem dotąd?
Doskonała miłość bliźniego nie jest rzeczą łatwą i pełno też przeciw niej wykroczeń,
nawet u kapłanów, tak że i oni powiedzieć muszą o sobie: Wszyscy upadamy w wielu
rzeczach17. Jeżeli i ja przebiegnę szerokie pole miłości bliźniego i zapytam się, czy
spełniam to przykazanie w całej rozciągłości, muszę to samo powtórzyć ze wstydem...
RACHUNEK SUMIENIA. AKT UPOKORZENIA SIĘ I ŻALU.
POSTANOWIENIA: Lecz odtąd za łaską Jezusową dołożę starań, by miłować bliźnich
myślą, sercem, słowem i uczynkiem, a strzec się tych wad, w które częściej wpadam,
mianowicie...
AKT STRZELISTY: O Boże miłości i pokoju, bądź zawsze ze sługami Twoimi18.
1 J 13,35. 2 Mt 22,39. 3 J 13,34. 4 Tract. 18 in Joan. 5 1 J 4.20. 6 1 J 4,12. 7 J 13,35. 8
Czyt. Życie duchowne, T. I, s. 488. 9 J 15,12. 10 1 Kor 13,4–7. 11 Por. Życie duchowne,
T. I, s. 493. sq. 12 Hi 30,25. 13 Św. Jan Chryzostom, Hom. 17. ad pop. 14 Duch świętego
Franciszka Salezego. 15 Por. Cz. II. Rozmyślanie XLVI. 16 Por. Cz. II. Rozmyślania
XVII–XXII. 17 Jk 3,2. 18 1 Kor 13,11.

XVII. O miłosierdziu, a szczególnie o miłosierdziu
względem ubogich
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Zbawiciela: Bądźcie miłosierni, jako i
Ojciec wasz Niebieski miłosierny jest1.
PRAELUDIUM II. Natchnij mnie, Panie, duchem miłosierdzia Twego.
PUNKT I. Dlaczego kapłan winien odznaczać się miłosierdziem.
1. Bo najpierw Bóg sam żąda miłosierdzia. Opatrzność Boża dary swoje nierówno
rozdziela, ale za to pragnie, by jedne Jej dzieci spełniały ojcostwo dla drugich i
zastępowały im niejako Boga na ziemi – by hojniej obdarzone dzieliły się z uboższymi,
mocniejsze opiekowały się słabszymi, szczęśliwsze niosły pociechę cierpiącym, a tak by

wszystkie, połączone węzłem braterskiej miłości, tworzyły jedną kochającą się rodzinę. I
nie tylko tego Bóg pragnie, ale rozkazuje: Rozkazuję tobie, abyś otwarzał rękę bratu twemu
potrzebującemu i ubogiemu2; w Nowym zaś Zakonie upomina: Skarbcie sobie skarby z
mamony niesprawiedliwości... Dawajcie, a będzie wam dano... Bądźcie miłosierni, jako i
Ojciec wasz Niebieski miłosierny jest3. I jakże nie słuchać Boga samego?
2. Bo miłosierdzia wymaga sama wdzięczność dla Boga. Oto wszystko, co mamy, w
porządku przyrodzonym i nadprzyrodzonym, wzięliśmy od Boga; co więcej, sam Syn Boży
stał się dla nas nędznych miłosierdziem, dla nas głodnych Chlebem żywota, dla nas
spragnionych źródłem łaski, dla nas chorych lekarstwem, a nawet dla nas ubogich stał się
ubogim, będąc bogatym, abyśmy ubóstwem jego bogatymi byli4. Lecz jakże my za to
odwdzięczymy się Panu? On sam niczego od nas nie potrzebuje; za to wyciąga do nas rękę
po jałmużnę w postaci ubogiego, wygląda od nas ulgi w postaci chorego, bo wszakże On
sam powiedział: Pókiście uczynili jednemu z tych braci mojej najmniejszych, mnieście
uczynili5, a w chwili sądu wyrzeknie do sprawiedliwych: Łaknąłem, a daliście mi jeść itd.
Jakże tedy Panu tak dobremu i hojnemu odmówić miłosierdzia?
3. Bo miłosierdzie jedna u Boga dobra wszelakie, ziemskie i niebieskie, przyrodzone i
nadprzyrodzone. Dawajcie, a będzie wam dano – tak Pan sam przyobiecał – miarę dobrą i
natłoczoną i potrząśnioną i opływającą dadzą na łono wasze6; i znowu: Czyńcie sobie
przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych
przybytków7. Cnemu Tobiaszowi oznajmił Anioł: Gdyś się modlił z płaczem i pogrzebałeś
umarłe... jam ofiarował twoją modlitwę Panu8; podobnie i przy każdym kapłanie stoi
Anioł, trzymający w ręku czarę, a cokolwiek spada na nią dobrego, wszystko on niesie
przed tron Boży, jako ofiarę miłą Bogu i sprowadzającą rozliczne błogosławieństwa. I
jakże się nie starać, by ta czara była pełną?
4. Bo miłosierdzie winno zdobić wszystkich kapłanów i to w wyższym stopniu niż
innych chrześcijan. Wszakże kapłan ma ludziom przedstawiać Opatrzność Bożą na ziemi i
być podobizną Zbawiciela, który przeszedł wszystkim dobrze czyniąc; stąd winien być
według słów Pisma okiem ślepemu, nogą chromemu, ojcem ubogich9, wodzem w
miłosierdziu10, przyobleczonym we wnętrzności miłosierdzia11. Jemu to powierzył
Kościół od początku szczególną pieczę nad biednymi i opuszczonymi dziećmi swoimi i nie
przestaje mu przypominać: Tobie zostawiony jest ubogi: sierocie ty będziesz
pomocnikiem12; a jeżeli w jego ręce złożył dobra ziemskie, to na to przede wszystkim, by
był ich szafarzem dla ubogich. Possessio Ecclesiae – powiedział św. Ambroży – sumptus
est egenorum [Majątek Kościoła stanowi wsparcie ubogich]13. Aurum Ecclesia habet, non
ut servet, sed ut eroget in necessitatibus [Kościół posiada złoto nie po to, by je chować, ale
po to, by je przeznaczać dla potrzebujących]14. Tak też na przeznaczenie majątku
kościelnego zapatrywali się zawsze prawi kapłani: scientes nil aliud esse res Ecclesiae nisi
vota fidelium, pretia peccatorum et patrimonia pauperum, non eas vindicaverunt in usus
suos ut proprias, sed ut commendatas pauperibus diviserunt [Wiedząc, iż majątku Kościoła
nie stanowi nic innego jak datki wiernych, pieniądze grzeszników i dobra ubogich, nie
przeznaczyli go na swoje potrzeby, jako swoją własność, lecz jako powierzony, rozdzielili
potrzebującym]15. Jest to zatem obowiązkiem, a zarazem, jak mówi św. Hieronim,
zaszczytem kapłanów opatrywać niedostatki ubogich. Wreszcie, kapłan sam jest
człowiekiem słabym, nędznym i grzesznym; lecz jakże znajdzie miłosierdzie u Boga, jeżeli

nie będzie miłosiernym? Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebnego i na ubogiego;
w dzień zły wybawi go Pan – tak zapewnia już Prorok Pański16; – Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią – tak obiecuje sam Zbawiciel17. Słusznie
tedy wzywa św. Jan Chryzostom: Da panem, da potum, si Deum debitorem non judicem vis
habere [Daj chleb, daj napój, jeśli chcesz, by Bóg był wobec ciebie dłużnikiem, a nie
sędzią]18. I któż by się nie starał o to, by Boga samego zrobić swoim dłużnikiem i być
błogosławionym?
5. Bo miłosierdzie jest ważnym czynnikiem w życiu Kościoła i pewnego rodzaju
apostolstwem. Przed Chrystusem ciężką była dola ubogich i nieszczęśliwych; dopiero gdy
Syn Boży przyszedł na ziemię w ciele ludzkim, zstąpiło tu z Nim miłosierdzie, niby
wspaniała królowa, by płaszczem swoim otulić biednych i cierpiących wszelakiego narodu
i wieku. Przedziwne są dzieje tego miłosierdzia, tak płodnego w rozliczne dzieła,
stowarzyszenia i zakłady, tak pełnego poświęceń i ofiar, bo posuwającego się nierzadko aż
do heroizmu. To miłosierdzie jest zarazem wymownym i nieustającym kazaniem, bo ono
głosi wszystkim wierzącym i niewierzącym, że Kościół jest instytucją iście Boską i
wiecznie młodą, wiecznie silną, skoro coraz nowe wydaje owoce miłosierdzia. W tej też
myśli w r. 1833 ośmiu studentów paryskich z szlachetnym Ozanamem na czele,
postanowiło odwiedzać ubogich chorych i zawiązało pierwszą konferencję św. Wincentego
ŕ Paulo; a Bóg tak dziwnie pobłogosławił temu dziełu, że obecnie liczą przeszło 4500
konferencji, rozrzuconych po szerokim świecie. Dziś to apostolstwo miłosierdzia jest
szczególnie potrzebne; i nie bez słuszności powiedział pewien pisarz, że kapłan szlachetny
i dobroczynny więcej przynosi chwały Bogu i usługi Kościołowi, aniżeli głęboko uczony
doktor19. Rzeczywiście, w czasach przesiąkniętych sceptycyzmem, miłosierdzie czynne i
w duchu Bożym pojęte jest najwymowniejszą apologią, a życie kapłana, jaśniejącego tą
cnotą, jest najskuteczniejszym apostolstwem, bo nawet niedowiarek musi uchylić czoła
przed poświęceniem się dla bliźnich. Nie ma też silniejszej broni przeciw coraz
zuchwalszemu socjalizmowi nad czynne miłosierdzie, jak to poleca Ojciec św. Leon XIII.
w swojej encyklice Rerum novarum. Czy tak pojmuję moje zadanie na tym polu i cenię
należycie cnotę miłosierdzia?
PUNKT II. Jak ma kapłan objawiać miłosierdzie względem ubogich?
1. Najpierw szanować ubogich, bo oni są nie tylko dziećmi Bożymi i członkami ciała
Chrystusowego, ale naszymi dobrodziejami, przeto iż modlą się za nami do Boga i
przyczyniają nam zasług. Takim okiem patrzył na ubogich święty Wincenty ŕ Paulo i tak
wielce ich szanował, że im usługiwał przy stole i pierwsze dla nich zostawiał miejsce,
mówiąc: Uczcijmy panów i dobrodziejów naszych. By się nie zrazić ich słabościami, trzeba
widzieć w nich samego Chrystusa i przypominać sobie na ich widok owe słowa, jakie
niegdyś za czasów św. Jana Kantego powtarzali profesorowie krakowscy, ilekroć podczas
obiadu przychodził ubogi: Chrystus przychodzi. Czy rzeczywiście takim okiem patrzę na
ubogich?
2. Po wtóre, dawać jałmużnę, bo to jest obowiązek ścisły, z którego Bóg będzie żądał
rachunku. Obowiązek ten ciąży tym więcej na duszpasterzach i beneficjatach, którzy mogą
wprawdzie korzystać z dóbr ściśle kościelnych, czyli beneficjalnych, choćby mieli inne
dobra, ale cokolwiek zbywa od przyzwoitego utrzymania, winni rozdawać między ubogich
albo obracać in pias causas [na cele dobroczynne]20. Jeżeli tego nie czynią, ściągają ciężką
winę przed Bogiem i Kościołem, jako wypowiedział św. Karol na pierwszym soborze
mediolańskim: Qui ecclesias et beneficia ecclesiastica obtinent... ex eo quod suppeterit, si

necessaria pauperibus alimenta denegaverint, intelligant se, quos non paverint, occidisse,
atque ob violatam sanctissimnae charitatis legem mortale peccatum commisisse, quo sibi
iram in die irae thesaurizaverint [Którzy sprawują zarząd nad kościołami i dobrami
kościelnymi... jeśli odmówią koniecznego wsparcia ubogim ze środków, których jest
dostatek, niech wiedzą, iż przyczynili się do śmierci tych, których nie nakarmili, a także
przez pogwałcenie prawa najświętszej miłości popełnili grzech śmiertelny, z powodu
którego zaskarbili sobie gniew w dzień gniewu].
Dawać zatem trzeba jałmużnę, i to nie skąpo, ale tyle, ile można, jako wzywa Duch
Święty: Będzieszli miał wiele, hojnie dawaj; jeśli mało będziesz miał i mało z chęcią
udzielać miłuj21. Wzorem tu święci biskupi i kapłani, którzy zdobywali się nieraz na czyny
zdumiewające, tak że np. święty Jan Jałmużnik oddał ubogim ostatnią kołdrę, św. Wojciech
pokrycie ze swej poduszki, św. Tomasz de Villanova łóżko, na którym miał umrzeć, święty
Franciszek Salezy kamizelkę spod sutanny, Ojciec św. Pius IX. ostatnią łyżkę srebrną,
kiedy jeszcze był biskupem – że św. Jan Kanty zdejmował na ulicy obuwie, by je dać
ubogiemu – że św. Ludwik, biskup, dwudziestu pięciu ubogich żywił codziennie przy
swoim stole – że św. Karol jednego dnia 24 000 dukatów rozdał na jałmużny – że św.
Bernardyn często przez trzy dni głód cierpiał, aby karmić biednych – że proboszcz z Ars
wszystko, co miał, dawał ubogim, a sam pożywał nieraz chleb przez nich wyżebrany itd.
Jeżeli nie można wyrównać tym Świętym, trzeba przynajmniej dawać superflua [to, co
zbywa], a nie zbijać grosz do grosza. Dawać przy tym z czystej pobudki, a szczególnie z
miłości ku Panu, który w postaci ubogiego prosi o jałmużnę. Dawać chętnie i bez ociągania
się, bo tylko ochotnego dawcę Bóg miłuje22. Dawać cierpliwie, a stąd nie narzekać, nie
dąsać się, nie fukać, bo Bóg sam nakazał: Nie wzgardzaj duszy łaknącej i nie drażnij
ubogiego w niedostatku jego23. Dawać wytrwale, nie zrażając się tym, że ten lub ów
nadużywa jałmużny, bo jak powiedział bł. Jordan, lepiej stracić suknię niż miłość. Dawać
za życia, bo niewielką przynosi zasługę rozdać to, czego do grobu wziąć z sobą nie można;
zresztą grosz duchowny, zbierany chciwie i testamentem przekazany krewnym, rzadko ich
bogaci, a często nieszczęśliwymi czyni. Czy tak rzeczywiście speł-niam ten obowiązek?
3. I nie tylko dawać jałmużnę, ale odwiedzać ubogich wstydzących się żebrać; pieniądz
bowiem nie ma ni ust, ni serca, nie przemówi zatem, nie pocieszy, nie poradzi, a
tymczasem biedny wygląda współczucia, ulgi i porady; potrzeba zatem wraz z pieniądzem
przynieść mu i serce. Do tego wzywa nas Zbawiciel słowem i przykładem, bo On sam
przyszedł do nas biednych łazarzów. Tak właśnie czynią członkowie Towarzystwa św.
Wincentego ŕ Paulo; toż słuszna, by kapłani należeli do tego Towarzystwa, gdzie ono
istnieje – a gdzie go nie ma, by zaprowadzali takowe, jeżeli okoliczności na to pozwalają.
I nie tylko nieść jałmużnę dla ciała, ale także dla duszy, bo dusza nieraz biedniejsza niż
ciało. Nędza wiedzie zazwyczaj w orszaku swoim różne cierpienia, przykrości, gorycze, a
często także upadek ducha, zapomnienie o Bogu i poddanie się występkom. Wszakże
doświadczenie stwierdza, że zwłaszcza po miastach wielu ubogich szuka pociechy w
kieliszku, nie chodzi do kościoła, stroni latami od konfesjonału, a stąd dziczeje na duszy –
że nadto między nimi trafiają się próżniacy i włóczędzy, którzy pracować by mogli, ale
pracować nie chcą. Otóż tych należy skłaniać do pracy i w miarę potrzeb wynajdywać im
pracę, prawdziwie zaś ubogich nie tylko wspierać jałmużną lub umieszczać w domach
przytuł-ku czy szpitalach, ale także uczyć o Bogu, podnosić na duchu, ciągnąć na Mszę św.
i do spowiedzi, słowem, uświęcać, a nie zapominać także o duszach zmarłych ubogich. U
takich jałmużna dla ciała ma być niejako paszportem jałmużny dla duszy. By spełnić to

zadanie, dla natury ludzkiej nie bardzo ponętne, trzeba miłością nadprzyrodzoną ukochać
ubogich, naśladując takiego św. Wincentego ŕ Paulo, św. Hieronima Emiliani i tylu innych
kapłanów, co z szczególną gorliwością poświęcali swe prace ubogim.
Dzięki Bogu, i dziś nie brak pośród kapłanów miłośników ubogich; ale trafiają się
jeszcze i tacy, co niepomni słów św. Hieronima: ignominia omnium sacerdotum est
propriis studere divitiis [Zabieganie o własne bogactwo stanowi hańbę dla wszystkich
kapłanów]24, zbierają zachłannie pieniądze, diabłu najczęściej na pociechę, sobie na
pohybel, a patrzą obojętnie, że obok nich pełno jest nędzarzów, sierot i ubogich chorych –
albo co rzucają im tylko liche okruchy. Na takich to skarży się Bóg: Dzieci prosiły chleba,
a nie było, kto by im ułamał25; lud zaś gorszy się z ich nieczułości.
Jakimże ja jestem?
RACHUNEK SUMIENIA. O Jezu, spraw, proszę, łaską swoją, abym był rzeczywiście
ojcem ubogich i przewodnikiem w miłosierdziu.
POSTANOWIENIA: 1. Obliczę moje dochody i pewną ich część odłożę stale dla ubogich.
2. Nie odmówię nigdy jałmużny prawdziwie ubogim, a na rozdawanie regularnych jałmużn
przeznaczę sobotę ku czci Matki Miłosierdzia. 3. Wpiszę się do Towarzystwa św.
Wincentego ŕ Paulo albo przyczynię się w miarę możności do zaprowadzenia tegoż.
AKT STRZELISTY: Ja zaś żebrakiem jestem i ubogim, Pan wzruszył się z mego powodu.
Ubogi i biedny będą chwalić Twoje imię, Panie26.
1 Łk 6,36. 2 Iz 58,7. 3 Łk 16,9; 6,38; 6,36. 4 2 Kor 8,9. 5 Mt 25,40. 6 Łk 6,38. 7 Łk
16,9. 8 Tb 12,12. 9 Hi 29,15–16. 10 Wj 15,13. 11 Kol 3,12. 12 Ps 10,14. 13 L. 5. Ep,
31. 14 L. 2. Off. c. 28. 15 Inter opera s. Prosper. L. 2. dc vita cast. 16 Ps 41,2. 17 Mt
5,7. 18 Ser. 42. 19 Dieulin, Le bon Cure T. I, 375. 20 Por. Trid. Sess. 25. Cap. 1 de ref. –
Ben. XIV, De syn. dioec. L. 7. C. 2. 21 Tb 4,8. 22 2 Kor 9,7. 23 Syr 4,2. 24 Ep. 2 ad
Nenot. 25 Lm 4,4. 26 Ps 74,21.

XVIII. O miłosierdziu względem chorych
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Zbawiciela: Pójdźcie błogosławieni Ojca
mego, otrzymajcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Albowiem... byłem
chorym, a nawiedziliście mnie1.
PRAELUDIUM II. Przejmij mnie, Panie, wielką litością ku chorym, a szczególnie ku
ubogim chorym.
PUNKT I. Dlaczego powinien kapłan ze szczególną troskliwością opiekować się
chorymi.
1. Bo najpierw Bóg tak chce. Bóg dopuszcza, że choroba, jako smutna spuścizna
grzechu, nawiedza nieraz ludzi, nie jakoby miał upodobanie w ich cierpieniach, lecz że
chce prawdziwego ich dobra; choroba bowiem jest sługą i robotnikiem Bożym, mającym
przyczynić się do nawrócenia, oczyszczenia i uświęcenia ludzi. Ponieważ jednak choroba,
zwłaszcza długa i bolesna, jest ciężkim cierpieniem, przygniatającym mocno nawet
chrześcijan bogobojnych: przeto Bóg z jednej strony podaje swe pociechy, tryskające ze
źródeł nadprzyrodzonych, jak z modlitwy, z rozważania Męki Pańskiej, z Komunii św. itp.,
z drugiej nakazuje wszystkim dzieciom swoim, osobliwie zaś kapłanom, odwiedzać

chorych i z tego uczynku miłosierdzia czyni osobny obowiązek. I któżby się nie lękał
sprzeniewierzyć temu obowiązkowi, zwłaszcza gdy rozważy, że Pan Jezus w dzień sądu
rzeknie do odrzuconych: Byłem chorym, a nie nawiedziliście mnie... Przeto idźcie przeklęci
w ogień wieczny.
2. Bo tego miłosierdzia wymaga miłość bliźniego. Niemała to przykrość leżeć całymi
dniami albo nawet miesiącami i latami na łożu i być skazanym na nieczynność, nudotę i
boleść; toż zdarza się, że chorzy słabego ducha narzekają na Boga i ludzi, a wszyscy
wyglądają z utęsknieniem ulgi i pociechy. Cięższą jest ich dola, jeżeli z chorobą łączy się
ubóstwo i opuszczenie. Leżeć w izbie pustej i zimnej, bez pożywienia, lekarstwa i opieki, a
do tego patrzeć na głód i łzy najbliższych swoich – twarda to próba, która nieraz i z ust
człowieka wierzącego bolesną wywołuje skargę: Boże, czyś i Ty mnie opuścił? Otóż tu
miłość chrześcijańska ma szerokie pole i ona tylko potrafi powstrzymać tę skargę.
Lecz najcięższą jest dola chorego, kiedy tenże zbliża się do bram śmierci. Wtenczas nie
tylko bóle ciała są dotkliwsze, ale żal duszę ściska za tymi, których trzeba zostawić na
ziemi; do tego myśl o sądzie i wieczności przejmuje trwogą, a nierzadko i szatan dojmuje
pokusami; toż nic dziwnego, że biedny człowiek u Boga i ludzi żebrze ratunku, a
przynajmniej ochłody i nadziei. I jakże nie ma miłość spieszyć tam, gdzie tak wielce jej
potrzeba?
3. Bo kapłan podlega również chorobom, a z pewnością stanie się łupem śmierci; jeżeli
tedy chce doznać ulgi od Boga, współczucia od ludzi, winien sam być miłosiernym, i
według słów Apostoła uczynić się niewolnikiem wszystkich2. Którą miarą mierzyć
będziecie, odmierzą wam3 – powiedział Zbawiciel – i rzeczywiście, za chętną posługę
około chorych odbiera kapłan hojną nagrodę. Sam widok ich cierpień i śmierci nasuwa mu
wiele poważnych myśli i woła głośno: Memento mori! Ich łoże jest i dla niego szkołą wielu
cnót i polem wielu zasług, bo za miłość im okazaną płaci Pan tu na ziemi swoją miłością
(Nie leń się nawiedzić chorego, bo stąd w miłości będziesz utwierdzony)4, po śmierci zaś
wieńcem chwały. (Pójdźcie błogosławieni itd.). Wreszcie i u ludzi nic tak nie jedna
kapłanowi szacunku i zaufania, jak troskliwa i pełna miłości piecza nad chorymi. Sami
chorzy błogosławią go, jako anioła pociechy, i modlą się za nim, zdrowi zaś zachęcają się
jego przykładem do naśladowania i przejmują się większą czcią do religii, która takich ma
kapłanów.
Każdy zatem kapłan winien mieć litość i współczucie dla chorych, zwłaszcza dla
ubogich chorych, i naśladować tu także Zbawiciela, który choć miłował wszystkich,
skwapliwiej jednak spieszył do sługi setnika niż do córki Jaira. Obowiązek to tym
ściślejszy dla duszpasterza; bo wszakże według Rytuału rzymskiego pleban najpierw
pamiętać powinien, iż staranie o chorych niepoślednią jest powinnością jego urzędu. On
też winien starać się, choćby z narażeniem się na niebezpieczeństwo życia, aby żaden chory
w parafii nie umarł bez Sakramentów św.; i biada mu, jeżeli ktoś wskutek jego niedbalstwa
schodzi z tego świata w grzechu śmiertelnym, bo w takim razie Bóg tej duszy domagać się
będzie od jej pasterza. Taka też dusza skarżyć się będzie w dzień sądu: Panie, pasterz ten,
któremu powierzyłeś pieczę około mego zbawienia, opuścił mnie w chwili najważniejszej,
od której zależała moja wieczność; przeto ukarz go, Sędzio sprawiedliwy, iż się lenistwem
swoim przyczynił do mojej zguby. Czy się nie lękam podobnej skargi i mogę powiedzieć,
że żadna dusza z mojej winy nie zginęła? Oby mi ciągle tkwiły w pamięci straszne słowa
św. Grzegorza Wielkiego: Tot occidimus, quot ad mortem ire quotidie tepidi et negligentes
videmus... [Ilu opieszali i obojętni, widzimy każdego dnia, jak zmierzają ku śmierci, tylu

skazujemy na potępienie].
PUNKT II. Jak ma kapłan okazywać miłość dla chorych, zwłaszcza jeżeli jest pasterzem.
Najpierw, winien mieć dla nich współczucie i budzić takowe u wiernych, iżby zdrowi
chętnie pielęgnowali chorych, nie tylko swoich, ale i obcych. Jest to tym potrzebniejszym,
że nierzadko w warstwach niższych, a czasem nawet i w klasie wykształconej, dzieci
zaniedbują własnych rodziców, żony mężów, mężowie żony, krewni chorych krewnych.
Trzeba zatem często mówić w kazaniach i katechizacjach o obowiązku czynnego
miłosierdzia, a w konfesjonale pytać o spełnienie tegoż; ponieważ zaś pasterz ma pod
każdym względem przyświecać przykładem, przeto słuszne, by sam to miłosierdzie
wykonywał, spiesząc do chorych nie tylko ze słowem współczucia i pociechy, ale także w
razie potrzeby, z radą i pomocą. Czy tak czyniłem dotąd?
Szczególniejszą troskliwością winien każdy pasterz otaczać ubogich chorych swojej
parafii i nie tylko sam ich odwiedzać, by im nieść Bożą pociechę i łaskę, a przy tym chleb i
lekarstwo, ale tymże duchem ożywiać wiernych i tworzyć, o ile można, stałą opiekę nad
ubogimi chorymi, już to zakładając szpitale lub przytuliska dla opuszczonych kalek,
starców i nieuleczalnych, już to powołując do życia lub zagrzewając do większej
gorliwości konferencję św. Wincentego ŕ Paulo, czy też jakieś inne bractwo z podobnymi
celami. Na tę sprawę niech nie szczędzi trudu i grosza. Czy nie szczędzę rzeczywiście?
Przede wszystkim obowiązkiem pasterza jest odwiedzać chorych, zbliżających się do
bram śmierci. Niech do nich biegnie na pierwsze wezwanie, porzucając wszystko, choćby
się wydało nagłym, bo nieraz od pośpiechu i gorliwości kapłana zawisło zbawienie duszy.
Gdyby w jakim domu panowała obojętność religijna, niech w podobnym razie idzie tam
nawet nie wzywany, choćby za to spotkała go nieprzyjemność lub obelga5. Niech spieszy
chętnie, z miłości ku Bogu i duszom, choćby go zbudzono w nocy, wśród wielkiej ulewy
czy trzaskającego mrozu; inaczej narzekaniem lub niecierpliwieniem się mógłby
odstraszyć bojaźliwszych parafian, leniwszym zaś dać pożądany pretekst do nie żądania
lub odkładania tej posługi. Dobry pasterz wzywa nawet z ambony, by parafianie nie
oglądali się na jego lub własną wygodę. Przyszedłszy do chorego, niech mu okaże swe
współczucie, podniesie go na duchu, wyspowiada dobrze – o ile można, z całego życia – i
serdeczną, choć niedługą przemową przysposobi do godnego przyjęcia Wiatyku św.,
Ostatniego Namaszczenia i Odpustu zupełnego. Nie wystarczy spełnić prędko i oschle to
wszystko, czego obowiązek wymaga, ale trzeba dołożyć świętej gorliwości, by w chorym
obudzić lub spotęgować żal za grzechy, ufność w miłosierdziu Boskim, nabożeństwo do
Serca Jezusowego i Najświętszej Panny, zgadzanie się z wolą Bożą i pragnienie nieba.
Zaopatrzywszy chorego, niech go nie wypuszcza ze swej opieki, ale wraca do niego,
czy to umyślnie, czy przy sposobności, nie zrażając się ni biedną chatą, ni wstrętnym
widokiem lub niemiłą wonią, bo wszakże sam Pan Jezus wchodzi po tylekroć do nędznych
i lichych serc naszych – On też w postaci chorego żebrze naszej litości. Wprawdzie w
większej parafii częste odwiedzanie chorych nie jest rzeczą łatwą, ale dobry pasterz umie
na wszystko czas znaleźć i codziennie podczas przechadzki, albo jadąc do szkoły, temu i
owemu, niby Archanioł Rafael, pociechę świętą przynosi. Szczególnie gdy chorego trapią
ciężkie pokusy lub boleści – gdy tenże jest opuszczony od ludzi – albo gdy sam pragnie
przyjmować częściej Ciało Pańskie (do czego wszystkich chorych zachęcać należy): niech
każdy kapłan, a zwłaszcza pasterz, będzie skory do tej posługi. Słuszne również, by, o ile
można, przychodzić w pomoc umierającym, już to udzielając im ponownie rozgrzeszenia,
już budząc w nich święte uczucia, już dając im do ucałowania krzyż lub relikwiarz, a do
ręki gromnicę, już odmawiając z obecnymi akty konających, dopóki się nie skończy walka

ostatnia, bo do niego to przede wszystkim powiedziano: W odpoczynieniu umarłego daj
odpoczywać pamiątce jego, a ciesz go przy wyjściu ducha jego6.
Wreszcie, niech każdy kapłan modli się często za chorymi i konającymi, zwłaszcza za
swoimi owieczkami, i zachęca do tego innych, dając np. znać głosem dzwonka, ilekroć ktoś
pasuje się ze śmiercią. Czy staram się spełniać to wszystko?
Miłość ku chorym była zawsze i jest chlubą Kościoła katolickiego, który już w
pierwszych czasach pobudował szpitale dla ubogich, nieznane w całym świecie
pogańskim, i sprowadził do ich łoża córki patrycjuszów, później zaś takim duchem
poświęcenia umiał natchnąć swoje dzieci, że królowe i księżne, jak św. Małgorzata, św.
Elżbieta, św. Jadwiga itp. usługiwały biednym chorym i całowały ropiące ich rany – że w
średnich wiekach tysiące ludzi, i to z wyższego nawet stanu, poświęcało się na usługi
trędowatych – że św. Roch przez całe życie pielęgnował zapowietrzonych – że św. Jan
Boży zbierał ubogich chorych z ulicy i niósł ich na barkach do założonego przez siebie
szpitala – że św. Kamil całe dnie i noce trawił przy łożu umierających – że św. Karol nie
tylko swoich sufraganów, ale i wielu biedaków w czasie zarazy przysposabiał do śmierci –
że św. Franciszek Salezy z wielką miłością odwiedzał chorych i szczególną okazywał im
cześć, jako cierpiącym członkom Zbawiciela itd.
I dziś ten duch nie wygasł; wszakże obok tylu tysięcy synów św. Kamila i św. Jana
Bożego, synów i córek świętego Wincentego ŕ Paulo i innych, pracuje na tym polu tylu
dobrych pasterzy. Pracę tę podejmują także sumiennie kapłani polscy; ale czy tu nie można
by zarzucić, że niektórzy zbyt rzadko odwiedzają chorych już zaopatrzonych i za mało
opiekują się chorymi opuszczonymi; albo też, że ten lub ów pasterz, czy jego pomocnik, za
często wyjeżdża z domu na wizyty, na karty... wskutek czego chorzy muszą nieraz długo
czekać na zaopatrzenie, a może czasem ktoś umiera bez Sakramentów; – że tu i ówdzie
istnieje jeszcze niedobry zwyczaj, iż ciężko chorych przywożą do kościoła – że zresztą za
mało w naszym kraju szpitali, za mało domów przytułku, za mało konferencji św.
Wincentego a Pŕulo...
I ja także muszę powiedzieć, że nie mam takiej miłości dla chorych, jakiej Pan Jezus
ode mnie żąda; a jeżeli pomyślę, że niedawno temu wielkoduszny kapłan O. Damian
Devenster zamknął się z trędowatymi na wyspie Molokai i padł sam ofiarą tej strasznej
choroby († 1889), muszę się zawstydzić głęboko i wyrzec: Homo delicatus ego sum
[Jestem człowiekiem wygodnym].
RACHUNEK SUMIENIA I AKT UPOKORZENIA SIĘ. Lecz Ty, o dobry Jezu, który niegdyś
niemocnych sam miłosiernie ratowałeś, roznieć we mnie i we wszystkich braciach moich
kapłanach podobny zapał miłości.
POSTANOWIENIA: 1. Będę odtąd częściej odwiedzać chorych, tych zwłaszcza, których
zaopatrzę, i innych do tego zachęcać. 2. Codziennie polecę konających Najlitościwszemu
Sercu Jezusowemu.
AKT STRZELISTY (za konających): O najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię
przez konanie Serca Twego Przenajświętszego i przez boleści Matki Twej Niepokalanej,
obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata, którzy w tej chwili konają, i tych, co dziś
jeszcze umrzeć mają. O Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Amen7.
1 Mt 25,34–36. 2 1 Kor 9,19. 3 Mt 7,2. 4 Syr 7,35. 5 Dobrze jest w takim razie pozyskać
sobie kogoś z rodziny i iść najpierw prywatnie. 6 Syr 38,23. 7 Odpust 100 dni za każdy
raz i odpust zupełny raz w miesiąc (Pius IX, 2. lutego 1850).

XIX. O miłosierdziu względem opuszczonych
i nieszczęśliwych
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia, a Bóg wszystkiej pociechy, który nas
cieszy we wszelakim utrapieniu naszem1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, litować się nad cierpiącymi i daj mi serce pełne
litości.
PUNKT I. Dlaczego i jak winien kapłan okazywać miłość opuszczonym.
1. Bóg sam wymaga, aby Jego słudzy obfitowali w skarby dobroci i politowania. On
jest Ojcem wszystkich i o nikim nie zapomina; jeżeli zaś dopuszcza, że niektóre z Jego
dzieci są opuszczone na ziemi, to na to tylko, by nad nimi roztoczyć tym czulszą opiekę
niewidzialną i skłonić ludzi do tym większej litości nad nimi. Lecz któż ma przede
wszystkim jaśnieć tą cnotą, jeżeli nie kapłan, który postawiony jest na to, by ludziom nie
tylko przypominał, ale nieraz i zastępował Opatrzność Bożą, i dzierżył nad nimi ojcostwo
duchowne; wszakże do niego to powiedział Duch Święty: Tobie zostawiony jest ubogi;
sierocie Ty będziesz pomocnikiem2 – i znowu: Ułam łaknącemu chleba twego, a ubogie i
tułające się wprowadź do domu twego3. Od niego też wymagają Ojcowie, by był niejako
Bogiem dla opuszczonych i naśladował miłosierdzie Boże (Fac calamitoso sis Deus, Dei
misericordiam imitando; nihil enim tam divinum homo habet, quam de aliis benemereri
[Spraw, byś stał się Bogiem dla nieszczęśliwego, przez naśladowanie miłosierdzia Bożego;
albowiem człowiek nie posiada niczego tak czyniącego go podobnym Bogu, aniżeli
staranie o innych]4. Ale też za to Bóg obiecuje: Gdy wylejesz łaknącemu duszę twoją, a
duszę strapioną nasycisz: wnijdzie w ciemności światłość twoja, a ciemności twoje będą
jako południe5. I któżby nie pragnął takiej nagrody?
2. Również i Kościół żąda, aby kapłani mieli serce czułe na wszelaką nędzę ludzką. On
też po wszystkie wieki sprawował opiekę nad opuszczonymi, a nawet w tym celu
potworzył różne zgromadzenia zakonne i stowarzyszenia świeckie; to znowu pobudował
domy podrzutków, ochronki, gospody, przytuliska itp. W tej pracy zbożnej prym dzierżyli
zawsze i dzierżą dotąd kapłani, a wiele pięknych czynów zapisała o nich historia. Któż np.
nie słyszał o św. Hieronimie Emilianim, który z senatora i znakomitego wodza stał się
pokornym kapłanem i nie tylko pracował w polu z wieśniakami, by im równocześnie
mówić o Bogu, ale zbierał biedne dzieci po miastach i wioskach, pielęgnował je, jakby
matka, ubierał, mył, uczył pacierza i zaprawiał w pobożnym życiu. Podobnie działał św.
Wincenty ŕ Paulo, twórca pierwszego domu podrzutków w Paryżu. W ślad za nimi winien
każdy pasterz, a w miarę możności i każdy kapłan, pracować na tym zagonie miłosierdzia,
czyli nie odmawiać, o ile jest w stanie, opieki opuszczonym. Jakiegoż ducha ja jestem?
3. Tej opieki potrzebują najpierw biedne sieroty i dzieci porzucone przez rodziców albo
mające rodziców biednych, a do tego niedbałych i występnych. Smutna ich dola, bo albo
marnieją wcześnie z głodu i nędzy, albo rosną na hańbę i plagę społeczeństwa. Niechże
tedy przede wszystkim pasterz zastąpi im ojca i matkę – niech przy pomocy dusz
miłosiernych postara się, by je umieszczono gdzieś w bezpiecznym miejscu – by im
wpojono zawczasu zasady religijne i pokierowano dobrze ich wychowaniem, tak iżby z
nich zrobić dobrych chrześcijan i cnych obywateli kraju. Wiele tu może pomóc ochronka

lub szkoła pod sterem zakonnic, jako też stowarzyszenie katolickie pod sztandarem św.
Wincentego ŕ Paulo lub innym.
Tej opieki potrzebują chłopcy terminujący i młodzi rzemieślnicy, którzy zbyt często nie
mają dobrego przykładu w swoich starszych, a poza godzinami pracy pozostają zazwyczaj
bez wszelkiego nadzoru. Dziś tym więcej należy poświęcić im baczną uwagę, że socjalizm
i na nich zarzuca swe sieci. Otóż by ich ustrzec od tego wroga, a w każdym razie od
różnych występków, przydałoby się utworzyć dla nich osobne stowarzyszenia, w duchu
stowarzyszeń księdza Adolfa Kolpinga, i przynajmniej w niedzielę i święta gromadzić ich
na wspólną naukę i zabawę. Wiele by tu mogło zrobić dobrego Zgromadzenie Salezjanów,
założone we Włoszech przez świętego i gorliwego kapłana Jana Bosco, a dziś nader
korzystnie pracujące na polu misji i czynnego miłosierdzia.
Tej opieki potrzebują służące, przychodzące ze wsi do miasta, gdzie na ich cnotę tyle
czyha sideł, zwłaszcza w tym czasie, kiedy nie mają służby. Toż słuszne, by po miastach
urządzać dla nich osobne przytuliska pod sterem pobożnych pań, lub, co lepsze, zakonnic, i
roztaczać nad nimi moralną pieczę. Myśl tę podjęto już we Lwowie i Krakowie.
Tej opieki potrzebują wreszcie opuszczeni chorzy, kaleki i starcy, nie mający ni rodziny
obok siebie, ni nieraz dachu nad sobą. Takich nigdzie nie brak; toż pasterzom dążyć do tego
potrzeba, by w każdej parafii był choć mały dom przytułku, a po miastach znajdowały się
większe zakłady (np. pod opieką Sióstr Miłosierdzia lub Siostrzyczek ubogich), jako też
schroniska i ogrzewalnie dla żebraków i biednych zarobników. Wielką usługę mogą tu
oddać stowarzyszenia i bractwa, byleby je ożywić duchem czynnego miłosierdzia.
Do spełnienia tych zadań potrzeba kapłanom czegoś więcej niż zwykłej gorliwości, bo
poświęcenia; ale też poświęcenie jest niejako diademem złotym, zdobiącym skroń
kapłańską, i tu na ziemi i w wieczności. Czy ja pragnę dla siebie tego diademu? Czy robię
przynajmniej to, co w danych okolicznościach robić mogę i powinienem? A mianowicie,
czy radą, groszem i pracą wspieram stowarzyszenia dobroczynne, ochronki, przytuliska
itp.? O Matko najlitościwsza, uproszę mi ducha miłosierdzia!
PUNKT II. Dlaczego i jak winien kapłan okazywać miłosierdzie strapionym.
1. Na świecie pełno jest cierpień, pełno krzyżów, bo cierpienie jest nie tylko owocem
grzechu, ale też narzędziem Bożym do uświęcenia dusz, tak jak Krzyż na Kalwarii był
narzędziem zbawienia dla całego świata. Każdy człowiek musi cierpieć, by odpokutować
za grzechy, stać się podobnym do Zbawcy swojego i przez krzyż wejść do chwały; są
jednak ludzie, którym większa miara cierpień dostaje się w udziale, bo tylko taka miara
zdoła ich nawrócić albo oczyścić i udoskonalić. Z natury nikt nie jest skory do cierpienia, a
jeżeli św. Teresa wołała w modlitwie: Panie, albo cierpieć, albo umrzeć, sprawiła to
przeobfita łaska i wielka miłość ku Panu Bogu. Nie jest też rzeczą łatwą cierpieć dobrze, to
jest tak, jak wola Boga wymaga; owszem, dla ludzi, którzy Krzyża Chrystusowego znać nie
chcą, i do Ukrzyżowanego z ufnością się nie zwracają, boleść wielka jest rzeczą straszną;
toż nic dziwnego, że niektórzy targają się wówczas na własne życie, inni miotają ku niebu
bluźnierstwa lub głośne skargi, inni narzekają w duszy, wszyscy oglądają się za pociechą.
Lecz któż ma ich przede wszystkim pocieszać, jeżeli nie kapłan, a szczególnie ich
pasterz? On ma być wiernym uczniem Chrystusa, który zapłakał nad grobem Łazarza, nim
go wskrzesił z martwych, a do wdowy, idącej za zwłokami jedynaka, wyrzekł: Nie płacz; –
on ma iść śladami Mistrzyni doskonałości Maryi, która nie mogła patrzeć na troskę
nowożeńców w Kanie; toż i on winien boleć nad nieszczęśliwymi i wypraszać im wino
Bożej pociechy. Wszakże do niego to przed innymi odnoszą się te słowa: Nie zaniechaj
płaczących cieszyć, a z płaczącymi chodź6; i słusznie powiedział św. Jan Chryzostom:

Sacerdotes ipse (Deus) elegit, ut dolentes consolarentur [(Bóg) sam wybrał kapłanów, aby
cierpiący doznawali pociechy]7. Nadto ciesząc nieszczęśliwych, naśladuje kapłan Boga
samego, staje się dla nich jakby drugim Aniołem Stróżem i toruje sobie drogę do serc
ludzkich, wskutek czego łatwiej mu przychodzi pociągnąć te serca do Boga. Kto chce być
apostołem, winien przede wszystkim kochać ludzi.
2. A cóż czynić, by ich pocieszyć?
Oto mieć zawsze serce czułe i wpuszczać do niego chętnie cierpienia współbraci; jeżeli
zaś to serce jest twarde i ciasne, zwilżać je Krwią Jezusową i rozszerzać jego ściany
miłością ku Bogu.
W czasie klęski powszechnej przemówić z ambony i podźwignąć na duchu znękanych,
już to budząc w nich ufność w Bogu, już to przedstawiając im te cele, dla których Bóg zsyła
cierpienia na ludzi.
Jeżeli boleść nawiedziła tylko pewne rodziny lub jednostki, zbliżyć się do nich z litością
owego Samarytanina, by na rany ich dusz nalać oliwy pociechy.
W tym celu trzeba im najpierw okazać współczucie, czyli jak mówi Pismo, płakać z
płaczącymi8.
Po wtóre, podać im pociechę Bożą, to jest na pobudkach z wiary opartą, a szczególnie
zaprowadzić ich pod Krzyż Zbawiciela i do stóp Matki Bolesnej.
Po trzecie, starać się, aby cierpienie wyszło im na pożytek duchowny; a jeżeli w nich
zadrzemała wiara lub jedna z jej siostrzyc, to jest ufność lub miłość, zbudzić takową
słowem serdecznym a dyskretnym, zachęcając przy tym do modlitwy i Komunii św., bo
jedna i druga jest manną wędrowców ziemskich. Nie mówić tu jednak wiele, ni tonem
kaznodziejskim, ani robić cierpkich wyrzutów; inaczej człowiek znękany i zrozpaczony
mógłby łatwo powtórzyć to, co wyrzekł Hiob do cieszących go przyjaciół: Cieszyciele
przykrzy jesteście wy wszyscy9.
Czy tak postępuję ze strapionymi? Czy staram się odwiedzać lub pociągać do siebie,
pamiętając na słowa Pisma: Lepiej iść do domu żałobnego, niźli do domu godowego?10. A
może obojętnie patrzę na ich boleści i łzy cieknące, troskając się o to tylko, by mnie dobrze
było, i by uniknąć wszelkich wrażeń przykrych? Może nawet cieszę się czasem, że to lub
owo cierpienie bliźnich wyjdzie na moją korzyść?...
RACHUNEK SUMIENIA. O Jezu, bądź Ty sam zawsze Pocieszycielem moim i spraw, bym
jako wierny naśladowca Serca Twego i Serca Matki Twojej był pocieszycielem
strapionych i opiekunem opuszczonych.
POSTANOWIENIA: 1. Nie odmówię nigdy, o ile tylko będę mógł, wsparcia, opieki lub
pociechy proszącemu, a nieraz uprzedzę jego prośbę. 2. Codziennie, podczas Memento,
polecę wszystkich nieszczęśliwych Najlitościwszemu Sercu Zbawiciela.
AKT STRZELISTY: Błogosławiony Bóg wszelkiej pociechy11.
1 2 Kor 1,3–4. 2 Ps LX, 14. 3 Iz 58,7. 4 Św. Grzeg. Naz., Orat. 16. 5 Iz 58,10. 6 Syr
7,34. 7 Hom. 6 ad pop. Antioch. 8 Rz 12,15. 9 Hi 16,2. 10 Koh 7,3. 11 2 Kor 1,3.

XX. O miłosierdziu względem dusz w czyśćcu cierpiących
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Pisma św.: Święta i zbawienna jest myśl

modlić się za umarłe, aby byli od grzechów rozwiązani1.
PRAELUDIUM II. Przejmij mnie, Panie, litością nad tymi duszami, które się Twojej
sprawiedliwości w czyśćcu wypłacają.
PUNKT I. Dlaczego należy ratować dusze w czyśćcu cierpiące.
1. Bo przede wszystkim Bóg sam tego żąda, jak to wyraźnie w Piś-mie św. objawił:
Umarłemu nie zabraniaj łaski2. Sprawiedliwość Boża karze i oczyszcza te dusze; dopóki
bowiem nie omyją się z plam wszelakich i nie wypłacą do ostatniego szeląga, nie mogą
zjednoczyć się z Bogiem najświętszym. Lecz z drugiej strony jego miłosierdzie pragnie,
byśmy się wstawiali za nimi, a czerpiąc z morza zasług Jezusa Chrystusa, spłacali te długi,
jakie te dusze zaciągnęły; tym więcej, że to są dusze święte i przeznaczone do chwały, a
tym samym Panu Bogu miłe. I jakże nie ziszczać pragnienia Bożego?
2. Po wtóre, to są bracia nasi i siostry nasze w Chrystusie, czyli członkowie tegoż Ciała
Chrystusowego i tej samej społeczności Świętych, a stąd mający prawo do naszej litości. A
może tam są nasi rodzice, krewni, przyjaciele, znajomi, wołający niejako z głębi swojej
kaźni: Miseremini mei, saltem vos, amici mei! [Pamiętajcie o mnie, przynajmniej wy,
przyjaciele moi]. I jakże o nich zapominać?
Boleść, jaką w tej kaźni ponoszą, jest ogromna i równająca się prawie piekielnej3,
oprócz tego, że ją osładza nadzieja i miłość – boleść tak wielka, iż najlżejsza z kar
czyśćcowych większą jest niż największa z kar, jakie mogą być na tym świecie4 – boleść
tym większa, że nieraz trwa bardzo długo, że dusze nie wiedzą, kiedy ona się skończy i że
same sobie pomóc lub ulżyć nie mogą – że wreszcie rzadko która dusza przed nią uchodzi.
Wszakże błogosławiona Małgorzata Maria Alacoque opowiada na podstawie objawienia
Bożego, że świątobliwy jej spowiednik, O. Klaudiusz de la Colombiere, pokutował w
czyśćcu przez ten czas, jaki upłynął od chwili jego śmierci aż do jego pogrzebu; i byłby
zapewne dłużej tam pozostał, gdyby nie modlitwy i pokuty tej duszy świętej. I jakże się nie
litować nad duszami pokutującymi?
3. Po trzecie, ratując dusze cierpiące, spełniamy czyn wielbiący Boga, a pożyteczny dla
Kościoła; bo w ten sposób oddajemy cześć świętości, sprawiedliwości i miłości Pana Boga,
a przez to pomnażamy chwałę Bożą, jaką Bóg od Świętych odbiera, co jest pewnego
rodzaju apostolstwem. Nadto składamy hołdy Człowieczeństwu Pana Jezusa i zasługom
Jego Krwi Najświętszej, ofiarując je Ojcu Niebieskiemu; sprawiamy radość Najświętszej
Matce, pomagając jej w ratowaniu Jej dzieci; uweselamy cały Kościół tryumfujący,
zapełniając trony, opustoszone buntem Lucyfera – i Kościół wojujący, jednając mu
nowych w niebie przyczyńców.
Ratując dusze cierpiące, wykonujemy zarazem akt wiary w życie pośmiertne, jak
niemniej akt miłości Boga i bliźniego; mówi nawet pięknie św. Franciszek Salezy, że w
tym akcie mieszczą się wszystkie uczynki miłosierdzia5. Bóg też miłosierdzie swoje
okazuje nad tymi, którzy dla dusz zmarłych są miłosiernymi, a te dusze same modlą się za
swoimi dobroczyńcami, i to nie tylko dostawszy się do nieba, gdzie, jak owe niewiasty z
Liddy, pokazują Zbawicielowi i Świętym swe szaty z plam wybielone, ale już w czyśćcu,
jak utrzymuje wielu mistrzów duchownych. Toteż św. Katarzyna Bonońska, chcąc jaką
łaskę dla siebie lub drugich wyjednać, uciekała się do przyczyny dusz cierpiących, które o
naszych modlitwach i potrzebach dowiadują się z objawienia Bożego.
Jeżeli nadto zważymy, że ratując dusze czyśćcowe mnożymy nasze zasługi i
postępujemy w życiu duchownym, nie będziemy się dziwić słowom św. Tomasza z
Akwinu: Quoties tu facis aliquod bonum pro anima existente in purgatorio, tibi magis

prodest [Ilekroć czynisz cokolwiek dobrego w intencji duszy przebywającej w czyśćcu,
tobie pomaga to jeszcze bardziej].6 Miłosierdzie to kwitnęło zawsze i kwitnie w Kościele
katolickim; a słudzy jego pamiętają w modlitwach i Ofiarach św. nie tylko o tych duszach,
które im polecono, ale i o tych, o których nikt nie pamięta, albo które więcej niż inne
potrzebują ratunku. Opowiada św. Grzegorz Wielki, że w klasztorze, w którym jako opat
rządził, znajdował się mnich, nazwiskiem Justus, który w świecie był lekarzem. Kiedy
tenże zachorował, znaleziono przy nim dwie złotówki; co tak zasmuciło świętego
Grzegorza, że wzbronił wszystkim braciom, prócz brata usługującego, stosunków z
chorym Justusem, a gdy tenże umarł, kazał owe złotówki wrzucić do grobu wśród tych
słów: Pecunia tua sit tecum in perditionem [Niech twoje pieniądze idą z tobą na
zatracenie]. Po trzydziestu jednak dniach polecił jednemu z kapłanów odprawić za duszę
Justusa trzydzieści Mszy św. Tak miłość chrześcijańska troska się o te dusze, które za życia
niewielką odznaczały się świętością. Tę miłość winien w wysokim stopniu posiadać każdy
kapłan, tak iżby do dusz zmarłych, zwłaszcza swoich krewnych lub parafian, mógł
powtórzyć te słowa, jakie wyrzekł św. Ambroży nad grobem cesarza Walentyniana i jego
brata Gracjana: Jeżeli modlitwy moje mogą coś wyjednać, będziecie obydwa zbawieni. Ani
dnia nie opuszczę, abym o was nie wspomniał; każdej nocy modlić się za wami będę; w
każdej Ofierze będziecie mieć cząstkę. O dajże mi, Panie, podobnego ducha!
PUNKT II. Jak ratować dusze.
Przede wszystkim Ofiarą Mszy świętej, bo to środek najskuteczniejszy i mający z siebie
wartość nieskończoną, choć co do aplikowania owoce są skończone. Kiedy święta Monika
umierała, prosiła otaczających jej łoże: Nie troszczcie się o pogrzeb mój i zróbcie z ciałem
moim, co chcecie; o to tylko was proszę, byście pomnieli na mnie przed ołtarzem Pańskim.
O to samo prosi każdy chrześcijanin, a szczególnie każdy kapłan, o którym zbyt prędko
nawet właśni krewni i spadkobiercy zapominają... Toż słuszne, by kapłani w każdej Ofierze
św. pamiętali nie tylko o duszach swoich krewnych, przyjaciół i parafian, ale także o tych
duszach, które znikąd ratunku nie mają albo które z ich winy cierpią. Słuszne również, aby
po zejściu jakiegoś kapłana inni kapłani tejże diecezji odprawili za jego duszę choć po
jednej Mszy św. i zobowiązali się do tego statutami osobnego stowarzyszenia. Słuszne
także, aby pasterze okazywali się miłosiernymi, jeżeli jakiś biedak w parafii umiera, a nie
ma za co sprawić mu pogrzebu ze Mszą św. – stypendium mszalne i jura stolae zapłaci w
tym razie skarb niebieski. Słuszne wreszcie, aby i u nas otrzymali kapłani władze
odprawiania trzech Mszy św. w dzień zaduszny i aplikowania tychże za dusze zmarłych,
jak to ma miejsce w Hiszpanii i Portugalii7. Ratować trzeba dusze zyskiwaniem dla nich
odpustów, a szczególnie odpustu altaris privilegiati [ołtarza uprzywilejowanego], bo ten
odpust co do sposobu nabycia i aplikowania jest pewniejszy niż inne. Każdy kapłan
mógłby postarać się o przywilej osobisty (privilegium personale), czy to pisząc o to do
Stolicy św. za pośrednictwem swego Ordynariatu8, czy wstępując do stowarzyszenia
kapłanów pt. Corona aurea Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis [Złota Korona
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny]9, czy wreszcie wykonując akt
heroicznej miłości. Akt ten na tym zależy, że ktoś wszystkie owoce zadosyćczyniące
(fructus satisfactorios) swoich dobrych uczynków, jako też modlitwy i dobre uczynki, jakie
za niego ofiarowane będą po jego śmierci, jednym aktem, choćby wewnętrznym, składa u
stóp Boskiego Majestatu na korzyść dusz w czyśćcu. Za wykonanie tego aktu, który nie jest
ślubem ale ofiarowaniem, a który najlepiej składać (i to częściej) na ręce Najświętszej
Panny Maryi, zyskuje każdy kapłan, obok innych łask, przywilej ołtarza pro defunctis [za

zmarłych] za wszystkie dni roku, na mocy dekretów św. Kongregacji Odpustów (z 30.
września 1852 i 18. grudnia 1885)10. Nic też na tym kapłan osobiście nie traci, bo Bóg jest
hojnym dla hojnych; stąd słusznie twierdzi O. Faber, że korzystniej jest ofiarować odpusty
za dusze, niżeli za siebie.
Ratować trzeba dusze modlitwą, bo wszakże sam Duch Święty powiedział: Święta i
zbawienna itd. Kościół modli się często za zmarłymi i zachęca do tego wiernych, czy
osobnym nabożeństwem w dzień zaduszny, czy obrzędami pogrzebowymi, czy
codziennym dzwonieniem na Anioł Pański, czy uposażeniem w odpusty niektórych
modlitewek za dusze zmarłych11. Mówi nawet O. Faber, że więcej należy się modlić za
dusze cierpiące, aniżeli za grzeszników, a to dlatego, że te dusze pomóc sobie nie mogą,
podczas gdy grzesznicy z własnej winy stają się nędzarzami. Toż i każdy kapłan winien
codziennie pamiętać o duszach zmarłych, a szczególnie polecać je opiece Najświętszej
Panny, jako Władczyni i Pocieszycielki Kościoła cierpiącego. Dobrze jest odmawiać za te
dusze choć raz w tygodniu cząstkę różańca, a czasem ofiarować Msze św. w tej intencji,
iżby Najświętsza Panna używała owoców tejże według swojej woli, a mianowicie do
wykupu jakiejś duszy zapomnianej na ziemi lub na cięższą karę skazanej. Jak świadczy
świątobliwy X. Jan Olier, taki upominek jest nader miły Bogarodzicy.
Ratować trzeba dusze pokutą, ofiarując za nie już to post, już jakieś umartwienie, już
jakieś cierpienie niedobrowolne. Tak np. czytamy, że św. Franciszek Borgiasz, straciwszy
matkę w dziesiątym roku życia, zadawał sobie krwawe biczowania, by tą pokutą skrócić jej
męki czyśćcowe. Podobnie X. Vianney ofiarował za dusze czyśćcowe bezsenne noce, i
wszystko, co w nocy cierpiał; a jako św. Dominik podzielił krew swoją na trzy części, tak i
on uczynił w sercu swoim trzy działy ze swoich prac, łez i cierpień – prace swe złożył w
ofierze za grzechy własne, cierpienia swe za grzechy bliźnich żyjących, łzy swoje za
grzechy umarłych.
Ratować trzeba dusze jałmużną lub jakimkolwiek dobrym uczynkiem za nie
ofiarowanym, bo sam Duch Św. zapewnia: Jałmużna od śmierci wybawia, i ona jest, która
oczyszcza grzechy i czyni, że się znajduje miłosierdzie i żywot wieczny12.
Czy tak ratuję dusze zmarłych? Czy przynajmniej pamiętam o duszach rodziców,
krewnych, przyjaciół, kolegów, współbraci, i tych wszystkich, których przygotowałem do
śmierci, za którymi przyrzekłem się modlić, lub którym może stałem się powodem czy
okazją do ściągnięcia kary czyśćcowej? Czy także modlę się za tymi duszami, które znikąd
ratunku nie mają?...
POSTANOWIENIA: 1. Złożę dzisiaj na ręce Najświętszej Panny akt heroicznej miłości. 2.
Wpiszę się do jednego ze stowarzyszeń lub bractw, mających na celu ratowanie dusz
cierpiących13. W każdą sobotę złożę za nie w ofierze cząstkę różańca, a codziennie
westchnienie przy Memento pro defunctis [Wspomnij na zmarłych].
AKT STRZELISTY: Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis
[Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci].
1 2 Mch 12,45. 2 Syr 7,37. 3 Św. Augustyn, In Ps 36. 4 Św. Tomasz z Akwinu. 5 Por.
Życie duchowne, T. I, s. 541. 6 3. quaest. 77. a. 4. 7 Na mocy indultu, nadanego przez
Benedykta XVI (13. sierpnia 1746, może tamże każdy kapłan odprawić w dzień zaduszny
trzy Msze św., ale tylko za jedną może przyjąć stypendium, inne dwie zaś ma aplikować in
suffragium omnium fidelium defunctorum [ku wspomożeniu wszystkich wiernych
zmarłych]. Za Piusa IX i Leona XIII poruszono sprawę rozszerzenia tego przywileju. 8

Otrzymuje się zwykle ad tempus vitae i to na trzy dni w tygodniu. Proboszczowie mogą
wyjednać privilegium locale dla swojego kościoła. 9 Raz w tygodniu. 10 Por. X. Arndt,
Odpusty, s. 306. 11 Np. Psalm De profundis (50 dni trzy razy na dzień. Leon XIII, 2. lut.
1888. Pięć Ojcze nasz, pięć Zdrowaś (300 dni raz na dzień. Pius VII, 6. lut. 1817. 12 Tb
XII, 9. 13 Por. X. Arndt, Odpusty str. 119, 261, 500, 576, 644, 647.

XXI. O miłosierdziu względem grzeszników
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Pisma: Któryby uczynił, że się nawrócił
grzesznik od błędnej drogi jego, zbawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, litować się nad grzesznikami, jak Ty sam litujesz
się nad nami.
PUNKT I. Dlaczego kapłan powinien ratować grzeszników.
1. Bo tego wymaga miłość Boga. Bóg Najświętszy nieskończenie brzydzi się grzechem
i musi grzech karać; lecz z drugiej strony pragnie zbawić grzesznika, bo wszakże On sam
powiedział: Nie chcę śmierci niezbożnego, ale żeby się nawrócił, a żył2. Bóg też czeka
nawrócenia grzesznika i cierpliwie sobie poczyna, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się
wszyscy do pokuty nawrócili3. Co więcej, Bóg szuka grzesznika i zastawia na niego różne
sidła miłosierdzia swego – bądź to natchnienia wewnętrzne, bądź opiekę Najświętszej
Panny i Kościoła, bądź słowo Boże i pracę kapłańską, bądź pociechy lub krzyże; jeżeli zaś
ułowi grzesznika, tedy przyjmuje go, jak ów ojciec syna marnotrawnego, i każe go
przyoblec w szatę nową i zastawia dlań ucztę eucharystyczną. Kto zatem pomaga ratować
grzeszników, ten sprawia wielką pociechę Ojcu Niebieskiemu. I jakże tego nie pragnąć i
nie czynić?
2. Tego wymaga przykład Chrystusa Pana. On na to przyszedł, aby szukać owiec
zgubionych i szukał ich z utrudzeniem wielkim, a nawet na krzyż wstąpił, aby był od nich
widziany. On i teraz chodzi niewidzialnie za każdym grzesznikiem, a toż samo każe czynić
sługom swoim. I jakże nie naśladować Boskiego Mistrza, który dla grzeszników Krwi
swojej nie żałował?
3. Tego wymaga miłość bliźniego. Ci grzesznicy to są dzieci Ojca Niebieskiego, choć w
tej chwili nieposłuszne – to są obrazy Boże, choć obecnie poplamione – to są słudzy
Chrystusa Pana, Krwią Jego odkupieni, choć teraz należący do Jego krzyżowników – to są
bracia nasi i to bardzo nieszczęśliwi, choć bardzo winni, bo nad nimi wisi miecz kary
Bożej, a pod nimi otwiera się przepaść piekła – chwila jeszcze, a wpadną w nią nieszczęśni
i zginą na wieki. I jakże nie litować się nad nimi? Gdy komuś grozi niebezpieczeństwo
życia, biegną mu ludzie na pomoc; gdy bydlę w dół wpada, starają się je podźwignąć; a
jakże nie ratować duszy zagrożonej śmiercią wieczną – duszy, która wpadła w straszny dół
grzechu?
4. Tego wymaga posłannictwo kapłana, a szczególnie pasterza. I on także, na
podobieństwo Chrystusa Pana, winien znać swoje owce i wieść je na zdrowe pastwiska – a
jeżeli która z nich idzie na manowce, biec za nią, choćby po drogach przykrych, i na
własnych barkach nieść ją do owczarni. Jeżeli tego nie czyni z niedbalstwa, Pan Bóg będzie
go karał za zgubę tej duszy, a ona przez całą wieczność złorzeczyć mu będzie. Czy taka
wina na mnie nie ciąży?
5. Tego wymaga dobro kapłana; bo ratować grzeszników jest to współ-pracować z

Bogiem w dziele zbawienia dusz4, czyli być zbawicielem dla ludzi, a tym samym spełniać
najmilszą Bogu ofiarę – milszą niż modlitwa – milszą niż umartwienie – milszą niż
jałmużna – tak miłą, iż ona służy Bogu za kamień probierczy miłości. Taką też ofiarę Pan
hojnie nagradza. Natomiast obojętność o nawrócenie grzeszników zniechęca Serce
Jezusowe i tamuje łaski obfitsze, od których zależy świątobliwość kapłana. Pyta się O.
Faber, dlaczego niektórzy ludzie pomimo pracy tak mało postępują w życiu duchownym; i
tę podaje przyczynę, iż oni są samolubami, zajętymi tylko sobą, a nie troszczącymi się
bynajmniej o dusze braci i o dążności Pana Jezusa. O ileż więcej stosuje się to do kapłanów.
Czy może i do mnie?
6. Wreszcie, tego wymaga dobro Kościoła, bo im więcej niedowiarków i grzeszników
wraca z dróg błędnych na drogę prawdy i cnoty, tym więcej przybywa Kościołowi chwały i
pociechy; wszakże on jest matką dobrą, która chce widzieć wszystkie swe dzieci u stóp
Jezusowych. Praca około nawrócenia grzeszników, nie ustająca w Kościele katolickim,
była i jest probierzem prawdziwej gorliwości, jako też wybitną cechą świętych kapłanów.
Ona to sprawiła, że św. Paweł pragnął być odrzuconym od Chrystusa za bracią swoją, byle
takowa uwierzyła – że św. Jan Ewangelista tak długo chodził za młodzieńcem zbłąkanym,
aż go Panu Bogu pozyskał – że św. Pafnucy wyszedł umyślnie z pustyni, by nawrócić
nierządnicę Taidę – że św. Franciszek Salezy odbył raz daleką podróż, aby przygotować do
śmierci starca, który nie chciał się przed kim innym spowiadać – że św. Ignacy Loyola, św.
Jan Rossi, X. Jan Olier i inni z szczególną troskliwością pracowali nad wyrwaniem
nierządnic z przepaści rozpusty i zakładali dla nich domy poprawy – że świątobliwy
proboszcz z Ars codziennie przez szesnaście godzin przesiadywał w konfesjonale i nieraz
rzewne łzy wylewał nad swoimi penitentami itd.
Czy ja wpatruję się w te wzory i staram się naśladować je, o ile mogę? O Panie,
przymnóż mi gorliwości!
PUNKT II. Jak ma kapłan ratować grzeszników. Przede wszystkim winien ich miłować
miłością nadprzyrodzoną i świętą, bo z Serca Jezusowego płynącą, a stąd strzec się tej
pogardy faryzejskiej, co mówi: Dziękuję Ci, Panie Boże, że nie jestem takim, jak ten lub ta
– i tej nienawiści, co chce ściągnąć ogień z nieba na przestępców; bo usposobienie podobne
nie jest duchem Chrystusowym – i słusznie powiedział O. Faber5, że głosić wojnę
krzyżową przeciw grzesznikom jest to spełniać dzieło czarta. Przeciwnie, należy kochać
grzeszników, jako obrazy Boże, a mieć w nienawiści to, co te obrazy plami, to jest grzech;
zamiast zaś wzywać na nich kary Bożej, wzywać miłosierdzia i być miłosiernym, bo kto nie
ma politowania dla grzeszników, nie zasługuje, aby się nad nim Bóg litował; zamiast
stronić od nich, jakby od zapowietrzonych, zbliżyć się raczej do nich z miłością, tak jednak,
by się ich grzechem nie pokalać, co przy wielkiej słabości ludzkiej jest nader łatwym.
Trzeba wszystko czynić dla bliźniego – mówi trafnie św. Franciszek Salezy – oprócz tego
tylko, że nie należy dla niego gubić swej duszy. Przestroga ta jest szczególnie potrzebną dla
młodych kapłanów – zdarza się bowiem, że szatan młodej niewiasty, nawróconej z herezji
lub z grzechu, używa za sidło do ułowienia kapłana. Tym właśnie sidłem wyciągnął z
zakonu i z Kościoła słynnego O. Jacka (Karola Loyson), który z karmelity i głośnego
kaznodziei stał się apostatą i gorszycielem dusz.
Lecz cóż czynić dla ratowania grzeszników? Oto najpierw ubolewać nad smutnym ich
stanem, bo rzeczywiście płakać nad nimi potrzeba, iż obrażają Boga i gubią swe dusze.
Czytamy, że św. Kajetanowi serce pękło z bólu, gdy podczas rokoszu Neapolitańczyków
musiał patrzeć na liczne ich grzechy; toż każdy kapłan winien przynajmniej boleć na widok
tylu grzechów, jakie się, nie mówię na całym świecie, ale wkoło niego popełniają. Niestety,

gdy niegdyś Pan pobił jednej nocy wszystkich pierworodnych Egiptu, wszczął się – mówi
Pismo – wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, bo nie było domu, w którym by nie leżał
umarły. O jakże dzisiaj wiele jest domów, w których leżą umarli na duszy; czemuż tedy nie
słychać głosu boleści? Ach, bo ludziom brak żywej wiary. Co gorsza, są kapłani, nawet
pasterze, co patrzą obojętnie, że ich owieczki dopuszczają się ciężkich grzechów, nieraz
jawnych i gorszących – i nic w tym celu nie czynią, by jedne wyciągnąć z przepaści, inne
od upadku uchronić. Może i ja do nich należę?
Ratować trzeba grzeszników modlitwą, bo Bóg sam wygląda tej modlitwy i to nie tylko
od kapłanów, ale i od wiernych. Zalecam ci jak najtroskliwiej – tak objawił Pan Jezus św.
Katarzynie Sieneńskiej – abyś się wytrwale modliła o nawrócenie grzeszników i proszę cię
w ich imieniu, byś mi gwałt czyniła modlitwami i łzami swoimi. Córko moja – rzekł Pan
podobnie do św. Magdaleny de Pazzis – patrz, ile to dusz jęczy w mocy złego ducha; jeżeli
ich moje dusze umiłowane stamtąd nie wyrwą, wpadną nieszczęsne w jego paszczę. Te i
inne słowa taki zapał obudziły w Świętej, iż po pięćdziesiątkroć na dzień ofiarowała w
modlitwie Krew Pana Jezusa za grzeszników. O ileż więcej czynić to powinien kapłan, czy
wtenczas, gdy tę Krew rozlewa mistycznie na ołtarzu, czy wtenczas, gdy po Mszy świętej
klęczy u stóp Jezusowych. W tej też myśli niech często ofiaruje brewiarz, różaniec lub inną
modlitwę. Szczególnie zatwardziałych grzeszników należy często a gorąco polecać
Najlitościwszemu Sercu Zbawiciela i opiece Najmiłościwszej Matki, nie zrażając się tym,
że nawrócenie nie zaraz następuje, jak się nie zrażała św. Monika, jak się nie zrażało tylu
innych Świętych.
Ratować trzeba grzeszników pokutą i cierpieniem; gdyż czytamy, że wielu świętych
kapłanów zadawało sobie post, dyscypliny, lub inne umartwienia, by wyjednać u Boga
nawrócenie tej lub owej duszy. Tak postępował świątobliwy proboszcz z Ars; a gdy raz
inny kapłan żalił się przed nim, że nie może poprawić swoich parafian, taką mu dał
odpowiedź: Modliłeś się za nimi, płakałeś, jęczałeś; ale czy też pościłeś, czuwałeś, sypiałeś
twardo, biczowałeś się za nich? Póki tego wszystkiego nie uczynisz, nie mów, żeś wszystko
wyczerpał. Tak też robiła św. Magdalena de Pazzis, lecz wszystko zdało się jej niczym. O
Panie – wołała w świętym zapale – gdyby mi dano iść do Indii lub pomiędzy Turków, by
ratować dusze, wszystkie cierpienia ducha i ciała zdałyby mi się słodkimi.
Ratować trzeba dusze pracą apostolską, bo to jest przede wszystkim zadaniem kapłana.
Można nawet powiedzieć, że Pan Bóg zbawienie wielu dusz uczynił zależnym od pracy
kapłańskiej. Niechże tedy każdy kapłan, a szczególnie pasterz, wzywa często z ambony
grzeszników do nawrócenia się, przedstawiając im w słowach pełnych żarliwości z jednej
strony nieskończone miłosierdzie Boże, z drugiej szkaradę grzechu i straszne tegoż skutki.
Gdyby jego kazania z tej lub owej przyczyny nie sprawiały wielkiego wrażenia lub nie
potrafiły ściągnąć do kościoła większych grzeszników: dobrze uczyni, jeżeli choć co parę
lat urządzi w swojej parafii misje lub rekolekcje ludowe; bo doświadczenie stwierdza, że
wtenczas, niby w wielkim polowaniu, łowi się nieraz gruba zwierzyna.
Niech, po wtóre, zasiada pilnie w konfesjonale, nie tylko w dni świąteczne, ale i
powszednie, a w wilie świąt i w soboty także po południu, przyjmując wszystkich ze słodką
i cierpliwą miłością; bo takie usposobienie spowiednika, a przy tym łatwość
wyspowiadania się, sprowadza często do jego stóp zatwardziałych nawet grzeszników.
Lecz na tym nie dosyć. Są grzesznicy, którzy stronią uporczywie od kościoła i kapłana;
za tymi potrzeba chodzić, tych trzeba szukać po drogach nieprawości, inaczej zginą
niechybnie. Tak czynił Boski Zbawiciel i tak czynić kazał w przypowieści o dobrym
pasterzu i o miłosiernym Samarytaninie. Toż i kapłan, naśladując owego Samarytanina,

winien zbliżyć się do biednego grzesznika, pobitego od zbójców – szatanów i namiętności,
choćby rany jego były bardzo szpetne, a sam widok sprawiał odrazę. I nie tylko się zbliżyć,
wchodząc np. w dom jego lub zapraszając go do siebie, ale przemówić do niego po
ojcowsku, podnieść go z ciężkiego upadku, polać rany jego oliwą ufności i winem skruchy,
a potem nieść go do gospody Bożej – do kościoła, gdzie jest święty szpital po-kuty.
Wiele tu potrzeba miłości dusz, cierpliwości i roztropności; są bowiem grzesznicy,
którzy w takim razie oburzają się na kapłana, jak chory w malignie na lekarza – są inni, co
stracili wszelką chęć poprawy, a nawet poczucie ludzkiej godności – są i tacy, co w kałuży
występków czy w przepaści zwątpienia utopili swą wiarę. Tych stan najgorszy; nie należy
ich jednak opuszczać, ale za pomocą odpowiednich rozmów i książek trzeba usuwać ich
uprzedzenia, a modlitwą własną i dusz pobożnych wypraszać im na nowo łaskę wiary.
Szczególnie, gdy jakiś grzesznik jest bliskim śmierci, niech pasterz spieszy do niego,
choćby trzeba było zwalczać wielkie przeszkody; niech go sam i przez drugich prosi,
upomina, zaklina; niech przy tym gorąco woła do Boga: Daj mi, Panie, tę duszę. Nie
wystarczy tu zdobyć się na krok jeden, a potem wyrzec zimno: Dixi et salvavi animam
meam [Rzekłem i zbawiłem duszę moją]; ale trzeba niejako przypuszczać coraz nowe
szturmy do tej twierdzy, broniącej się upornie, dopóki się jej nie zdobędzie dla Boga.
Gdyby wszystkie jego usiłowania okazały się płonnymi, przynajmniej kapłan wolny jest od
odpowiedzialności za tę duszę, co już dawno wypowiedział prorok Ezechiel: A jeśli ty
opowiesz niezbożnemu, a on się nie nawróci od niezbożności swojej i od drogi swej
niezbożnej, on w nieprawości swej umrze, a ty wybawiłeś duszę swoją6. Czytamy o św.
Ignacym Loyoli, że zbierał w Rzymie niewiasty nierządne i prowadził je nieraz sam do
klasztoru świętej Marty. Kiedy go niektóre osoby ostrzegały, że traci czas i trudzi się na
próżno, bo te kobiety wrócą zaraz ad vomitum suum, tak odpowiedział: Ach, gdybym
kosztem wszystkich znojów i prac moich mógł otrzymać, aby te nieszczęśliwe istoty
przepędziły jedną noc bez grzechu, uważałbym się za dobrze wynagrodzonego, byleby tylko
Majestat Boski choć przez ten krótki przeciąg czasu nie został obrażony. Tak mówi i działa
święta gorliwość.
Niestety, takiej gorliwości mało, za mało; toż nie dziw, że już św. Grzegorz Wielki
narzekał: Est aliquid, fratres carissimi, quod me de vita pastoris vehementer affligit. Ad
exteriora enim negotia delapsi sumus et aliud ex honore suscipimus, atque aliud ex officio
actionis exhibemus... Relinquunt namque Deum hi, qui nobis commissi sunt, et tacemus: in
pravis actionibus jacent et correptionis manus non tendimus: quotidie per multas nequitias
pereunt, et eos ad infernum tendere negligenter videmus [Bracia najmilsi, istnieje coś, co
mnie dokuczliwie dręczy w życiu pasterza. Albowiem zostaliśmy pochłonięci przez
zewnętrzne zajęcia i jedne podejmujemy z racji zaszczytu, a inne spełniamy z powinności
działania... Albowiem porzucają Boga ci, których nam powierzono, i milczymy; pogrążeni
są w złych uczynkach i nie wyciągamy karcącej ręki; codziennie z powodu wielu
niegodziwości idą na zatracenie, i obojętnie patrzymy, jak zmierzają ku piekłu]7.
A ja sam jakże pracuję nad nawróceniem grzeszników, zwłaszcza tych, nad którymi
straż Bóg mi powierzył? Czy z żarliwością świętą przemawiam do nich z ambony? Czy
czekam na nich w konfesjonale z sercem pełnym miłości? Czy i poza kościołem
skwapliwie ich szukam?... RACHUNEK SUMIENIA. AKT UPOKORZENIA SIĘ I ŻALU...
Ach Jezu, zimnym jestem i leniwym, ale Ty spraw, bym odtąd nie zapominał, że każda
dusza tyle warta, ile Krew Twoja.
POSTANOWIENIA: 1. Przy każdym Memento pro vivis [Wspomnij na żywych] polecę
Sercu Jezusowemu przez Serce Maryi zatwardziałych grzeszników. 2. Będę odtąd pilniej

zasiadał w konfesjonale i przyjmował wszystkich z wielką cierpliwością i słodyczą.
AKT STRZELISTY: Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy8.
1 Jk 5,19–20. 2 Ez 33,11. 3 2 P 3,9. 4 Św. Grzegorz Wielki, L. I. in Ezech. 5 Postęp w
życiu duchownym, R. 6. 6 Ez 3,19. 7 Hom. 17 in Evang. 8 Lm 5,21.

XXII. O upominaniu błądzących i o modlitwie orędownictwa
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami apostolskimi: Bracia, jeśliby też człowiek
ubieżony był w jakim upadku, wy, którzy duchowni jesteście, nauczajcie takiego w duchu
cichości1; i znowu: Módlcie się jedni za drugimi, abyście byli zbawieni2.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, jak mam pomagać bliźnim upominaniem i
modlitwą.
PUNKT I. Dlaczego i jak winien kapłan upominać błądzących.
1. Bóg sam wkłada ten obowiązek, bo wszakże Zbawiciel nakazuje: Jeśliby zgrzeszył
przeciw tobie brat twój, idź a karz go między tobą a nim samym3. Obowiązek ten ciąży na
wszystkich chrześcijanach; jeżeli bowiem mamy ratować bliźnich w potrzebach
cielesnych, o ileż więcej w duchownych; wszakże dusza nieskończenie więcej znaczy niż
ciało. Tym ściślej do ratowania, a więc i do upominania błądzących obowiązani są kapłani,
jako władcy i opiekunowie dusz, za które będą składać rachunek przed Bogiem; toż słusznie
upomina ich Apostoł: Attendite vobis et universo gregi [Baczcie na siebie i całą owczarnię].
Oni są niejako stróżami Syjonu; winni zatem nie tylko stać ciągle na murach z bronią
duchowną w ręku, ale także budzić tych, co niebacznie zasnęli snem grzechu czy lenistwa,
podczas gdy nieprzyjaciel nadciąga. Jeżeli tego nie czynią, czeka ich surowa kara, którą im
zapowiedział Bóg przez proroka Ezechiela4. Tak, biada im, jeżeli powodując się grzeszną
pobłażliwością lub podłą bojaźnią, zamykają swe oczy na błędy podwładnych, bo Bóg
ukaże ich z pewnością, jak ukarał Helego za folgowanie przewrotnym synom. Jeżeli
natomiast kapłan po Bożemu spełnia ten obowiązek, rzeczywiście przykry i trudny, bo
spotykający się z pychą i złośliwością ludzką, może się spodziewać hojnej nagrody. Kto by
uczynił – mówi św. Jakub – że się nawrócił grzesznik od błędnej drogi jego... zakryje
mnóstwo grzechów (rozumie się, swoich) (III, 20).
2. Lecz jakże ma kapłan upominać błądzących? Oto zawsze w duchu Bożym, a więc
najpierw z dobrej pobudki, jaką jest chwała Boża i uświęcenie bliźniego, a po wtóre z
miłością i świętą gorliwością, według wskazówki św. Augustyna: Interficite errores,
diligite errantes [Niszcie błędy, miłujcie błądzących].
Jeżeli tedy upomina publicznie z ambony, niech karci występki, ale niech oszczędza
występnych, a stąd niech im nie złorzeczy, nie wzywa na nich kary Bożej, nie wymienia ich
po nazwisku, ani tak piętnuje, iżby wszyscy wskazywali na nich palcem; owszem, niech
słowem gorącym a serdecznym skłania ich do poprawy i ośmiela do powrotu na drogę
cnoty. Na te przestrogi pamiętać ma szczególnie w kazaniach gromiących, które jednak
rzadko i bardzo ostrożnie prawić należy.
Jeżeli kapłan upomina prywatnie – a upominać w ten sposób nieraz potrzeba – niech się
trzyma następujących zasad:
Upominać trzeba z dyskrecją i oszczędzaniem, a stąd, według rozkazu Zbawiciela, w
cztery oczy (karz go między tobą a nim samym), aby nie zawstydzać błądzącego przed

drugimi, zwłaszcza przed niższymi i podwładnymi, i nie odbierać mu dobrej sławy. Tylko
wtenczas, gdy zgorszenie jest jawne i dla dobra publicznego szkodliwe, albo gdy ktoś
urągając się z przestrogi, brnie coraz głębiej, trzeba upomnieć go przy świadkach, a w
pewnych razach donieść nawet do władzy duchownej.
Upominać trzeba z roztropnością, a więc w stosownym czasie, w odpowiednim miejscu
i w słowach dobranych; słuszne tedy, by się pierw namyśleć i poprosić o światło z góry.
Natomiast nie upominać o małe wykroczenia, chyba że one do większych grzechów
prowadzą, nie upominać zbyt często, aby upomnienie nie poszło w pogardę lub upomniany
nie stał się krnąbrnym. Nie upominać wtenczas, gdy sam kapłan jest wzburzony, inaczej
łatwo przesadzi albo upomnienie jego będzie podejrzane o przesadę, jako płynące z serca
rozjątrzonego. Nie upominać wtenczas, gdy drugi jest rozgniewany lub, co gorsza, pijany,
bo się jeszcze więcej oburzy – ani natychmiast po złym uczynku, gdy namiętność jest
rozogniona, tak że ani do rozumu, ani do serca trafić nie można. Nie upominać wtenczas,
gdyby odezwanie się kapłana wywołało gorsze złe, np. bluźnierstwo; lecz w takim razie
należy w inny sposób okazać swe niezadowolenie lub milczeć do czasu.
Upominać trzeba ze słodyczą, strzegąc się goryczy, złości, przekąsu i szyderstwa, bo
Apostoł każe nauczać błądzącego w duchu cichości. Niechże tedy kapłan stara się
upomnienie zaprawić życzliwością, jak lekarstwo gorzkie osładzają miodem, i pamięta na
przestrogę św. Franciszka Salezego, że więcej się much łapie na kroplę miodu niż na
beczkę octu. Nawet gdy jest przełożonym, niech łączy surowość z łagodnością, aby zbytnia
surowość nie zraniła i nie rozjątrzyła serc podwładnych, a zbytnia łagodność nie
sprowadziła rozwolnienia karności5.
Upominać trzeba ze spokojem, a więc nie w rozdrażnieniu, ani w słowach
gwałtownych, bo gorliwość ostra i nieumiarkowana więcej burzy niż buduje; nikt też nie
gasi ognia ogniem. Gdy raz pewien przełożony zakonny żalił się przed św. Anzelmem na
niekarność zakonników, odpisał mu Święty: Jakże chcesz, aby pokój i jedność kwitły
między podwładnymi twoimi, kiedy ich karmisz żółcią i piołunem? Inaczej postępował św.
Franciszek Salezy, bo nawet względem krnąbrnych okazywał się łagodnym.
Upominać trzeba z pokorą, pamiętając na własne słabości, i nie upokarzając zbytecznie
winnego, bo trzciny nadłamanej nie każe Pan łamać. Niech w tym względzie wzorem
będzie św. Wincenty ŕ Paulo. Nigdy on nie upominał w chwili, gdy ktoś wykroczył, oprócz
ważnej potrzeby; lecz pierwej rozważał w obliczu Bożym, jaki by sposób był
najkorzystniejszy. Gdy nadszedł czas stosowny, pytał się ze słodyczą i uprzejmością owej
osoby, czyli przyjmie od niego uwagę, dodając, że choć sam jest pełen niedoskonałości i
błędów, jednak z troskliwości o dobro duszy ośmiela się czynić mu upomnienie braterskie.
Następnie okazywał mu swoją miłość i chwalił, co można było chwalić; poczym zręcznie
odkrywał błąd, jego ciężkość i złe skutki, lecz zarazem go wymawiał, winę zmniejszał i
lekarstwo polecał. Wreszcie dodawał ducha, mówiąc, iż Pan dopuścił tego upadku, aby
duszę upokorzyć i do gorliwszej pracy nad sobą pobudzić. Często jednak udawał, jakoby
błędów nie widział, czekając chwili pogodnej6.
Upominać trzeba z cierpliwością i męstwem, nie zrażając się przykrościami lub
powolnym skutkiem. Św. Jan Boży upomniał raz szlachcica z Grenady za jego życie
rozpustne, ale otrzymał za to policzek. Mimo to padł do nóg owego młodzieńca i rzekł: Daj
mi jeszcze jeden policzek, a nawet dwa i trzy, tylko nie obrażaj Pana Boga. Ta dziwna
słodycz Świętego nawróciła rozpustnika. Wiadomo też, jak spełnił swój obowiązek św.
Stanisław Męczennik. Podobnie niech każdy pasterz nie lęka się przykrości, jakie go z
powodu upominania występnych spotkać mogą, pamiętając na rozkaz św. Pawła: Nalegaj

wczas nie wczas; karz, proś, łaj, z wszelaką cierpliwością i nauką7. Niech się również nie
zniechęca uporem występnego, bo jak powiedział św. Augustyn, tylko o poprawie czarta
trzeba rozpaczać. (Ipsorum tantum est desperanda correctio, contra quos habemus
occultam luctam) [Należy stracić nadzieję tylko co do poprawy tych, z którymi
prowadzimy ukrytą walkę]8.
Czy tych zasad trzymają się wszyscy pasterze? Niestety, nie wszyscy i nie zawsze.
Nieraz lecą z ambony gromy, pełne uniesienia i piętnujące głośno winnych, a czasem i
niezbyt winnych; w upominaniu zaś prywatnym bywa i to, że nie tylko język gwałtownie
się miota i wyrzuca słowa obelżywe, a w ustach kapłana niestosowne, ale że temu i owemu
słudze Baranka Najcichszego nawet i ręka pomaga poprawiać zbłąkanych... Do takich
mógłby Pan również powiedzieć: Nescitis, cujus spiritus estis [Nie wiecie, jakiego ducha
jesteście].
O Panie Jezu, dajże sługom swoim, a i mnie także, ducha cichości.
PUNKT II. Dlaczego i jak winien kapłan oddawać się modlitwie orędownictwa.
1. Bóg wymaga tej modlitwy, iżby ludzie z jednej strony uznali Go Ojcem swoim i
Dawcą wszelkiego dobra, z drugiej poczuli się braćmi między sobą i jedni drugim
pomagali w osiągnięciu zbawienia. Ludzie sami potrzebują tej modlitwy, zwłaszcza ci,
którzy stronią od Boga, czy też znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie upadku lub
stoją u wrót śmierci; wielu z tych nie zbawiłoby się bez modlitwy orędownictwa, jako sam
Pan Jezus objawił św. Katarzynie Sieneńskiej: Módl się i płacz, albowiem błaganiom i łzom
kochających mnie podaruję zbawienie świata. Wreszcie z tej modlitwy korzystają nie tylko
ci, za którymi idzie ona do nieba, ale i ci, którzy ją tam posyłają, bo ona jest niejako
apostolstwem i misją, a tym samym ma wielką wartość u Boga9. Wszyscy też zobowiązani
są do tej modlitwy, będącej tym dla ludzi, czym chleb dla głodnego, suknia dla nagiego;
mówi nawet znakomity mistrz O. Faber, że jednym z celów, dla których żyjemy na ziemi,
jest orędownictwo za braćmi. Obowiązek ten wykłada jasno św. Paweł: Proszę tedy
najpierwej, aby były czynione prośby, modlitwy, przyczynienia, dziękczynienia za
wszystkich ludzi; jako powód zaś podaje: Albowiem to jest dobra i przyjemna przed
Zbawicielem naszym Bogiem, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli ku
uznaniu prawdy10.
2. Jeżeli to stosuje się do wszystkich ludzi, o ileż więcej do kapłanów; oni bowiem są
niejako posłami całej ludzkości przed majestatem Bożym i jakby rzecznikami, których
pieczy świat cały został powierzony11; stąd według słów papieża Innocentego I.:
Sacerdotibus et orandi et sacrificandi juge officium est [Kapłani mają nieustanny
obowiązek modłów i składania ofiar]12. Jeżeli w Starym Zakonie mąż Boży Samuel
orędownictwo za ludem uważał za swój święty obowiązek i nie wahał się wyrzec: A mnie
nie daj Boże, tego się grzechu dopuścić przeciw Panu, abym miał przestać modlić się za
wami13; toż tym więcej każdy kapłan Nowego Zakonu winien, niby drugi Mojżesz,
wznosić ciągle ręce w niebo, by ludowi swojemu wyprosić zwycięstwo, a gdy na ten lud
spadają klęski, wołać za nim do Pana: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twojemu14.
Oprócz tego kapłan ma pamiętać, że jakkolwiekby pracował, owoc jego pracy zależy
przede wszystkim od łaski Bożej, bo ani który szczepi, jest czym, ani który polewa, ale Bóg,
który pomnożenie dawa15. Nos foris loquimur – powiedział pięknie św. Augustyn – Ipse
intellectum aperit, Ipse terret, Ipse movet, Ipse aedificat [Nasze słowa padają na zewnątrz.
[To] On otwiera umysł, On budzi strach, On porusza, On buduje]. Otóż aby pracy

apostolskiej pomoc Bożą zapewnić, trzeba gorąco się modlić, pokornie się modlić, zawsze
się modlić. Niechże tedy kapłan modli się za wszystkich ludzi bez wyjątku – za cały
Kościół św., jego głowę i jego sługi – za kaznodziejów, spowiedników i misjonarzy, by ich
Pan duchem swoim napełnił – za sprawiedliwych, aby w łasce wytrwali – za grzeszników,
aby się nawrócili – za chorych i cierpiących, by otrzymali ulgę lub pociechę – za
kuszonych, by zwyciężyli w walce – za niewiernych lub źle wierzących, by poznali i
przyjęli prawdę – za konających, by ostatni bój wygrali – za dusze w czyśćcu pokutujące,
by przyszły prędzej do chwały; – a wszystko w zjednoczeniu z Sercem Jezusowym i za
pośrednictwem Bogarodzicy.
Tak modlą się zawsze święci kapłani. Św. Franciszek Ksawery. np. modlił się
ustawicznie o nawrócenie pogan, a modlitwa jego nie była płonną. Bł. Piotr Faber miał w
duszy żywy obraz wszystkich nędz, cierpień i pokus ludzkości i przebiegał myślą świat
cały, by się modlić za wszystkimi; a ilekroć zbliżał się do jakiegoś miasta lub jakiej wioski,
polecał mieszkańców Bożej opiece. Podobnie niech czyni każdy kapłan, zwłaszcza
wtenczas, gdy odprawia Mszę św. Przedstawiając sobie w duchu, że jest niejako na
Kalwarii pod krzyżem Zbawiciela, ogarniającego Sercem litościwym całą ludzkość i za
każdą duszę z osobna Krew swoją ofiarującego, niech każdej Jego Ranie pewne kategorie
ludzi wraz z ich potrzebami oddaje16. Może też modlitwy swoje rozłożyć na cały tydzień,
tak iżby w niedzielę modlił się za cały Kościół, za Ojca św. i duchowieństwo, w
poniedziałek za kuszonych, we wtorek za cierpiących, w środę za niewiernych i
innowierców, w czwartek za sprawiedliwych, w piątek za grzeszników, w sobotę za
konających i za dusze w czyśćcu cierpiące.
Przede wszystkim niech każdy kapłan modli się, gdy ma wstąpić na ambonę, zasiąść w
konfesjonale, iść do chorego, upomnieć błądzącego, albo gdy jakaś dusza biedna i grzeszna
nagłego potrzebuje ratunku; wtenczas potrzeba kołatać za nią mocno do Serca Jezusowego,
wzywając przyczyny Najśw. Panny i jej Anioła Stróża. I nie tylko niech sam się modli za
ludźmi, ale tymże duchem cichego apostolstwa stara się natchnąć wiernych, do czego może
posłużyć związek zwany Apostolstwem modlitwy.
A jakże ja spełniam ten podwójny obowiązek upominania błądzących i orędowania za
wszystkimi?
RACHUNEK SUMIENIA. Niestety, i tu także wiele niedoskonałości, wiele apatii; lecz Ty,
o Jezu, zachowaj mnie od ciasnego egoizmu, co tylko o własne dobro się troska, a nie dba o
uświęcenie bliźnich.
POSTANOWIENIA: 1. Będę odtąd z większą gorliwością, a zarazem z większą
łagodnością upominał moich podwładnych. 2. Rozłożę sobie modlitwy za bliźnimi na cały
tydzień, tak iżby co dzień przy Mszy św., nawiedzaniu Najświętszego Sakramentu i
odmawianiu Różańca, inne potrzeby polecać miłosierdziu Bożemu za przyczyną Najśw.
Panny.
AKT STRZELISTY: Te quaesumus, Domine, Tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine
redemisti [Prosimy Ciebie, Panie, przyjdź z pomocą Twoim sługom, których odkupiłeś
przez drogocenną Krew].
1 Ga 6,1. 2 Jk 5,16. 3 Łk 17,3. 4 Ez 3,17. 5 Św. Grzegorz Wielki, Mor. 1 XX. c. 8. 6 Por.
Życie duchowne, T. I, s. 538 (wyd. 5). 7 2 Tm 4,1–2. 8 In Cap. 34 Ezech. 9 Por. O. Faber,
Wszystko dla Pana Jezusa i O. Ramiere, Apostolstwo modlitwy. 10 1 Tm 2, 1. 3–4. 11 Św.
Jan Chryzostom. 12 Ep. ad Exup. C. 1. 13 1 Krl 15,23. 14 Jl 2,17. 15 1 Kor 3,8. 16 Por.

Życie duchowne, T. I, s. 528. (wyd. 5).

XXIII. O dobrym przykładzie
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Bądź przykładem wiernych1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, jak mam postępować, aby życie moje było
ewangelią dla ludu.
PUNKT I. Dlaczego powinien kapłan dawać dobry przykład?
1. Bóg sam wymaga, aby kapłani nie tylko w Jego oczach jaśnieli świętością, ale też
dawali dobry przykład ludziom. Wy jesteście światłość świata – mówi Pan Jezus do
Apostołów, ich następców i pomocników tychże w świętym urzędzie; a światłość wasza
tak niechaj świeci przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebiesiech2. Kiedy indziej zaś, po umyciu nóg w wieczerniku, mówi: Dałem
wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili3. Tego też żądają od uczniów
swoich Apostołowie. Tak św. Paweł rozkazuje Tytusowi, a w nim wszystkim biskupom i
kapłanom: Samego siebie we wszystkim podawaj przykładem dobrych uczynków... aby się
ten, który jest przeciwny, zawstydził, nie mając nic, co by o nas miał mówić złego4. Tego
żąda wreszcie Kościół od ministrów swoich i dlatego przy święceniu upomina: Censuram
morum exemplo suae conversationis insinuent... Eluceat in eis totius forma
justitiae...[Niech przez przykład swego życia dowodzą surowości obyczajów... Niech
jaśnieje w nich wzór wszystkiej sprawiedliwości...]. Czy pamiętam na te przestrogi?
2. Również z posłannictwa kapłanów wypływa, że mają oni dawać dobry przykład. Oni
bowiem są sługami i uczniami Chrystusa; stąd winni przynajmniej w miniaturze
przedstawiać ludowi Jego cnoty. Oni są mistrzami ludu; stąd winni, na podobieństwo
Chrystusowe, uczyć go słowem i życiem, tak iżby każdy z nich mógł powiedzieć za
Chrystusem: Uczcie się ode mnie... a za Apostołem: Bądźcie naśladowcami moimi, jakom i
ja Chrystusa5. Życie ich to jakby ewangelia niepisana, z której wszyscy mają się nauczyć
drogi Bożej; to jakby latarnia morska, na którą (po Chrystusie, Najświętszej Pannie i
Świętych) mają patrzeć ziemscy żeglarze6; – to jakby zwierciadło świata, w którym lud ma
widzieć, co ma czynić, a czego unikać7; – to jakby balsam Magdaleny, co ma wonią świętą
zaprawiać mistyczne ciało Chrystusowe. Czy tym jest rzeczywiście moje życie?
3. Dobry przykład jest konieczny, aby praca kapłańska była skuteczną, bo on ma sam w
sobie wielką siłę wewnętrzną, co już dawno wyraziło przysłowie: Verba movent, exempla
trahunt [Słowa uczą, przykłady pociągają]. Toż słusznie mówi św. Sobór Trydencki: Nie
masz nic, co by drugich więcej i mocniej nauczało pobożności i czci Boskiej, jak życie i
przykład tych, którzy się służbie Bożej poświęcili... /dlatego godzi się ze wszechmiar
duchownym, do części Pańskiej powołanym, tak urządzić życie i wszystkie obyczaje swoje,
iżby w ubraniu i w postawie i w ruchach i w mowie i we wszystkim innym nic na sobie nie
okazywali, jedno co by było poważnym, umiarkowanym i pobożności pełnym8. Natomiast
nic tak ludzi nie odstręcza od pobożności a nawet od Kościoła, jak życie występne
kapłanów, bo wielu mimowolnie nasuwa się ta myśl: Czyż może być prawdą to, co tacy
kapłani głoszą, kiedy oni sami tego nie spełniają.
Dobry przykład to kazanie dziwnie wymowne, które nawet uprzedzonych i niechętnych
przekonywa, bo on ma głos nad wszelkie trąby donioślejszy9. Pewnego razu św. Franciszek

z Asyżu rzekł do brata zakonnego: Pójdźmy powiedzieć kazanie, i poszli na miasto; lecz
zamiast stanąć wśród tłumu, przechodzili ulicami. Ojcze – mówi zakonnik – a gdzież będzie
kazanie? Jużeśmy powiedzieli – odrzekł św. Franciszek; bo sam widok sukni zakonnej
uważał za kazanie dla świeckich. Podobnie samo życie kapłana winno być kazaniem dla
ludu. Gdzie nie ma dobrego przykładu, tam najświetniejsza wymowa jest tylko vox, vox et
praeterea nihil [głosem, głosem i niczym nadto]. Co więcej, Bóg takiemu kaznodziei grozi:
Czemu ty opowiadasz sprawiedliwości moje i bierzesz testament mój w usta twoje, ano ty
masz w nienawiści karność10; ludzie zaś gorszą się nieraz i mówią głośno lub po cichu:
Lekarzu, ulecz najpierw siebie samego.
Dobry przykład sam przez się porusza i buduje. Na kazaniach św. Franciszka Borgiasza
płakali i tacy, którzy zgoła nie rozumieli języka, w jakim do nich mówił; a gdy ich pytano,
dlaczego płaczą, odpowiadali: Dlatego, żeśmy nigdy jeszcze nie widzieli tego, na co dziś
patrzymy, jak możny pan tego świata stał się wielkim Świętym11. Podobnie urok świętości,
więcej niż urok słowa, sprawiał, że po kazaniach św. Jana Kapistrana w Krakowie, stu
trzydziestu profesorów i uczniów Akademii wstąpiło do zakonu Obserwantów.
Dobry przykład zachęca do naśladowania, bo mówi tak, jak owa niewiasta wspaniała,
co objawiła się w widzeniu św. Augustynowi i wskazała na otaczający ją orszak dziewic:
Tu non poteris, quod isti et istae [Czy ty nie potrafisz tego, co oni i one?]. Rzeczywiście,
widok męczenników, umierających odważnie i z radością dla Chrystusa, natchnął, przy
Jego łasce, takim męstwem wielu chrześcijan, że za nic sobie mieli najsroższe katusze.
Widok św. pustelników i zakonników, takiego np. św. Antoniego, Pachomiusza,
Benedykta, Franciszka z Asyżu itp., pociągnął tysiące na pustynię lub do klasztoru. Lecz po
cóż tak daleko szukać? Jeżeli w jakiej parafii jest kapłan święty i gorliwy, tedy samym
życiem swoim wywiera wpływ zbawienny na parafian i na obcych. Dowodem tego życie
proboszcza z Ars.
Dobry przykład nawraca, bo ludzie bardziej wierzą oczom, aniżeli uszom12. Mówi
nawet św. Jan Chryzostom, że nawrócenie świata nie tyle było skutkiem cudów, jakie
Apostołowie zdziałali, ile cnót (gloriae pecuniaeque contemptus) [pogarda dla chwały i
pieniędzy], którymi światu przyświecali13; toż słusznie upomina: Żyjmy, jak żyli
Apostołowie, a nawrócimy świat bez cudów... To mówię wszystkim, to mówię i tym, którzy
nad innymi rząd mają, i tym, którzy są pod rządem, a najbardziej mówię sobie samemu14.
Obym i ja mówił tak często do siebie!
Wreszcie, dobry przykład, jaki dają kapłani, karci występnych, którzy nieraz
wyrzekają, że żyć według Ewangelii niepodobna; a dla niedowiarków, lubiących zastawiać
się wadami duchowieństwa, to znowu nazywać kapłanów oszustami lub komediantami,
jest dobrą choć milczącą apologią wiary; stąd św. Piotr nie każe wdawać się w subtelne
sprzeczki z bezbożnymi, ale mówi, że ta jest wola Boża, abyśmy światem i przykładne
życiem naszym głupstwu tych nieuważnych ludzi milczenie nakazywali15. Czy życie moje
jest rzeczywiście apologią religii?
PUNKT II. W czym ma kapłan dawać dobry przykład.
Odpowiada Apostoł: Samego siebie we wszystkim podawaj przykładem dobrych
uczynków.
We wszystkim, a więc najpierw w życiu duchownym; stąd mieć zamiłowanie w
modlitwie, w nawiedzaniu Najświętszego Sakramentu, w dziękczynieniu po Mszy św., w
nabożeństwie do Serca Jezusowego, Najświętszej Panny i Świętych itd., tak iżby samo
życie kapłana było upomnieniem do pobożności.

We wszystkim, a więc w pracy duchownej; stąd kochać tę pracę, oddawać się jej
gorliwie, prawić kazania z żarliwością, gotować się do nich starannie, siedzieć chętnie w
konfesjonale i poświęcać baczną uwagę każdej duszy, spieszyć skwapliwie do chorych,
sprawować godnie wszystkie Sakramenty i wszystkie funkcje kapłańskie, tak iżby się stąd
wierni uczyli, jak wielką one mają wartość.
We wszystkim, a więc także w mowie; stąd nie tylko strzec się obmowy, szyderstwa,
kostyczności i płaskich żartów, ale słowem swoim wszystkich budować i pociągać do
cnoty.
We wszystkim, a więc w stosunkach z ludźmi, zwłaszcza z parafianami; stąd nie tylko
odznaczać się bezinteresownością, łagodnością i serdecznością, ale także uczynnością i
miłosierdziem, starając się być wszystkim dla wszystkich, odwiedzając chorych, ciesząc
nieszczęśliwych, wspierając ubogich i nie żałując grosza na dobre cele, tak iżby wierni
przykładem kapłana zachęcali się do podobnych uczynków.
We wszystkim, a więc i w życiu prywatnym, jak w używaniu pokarmu, napoju,
wypoczynku, rozrywki, w przyjmowaniu gości, w urządzeniu domu, w czuwaniu nad
służbą, w prowadzeniu gospodarstwa, w troskliwości o moralne i materialne dobro parafii,
miasta, kraju itd., tak iżby parafianie mogli powiedzieć: Najlepiej iść we wszystkim za
naszym pasterzem.
Czy o to starają się wszyscy kapłani? Czy mianowicie pomnąc na rozkazanie Apostoła:
Każdy z was bliźniemu swemu niech się podoba ku dobremu, dla zbudowania16, tak żyją, iż
śmiało mogą wyrzec: Przemyśliwamy dobra nie tylko przed Bogiem, ale też przed
ludźmi?17. Niestety nie wszyscy; toż nie dziw, że nieraz sami wierni żalą się na swoich
kapłanów: Dicunt et non faciunt [Mówią, a nie czynią]. Co gorsza, tu i ówdzie trafia się
nawet zgorszenie! A jakiż ja przykład daję w życiu?
RACHUNEK SUMIENIA... Lecz Ty, o Jezu, spraw, aby wszyscy słudzy Twoi świecili jak
pochodnie i spełniali apostolstwo dobrego przykładu. Niech wśród tych sług ukażą się
znowu Święci, z zaparciem się i poświeceniem Apostoła narodów, by świat grzeszny i w
niedowiarstwie grzęznący pociągnęli do Ciebie.
POSTANOWIENIA: 1. Życie moje publiczne i prywatne tak urządzę, iżby było
zbudowaniem dla wiernych. 2. Będę odtąd gorliwszym w praktykach pobożnych.
AKT STRZELISTY: Fac, Domine, ut videam, ut luceam, ut ardeam, ut omnes ad Te
traham [Spraw, Panie, abym pojął, abym jaśniał, abym płonął, abym wszystkich pociągał
ku Tobie].
1 1 Tm 4,12. 2 Mt 5,16. 3 J 13,15. 4 Tt 2,7–8. 5 1 Kor 14,16. 6 Św. Karol Boromeusz. 7
Św. Grzegorz Wielki, Reg. 1. 7. 8 Sess XXII. de Ref. C. 1. 9 Św. Jan Chryzostom. 10 Ps
50,16–17. 11 Chaignon, Rozm. dla kapł. III, 77. 12 Conc. Urcell. Tr. 3. C. 4. 13 Hom. 46 in
Matth. 14 Hom. 6 in. 1. Ep. ad Cor. 15 1 P 2,15. 16 Rz 15,2. 17 2 Kor 18,21.

XXIV. O zgorszeniu
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Nie dawając nikomu zgorszenia,
aby nie było naganne posługiwanie nasze: ale we wszystkim stawmy samych siebie, jako
sługi Boże1.
PRAELUDIUM II. Spraw, Panie, abym poznał, jak strasznym złem jest zgorszenie, i z

całej duszy lękał się zgorszenia.
PUNKT I. Dlaczego nie należy dawać zgorszenia.
1. Według Doktorów św., zgorszenie jest to dictum vel factum minus rectum, praebens
alteri ruinam [powiedzenie albo czyn nieprawy, powodujące grzech innych ludzi]; stąd
grzechu zgorszenia winien jest każdy, kto nie tylko wprost doradza złe innym, ale również
i ten, kto swym życiem i swymi czynnościami zachęca, choć ubocznie, bliźniego do
grzechu2. Jak widoczna, zgorszenie jest samo przez się wielkim złem; i nic dziwnego, że
sam Zbawiciel ostrzega: Biada światu dla zgorszenia, gorszycielowi zaś grozi: Biada
człowiekowi temu, przez którego zgorszenie przychodzi3. Lecz o ileż większym jest to złe,
jeżeli się go dopuszcza kapłan!
2. Dając bowiem zgorszenie, wyrządza kapłan Panu Bogu wielką krzywdę. On na to
przyodziany tak wielką godnością, by rozszerzał między ludźmi cześć Imienia Pańskiego,
budował królestwo Boże w duszach, przewodził ludowi Chrystusowemu w walce
duchownej; a on tymczasem zniesławia to Imię, niszczy to królestwo, zdradza tę
chorągiew, bo sprawia, że ludzie odwracają się od Boga, a nieraz nawet bluźnią lub
zatwardzają się w niedowiarstwie; wszakże już za czasów św. Jana Chryzostoma poganie,
patrząc na życie rozpustne niektórych kapłanów, mówili: Bóg chrześcijan albo nie jest
Bogiem, albo jest występnym; gdyby bowiem był dobrym, czyżby ścierpiał tak wiarołomne
sługi. Zaiste, nullum puto majus praejudicium, quam a malis sacerdotibus tolerat Deus,
quando eos, quos ad aliorum correctionem posuit, dare de se exempla pravitatis cernit;
quando ipsi peccamus, qui compescere peccata debuimus [Sądzę, że nie ma większej
krzywdy niż ta, której doświadcza Bóg od złych kapłanów, gdy widzi, że ci, których
ustanowił dla naprawy innych, dają przykłady własnej nieprawości, kiedy my, którzy
mieliśmy obowiązek tępić grzechy, sami grzeszymy]4. Może i mnie dotyczy ta skarga?
3. Dając zgorszenie, udaremnia kapłan, o ile od niego zależy, dzieło Chrystusowe. On
na to ma tak wielką władzę, by dusze Krwią Jezusową oczyszczał i uświęcał; a on
tymczasem te dusze odwodzi od Chrystusa i Krew Jego czyni dla nich bezskuteczną. Toż
nic dziwnego, że św. Paweł nazwał go nieprzyjacielem krzyża Chrystusowego5, a św.
Bernard nie wahał się twierdzić, że Pan Jezus większego doznaje prześladowania od
gorszycieli, aniżeli od tych, co Go ukrzyżowali6. Ach, któżby się śmiał dopuścić tak
strasznej zbrodni?
4. Dając zgorszenie, kapłan gubi i zabija te dusze, którym ma pomagać do zbawienia,
bo zamiast ostrzegać je przed grzechem, on raczej słowem, przykładem lub niedbalstwem
zachęca je do upadku. I rzeczywiście, dobrzy patrząc na zdrożne lub oziębłe życie kapłana,
zniechęcają się na drodze Bożej i stygną w pobożności; leniwi zaś i źli znajdują pożądaną
wymówkę, by trwać w występkach, a gdy się ich upomina, niejeden z nich gotów
odpowiedzieć: Quid mihi loqueris; ipsi clerici non illud faciunt? et me cogis, ut non faciam
[Dlaczego mi zwracasz uwagę; czy i sami duchowni tak nie postępują? A mnie zmuszasz,
bym tego nie czynił?]7. Słusznie zatem skarży się Pan na takich kapłanów: Trzodą
straconą stał się lud mój: pasterzowie ich zwiedli je8; Ojcowie zaś Kościoła nazywają ich
już to dzieciobójcami, iż zadają śmierć dzieciom sobie powierzonym9, już, w ślad za
Prorokiem, niezbożnikami, dybiącymi jak ptasznicy, zastawiającymi pociski i sidła na
pojmanie ludzi10. Tacy kapłani spełniają dzieło szatana, bo mu pomagają wtrącać dusze do
piekła. O cóż to za okropność być narzędziem szatana!
5. Dając zgorszenie, szkodzi kapłan całemu Kościołowi świętemu, bo ludzie

nierozumni lub przewrotni grzechy jednego kapłana składają na karb całego
duchowieństwa i szarpią stąd sławę przeczystej Oblubienicy Chrystusowej; co gorsza,
niedowiarkowie biorą stąd skłonność do głoszenia słowem lub pismem, że stan kapłański
składa się z samych obłudników, z tą tylko różnicą, że jedni umieją się lepiej maskować niż
drudzy. Niestety, bezwstydne to kłamstwo znajduje u ludzi głupich i złych wiarę, bo za
pozorny dowód służą mu grzechy niektórych kapłanów. Zdarza się nawet, że ludzie słabej
wiary zadają sobie pytanie: Jestże to prawdą, że istnieje niebo i piekło, skoro ten lub ów
ksiądz tak żyje, że ani piekła się nie lęka, ani o niebo nie stoi. Zaiste, słusznie powiedział
św. Bernard, że nie ma gorszej zarazy dla ludu nad głupotę kapłana, połączoną z
zepsuciem11 – i że gorszące życie kapłanów więcej przynosi szkody Kościołowi, niżeli
sami heretycy12. Z drugiej strony źli księża najskuteczniej pomagają herezjom, a nieraz są
ich twórcami; i nie tylko w czasach tzw. reformacji, ale i później sprawdziło się, że
principium hae-reseos vilipensio cleri [Źródłem herezji lekceważenia ze strony kleru]. O
Boże, zachowaj Kościół św. od tego nieszczęścia!
6. Dając zgorszenie, kapłan szkodzi okropnie sobie samemu. Nie dosyć, że według
wyroku Pańskiego Wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się Prawu... przeto z
mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu13, traci cześć u
ludzi i ściąga na siebie pogardę wszystkich – nie dosyć, że pozbawiony łaski Bożej, nosi
piekło w swej duszy, bo głos Boży ciągle nań woła, jak na Kaina: Gdzie są bracia i siostry,
których zabiłeś? – ale skarbi sobie nadto gniew Boży na dzień sądu. A ten sąd będzie
straszny, jako zapowiedział Prorok: Słuchajcie tego kapłani... bowiem sąd jest, i żeście się
stali sidłem straży, a siecią roztoczoną14. Po śmierci zaś jakże okropna czeka go kara! Si ei
– mówi św. Jan Chryzostom– qui unum aliquem dumtaxat offenderit, expedit, ut mola
asinaria suspendatur a collo ipsius, ac demergatur in profundum maris: qui non unicum,
non duos, non tres tantum, sed jam multos etiam populos perdiderint, illis quid tandem fiet?
[Jeśli temu, który skrzywdził tylko jednego człowieka, przynosi więcej pożytku, gdy
kamień młyński zostaje zawieszony na jego szyi i ginie utopiony w odmętach morskich, to
co w końcu spotka tych, którzy zgorszyli nie jednego tylko, nie dwóch, nie trzech, lecz
zaiste wiele ludów?]15. Taki kapłan, według słów św. Grzegorza Wielkiego, na tyle
zasługuje śmierci, ile dał złych przykładów; a piekło jego będzie tym straszniejsze, że
dusze zgorszone przez całą wieczność przeklinać i szarpać go będą. O Boże, zachowaj
każdego kapłana od takiej kary!
PUNKT II. Lecz kiedyż to kapłan może dać zgorszenie?
Oto najpierw wtenczas, gdy rozmyślnie odciąga wiernych od wiary i od społeczności
kościelnej. Takich lucyferów cały szereg wylicza historia Kościoła; bo z jakiegoż to stanu
wyszli najzuchwalsi herezjarchowie, jak Montanus, Ariusz, Huss, Luter, Zwingli itp., jeżeli
nie z kapłańskiego. Przeszły wiek patrzył nawet ze smutkiem, jak kapłani i biskupi
(Chabot, Grégoire itp.) publicznie na mównicy wyrzekali się wiary i deptali znamię
zbawienia. Podobnych zgorszeń nie brakło i w naszym wieku; któż bowiem nie pamięta
bezprawi lub szaleństw takiego Gavazzego, Pantaleona, Loysona itp.; albo nie wie, że sektę
starokatolików utworzyli pyszni i źli księża, taki Doellinger, Reinkens, Herzog itp.
Kapłan daje zgorszenie i wtenczas, gdy kogoś namawia do grzechu. Dzięki Bogu, i ta
ohyda należy do wyjątków, chyba, że kogoś gwałtowna jakaś namiętność, mianowicie
saeva libido lub żądza zemsty, rozpali i oślepi. Tu strzec się trzeba przede wszystkim
grzesznej miłości, bo ona do podobnego zgorszenia doprowadzić by mogła i czasem,
niestety, prowadzi.

Kapłan daje zgorszenie i wtenczas, gdy straciwszy sumienie, a nieraz i wstyd, oddaje
się wielkim występkom, mianowicie nieczystości, pijaństwu lub chciwości. Najwięcej
zgorszenia sprawia nieczystość, idąca nieraz w parze z pijaństwem; jeżeli bowiem fama o
niej jest głośną, tedy ten wywołuje skutek, że wszyscy o takim kapłanie mówią z pogardą,
wielu zaś nie chce od niego przyjmować Sakramentów, ani bywać na jego Mszy lub
kazaniu. Nie tak obrzydliwą, jak nieczystość i pijaństwo, ale zawsze gorszącą jest
chciwość, zwłaszcza gdy łączy się ze zdzierstwem lub z nieużytością serca względem
ubogich. Szkodliwym jest również gniew, jeżeli wybuchy są gwałtowne lub mają miejsce
w kościele. Toż tych i innych występków każdy kapłan bacznie strzec się powinien,
pamiętając na słowa św. Augustyna: Nolite coelum claudere; clauditis, dum male vivere
ostenditis [Nie zamykajcie nieba; zamykacie [je], kiedy dajecie przykład złego życia].
Kapłan daje zgorszenie, jeżeli zaniedbuje obowiązki, albo spełnia je leniwo i
niechętnie, bo przez to wierni osłabiają się w gorliwości, a nieraz i w wierze; nadto, kiedy
on śpi, nieprzyjaciel sieje kąkol w parafii. Dzieje się to wtenczas, gdy wcale nie, albo licho
gotuje się do kazań – gdy ucieka od konfesjonału, a jeżeli musi siedzieć, spowiada prędko i
niecierpliwie – gdy narzeka, że musi jeździć do chorych – gdy natomiast często wyjeżdża z
domu, tak że parafianie ze sprawami, albo co gorsza, chorzy muszą na niego czekać – gdy
uderza z ambony na dewocję i odstrasza ludzi od częstej spowiedzi i Komunii św. – gdy bez
uszanowania zachowuje się wobec Pana utajonego i przy sprawowaniu Sakramentów – gdy
Mszę św. odprawia bez żadnego przygotowania się, bez skupienia, bez powagi. Ten ostatni
błąd jest bardzo rażącym i może zgorszyć nie tylko katolików, ale i innowierców.
Opowiada nawet św. Alfons Liguori, że pewien heretyk był już gotów wyrzec się swoich
błędów, lecz będąc obecnym na Mszy odprawianej z lekceważącym roztargnieniem,
zaniechał swego zamiaru, utrzymując, że sam Papież nie musi mieć wiary; gdyby bowiem
wierzył, kazałby żywcem spalić tak niegodnych kapłanów16.
Wreszcie, kapłan może dać zgorszenie i wtenczas, gdy działa nierozważnie,
małodusznie i nie po kapłańsku, np. gdy w towarzystwie milczy, gdzie trzeba bronić wiary
– gdy przytakuje błędnym zasadom świata, pozwala sobie lekkich żartów, wycieczek
przeciw swej władzy lub obmowy bliźnich – gdy w konfesjonale głośno i z uniesieniem
karci – gdy pozwala krewnym swoim mieszać się do zarządu parafii – gdy żyje wystawnie
i sprawia zbyt sute biesiady, wysoko grywa w karty, bawi się w wielkiego pana lub adonisa
kobiet, albo przeciwnie zaniedbuje się i chłopieje – gdy się oddaje rozrywkom
niepozwolonym lub zbyt światowym, np. tańcom, polowaniom itp. – gdy wchodzi w
towarzystwa niestosowne, np. gdzie się zbierają pijacy albo młode i lekkie kobiety – gdy
sam trzyma w domu młodą kobietę i popada w złe podejrzenie, choćby nie był winnym i nie
groziło mu niebezpieczeństwo upadku (czego jednak zawsze lękać się trzeba) itd.
Pod tym względem powinien kapłan pamiętać na przestrogę św. Pawła: Od wszelkiego
podobieństwa złego się powściągajcie17. Są nawet okoliczności, w których wstrzymać się
trzeba od rzeczy pozwolonych, aby nie były ku zgorszeniu mdłym; toż słusznie Apostoł
Paweł pisał do Koryntian: Jeśli pokarm obraża brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki,
abym brata mego nie zgorszył18. Ach jakże to często jakieś słowo nie złe, ale nieostrożne,
albo jakiś czyn mniej rozważny staje się okazją upadku lub kamieniem obrażenia słabych
dusz!
Czyliż tedy trafiają się zgorszenia, pochodzące od kapłanów? Niestety, trafiają się, i to
nie tylko faryzejskie. I ja również mam na sumieniu grzechy cudze, a może nawet ciąży na
mojej duszy jakieś większe zgorszenie?

RACHUNEK SUMIENIA. AKT UPOKORZENIA SIĘ I ŻALU. Lecz teraz uciekam się do Ran
Twoich, Panie, i błagam: Ab alienis parce servo Tuo! [Broń sługę Twego przed
zgorszeniem].
POSTANOWIENIA: Będę odtąd lepiej badał sumienie, czy nie dałem komu lub nie daję
jakiego zgorszenia, choćby mimowolnego, i zwrócę baczniejszą uwagę na moje słowa i
czyny, zwłaszcza w towarzystwie i w podróży.
AKT STRZELISTY: Oczyść mnie od ukrytych błędów moich i oszczędź słudze Twemu
błędów cudzych19.
1 2 Kor 6,3–4. 2 Św. Alfons Liguori O godności i obowiązkach kapł., s. 103. 3 Mt 18,7. 4
Hom. 17 in Evang. 5 Flp 3,18. 6 Ser. in Conv. s. Pauli. 7 Św. Augustyn, De Verb. Dom
Ser. 49. 8 Jr 50,6. 9 Św. Grzegorz Wielki. 10 Jr 5,26. 11 De oni. vitae C. 1. 12 Ser. 33 in
Cant. 13 Ml 2,8–9. 14 Oz 5,1. 15 De Sacerd. I, 6. 16 O godności i obowiązkach kapł., s.
113. 17 Tes 5,22. 18 1 Kor 8,9.13. 19 Ps 19,13–14.

XXV. O gorliwości o zbawienie dusz
– O pobudkach do gorliwości
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Zbawiciela: Przyszedłem puścić ogień na
ziemię, a czegóż chcę, jedno aby był zapalon1.
PRAELUDIUM II. Sprawże, Panie, aby ten ogień świętej gorliwości zapalił się
rzeczywiście w moim sercu.
PUNKT I. Dlaczego kapłan powinien być gorliwym o zbawienie dusz.
1. Gorliwości tej wymaga najpierw miłość Boga. Pan Bóg miłuje dusze i dla zbytniej
miłości, którą nas umiłował2, pragnie ich zbawienia, iżby z jednej strony objawić przez to
doskonałości swoje i chwałę swoją pomnożyć, z drugiej uczynić je uczestniczkami
szczęścia swojego. Ktokolwiek kocha Pana Boga, podziela pragnienia Boże, a tym samym
kocha dusze ludzkie i pragnie ich zbawienia, czyli gorliwość o zbawienie dusz jest
koniecznym skutkiem i objawem miłości ku Bogu. Qui non zelat, non amat [Kto nie jest
gorliwy, nie miłuje], powiedział trafnie św. Augustyn3, a mógł się tu powołać na rozmowę
Zbawiciela z Piotrem św. Kiedy bowiem Pan chciał doświadczyć miłości Piotrowej, nie
powiedział: Jeżeli mnie kochasz, rozdaj wszystko między ubogich, albo czyń surową
pokutę, ale: Paś owce moje. Widocznie nie masz nic tak miłego i przyjemnego Bogu, jak
pracowanie ze wszystkich sił nad tym, aby ludzie stawali się lepszymi4. Toż Ojcowie
wypowiadają zgodnie ustami św. Grzegorza Wielkiego, że nad wszelkie ofiary milszą jest
wszechmogącemu Bogu gorliwość o zbawienie dusz, a im kto więcej dusz pociągnie do
miłości Bożej, tym większą posiądzie miłość u Boga5. Podobnie św. Jan Chryzostom nie
waha się twierdzić: Nihil tam studiose affectat Deus nec tam gratum illi est quam salus
animarum [Bóg nie pożąda niczego tak gorąco ani nic nie jest dlań milsze, niż zbawienie
dusz], a w innym miejscu mówi, że kto nawróci jednego tylko grzesznika,
przyjemniejszym jest Panu od tego, który by cały swój majątek rozdał ubogim. Czy ja
przynajmniej staram się o nawrócenie tych dusz, które mi Bóg powierzył? Jeżeli się nie
staram, nie kocham Boga; bo qui non zelat, non amat [Kto nie jest gorliwy, nie miłuje].
2. Gorliwości tej wymaga przykład Chrystusa Pana. Oto On z miłości ku duszom

wyniszczył się aż do śmierci krzyżowej, i nie tylko przelał dla nich Krew swoją, ale
zostawił wszystko, co potrzebne do ich zbawienia; jak zaś drogą jest Mu każda dusza,
odsłonił nam w rozmowie z Samarytanką. Podobnie także uczeń i sługa Chrystusa, kapłan,
winien cenić każdą duszę i nie tylko pragnąć jej zbawienia, ale pracować wedle sił, by się
rzeczywiście zbawiła. To właśnie jest probierzem jego służby, jako powiedział św. Jan
Chryzostom: Nihil adeo declarat, quis sit fidelis et amans Christi, quam si fratrum curam
agat, proque illorum salute gerat sollicitudinem [Nic bardziej nie dowodzi, kto jest
człowiekiem wiernym i miłującym Chrystusa, niż troska o braci i gorliwość w zabiegach o
ich zbawienie]6. Stąd słusznie odzywa się do kapłana św. Bernard: Si Christi discipulus es,
ignescat zelus tuus [Jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, niech płonie twoja gorliwość]7. O
niechże ten ogień płonie w duszy mojej, iżbym mógł powiedzieć z św. Magdaleną de
Pazzis: Jezu kochany, raczyłeś umrzeć za grzeszników na krzyżu i wylać za nich wszystką
Krew swoją; otóż i ja za Twoim przykładem chcę oddać krew i życie moje dla ich
nawrócenia.
3. Gorliwości tej wymaga miłość bliźniego. Cóż droższego nad duszę ludzką? Wszakże
ona jest królewskim dziełem Bożym8, cenniejszym nieskończenie niż świat cały, bo exiguus
est totus mundus – mówi św. Ambroży9 – pro unius animae stipendio [Cały świat to zbyt
mało, by zapłacić za jedną duszę]; ona tyle warta, ile Krew Zbawiciela. Otóż gdziekolwiek
się obrócę, widzę, jak szatan i świat wytężają swe siły na zgubę dusz, jak dusze tysiącami
wpadają w grzech, a z grzechu w piekło; i któż je ma ratować, jeżeli nie przede wszystkim
kapłan, którego Pan uczynił współpracownikiem swoim w tym dziele. Zaprawdę, jeżeli
święte służebnice Pańskie taką płonęły miłością ku duszom, że np. św. Katarzyna
Sieneńska pragnęła być umieszczoną w bramach piekła, by wstrzymywać lecące tam na
oślep dusze grzeszników – jeżeli św. Magdalena de Pazzis mogła wyrzec: Gdyby mnie Bóg
zapytał, jak św. Tomasza z Akwinu, jakiejbym pragnęła od Niego łaski, odpowiedziałabym:
zbawienia dusz – czyż ja kapłan będę się troszczyć o liche fraszki ziemskie, zamiast troskać
się o dusze? Czy raczej nie zawołam całym sercem: Da mihi animas, cetera tolle tibi10.
4. Gorliwości tej wymaga posłannictwo kapłana. Czymże bowiem z woli Bożej i
postanowienia Kościoła są kapłani, jeżeli nie pomocnikami Bożymi11, zbawicielami
świata12, szafarzami domu Bożego13, rybołowcami Najwyższego14, lekarzami dusz15,
robotnikami w winnicy Pańskiej16; otóż z samego powołania swego winni oddawać się
duszom i pomagać im do zbawienia, inaczej nie są godnymi tak wzniosłego urzędu. Bóg
stworzył świat bez kapłanów, ale postanowił go zbawić przy pomocy kapłanów; toż w ich
ręce niejako złożył szczęście wieczne milionów dusz. I rzeczywiście, jeżeli kapłan pracuje
gorliwie, uświęca i zbawia przez łaskę Jezusową nie tylko siebie, ale i te dusze, które z jego
pracy chcą korzystać; jeżeli jest leniwym, gubi, prócz siebie, wiele dusz. O mój Boże, jakaż
to wielka odpowiedzialność ciąży na każdym kapłanie, a więc i na mnie!
5. Gorliwości tej od kapłana wymaga wzgląd na własne jego dobro. Pracować około
zbawienia dusz – to sprawa nader chwalebna, bo sprawa iście Boża, a nawet według słów
św. Dionizego, z Bożych spraw najcelniejsza (omnium divinorum divinissimum)17; toż
słusznie mówi Richardus a S. Victore: Nie wiem, jakiejby człowiek mógł większej łaski
dostąpić na ziemi, jak gdy go Bóg powołuje do tego, by za jego posługiwaniem ludzie źli
stawali się dobrymi, a niewolnicy szatana przemieniali się w synów Bożych. Może powiesz,
że większą zda ci się rzeczą wskrzeszać umarłych? Więc zdaniem twoim za większą rzecz
miałoby się poczytywać wskrzeszenie ciała, które znowu umrze, niż wskrzeszenie duszy,

która żyć będzie na wieki!18. Otóż do takiej pracy i jam powołany! O Boże, któż ja jestem,
iżeś raczył wejrzeć na mnie, lichy proch ziemi, na mnie grzesznika!...
Pracować nad zbawieniem dusz – to sprawa dziwnie pożyteczna. Kapłan gorliwy,
spełniając czyny tak miłe Bogu, zapewnia sobie Jego miłość i łaskę; a cóż nad to
pożądańszego? Natomiast kapłan leniwy zniechęca ku sobie Serce Jezusowe; a cóż nad to
szkodliwszego?
Kapłan gorliwy postępuje raźno na drodze Bożej i omija wiele niebezpieczeństw, wiele
sideł, które na niego czyhają. Natomiast kapłan leniwy staje się często niewolnikiem tej lub
owej namiętności – ambicji, chciwości, niewstrzemięźliwości, albo nawet nieczystości, a
przynajmniej łatwo wpada w grzechy.
Kapłan gorliwy znajduje w pracy nader słodką pociechę, bo cóż to za szczęście
nawrócić jedną tylko duszę z drogi złej. Tego szczęścia nie zakosztuje kapłan leniwy –
owszem, życie jego wlecze się pośród rozproszeń światowych z jednej, a nudów i
wyrzutów sumienia z drugiej strony. Stąd słusznie ostrzega mistrz pobożny: Si incipis
tepescere, incipies male habere... Si autem dederis te ad fervorem, invenies magnam
pacem, et senties leviorem laborem [Jeśli poczynasz stygnąć, zaczniesz mieć się źle ... Jeśli
zaś poświęcisz się z zapałem, znajdziesz wielki spokój i poczujesz, że trud jest lżejszy]19.
Kapłan gorliwy zyskuje sobie cześć i zaufanie u wszystkich; natomiast o kapłanie
leniwym i nieprzykładnym każdy mówi: Szkoda, że suknię kapłańską nosi.
Kapłan gorliwy o zbawienie cudze zapewnia tym samym zbawienie własne; i słusznie
powiedział św. Augustyn: Animam salvasti, animam tuam praedestinasti [Duszę zbawiłeś,
o losie swojej duszy postanowiłeś]. Co więcej, jedna on sobie prawo do świetnej chwały w
niebie, bo wszakże sam Duch Św. przyrzekł: Którzy ku sprawiedliwości kierują wielu, będą
świecić, jako gwiazdy na wieki wieczne20. Mówi nawet św. Grzegorz Wielki, że kapłan,
poświęcający swe życie nawracaniu, tyle otrzyma koron, ile dusz Bogu pozyskał; a św.
Alfons dodaje, że te dusze będą tworzyć przyboczny jego orszak, gdy będzie wchodził do
nieba, tak jak na spotkanie św. Filipa Nereusza wysłał Bóg wszystkie dusze, które jego
staraniem dostały się do chwały21. Natomiast kapłan leniwy będzie odrzucony, wraz z
tymi, których zgubił swoim niedbalstwem22. Si non est nobis satis ad salutem – mówi św.
Jan Chryzostom – quod virtuose ipsi vivamus, sed oportet aliorum salutem re ipsa
desiderare; cum neque nos recte vivamus, neque alios hortemur, quid respondebimus? que
nobis spes salutis reliqua erit? [Jeśli nie wystarcza nam do zbawienia, że sami żyjemy
cnotliwie, lecz zaiste trzeba nam starać się zbawienia innych, cóż odpowiemy, skoro ani nie
żyjemy sprawiedliwie, ani innych do tego nie zachęcamy? Jakaż pozostanie dla nas
nadzieja zbawienia?] (Homilia IX, in Cap. XVII Mat.). O takich kapłanach mówi św.
Bernard, że lepiej by im było, aby kopali ziemię albo żebrali, aniżeli byli przyodziani tym
świętem dostojeństwem; bo w dniu sądu skargi i wyrzuty dusz potępionych z przyczyny ich
opieszałości ze wszech stron przeciw nim się podniosą23. O Boże, nawróćże takich
kapłanów!
6. Do pracy około zbawienia dusz obowiązani są przede wszystkim pasterze i ich
pomocnicy; do nich też szczególnie zwraca się św. Bernard z upomnieniem: Si pastores
estis, gaudete, quia merces vestra copiosa est in coelis. Si mercenarii estis, timete, quia
periculum vestrum grande est in terris. Si fures estis, ingemiscite, quia locus vester magnus
est in poenis [Jeżeli jesteście pasterzami, radujcie się, ponieważ obfita jest wasza zapłata w
niebiosach. Jeśli jesteście najemnikami, lękajcie się, gdyż narażacie się na wielkie
niebezpieczeństwo na ziemi. Jeśli zaś jesteście złodziejami, wzdychajcie z płaczem,

bowiem czeka was ciężka kara]24. Niemniej jednak i na innych kapłanach ciąży ten
obowiązek, bo wypływa on z przykazania miłości Boga i bliźniego, jako też z powołania
kapłańskiego. Myliłby się – mówi święty Alfons Liguori – kto by powiedział: jestem
kapłanem, ale nie mam dusz do prowadzenia, dosyć zatem będzie, jeżeli będę pracował nad
samym sobą; każdy bowiem kapłan winien pracować około zbawienia dusz, stosownie do
okoliczności, w jakich się znajduje. Mianowicie, gdzie dusze pozbawione są pomocy
duchownej, każdy kapłan obowiązany jest do pełnienia urzędu spowiednika25; a nadto
winien on talenty swe zużytkować na chwałę Bożą i zbawienie dusz, inaczej odpowie przed
Bogiem za każdy talent zagrzebany w ziemi. Co więcej, św. Jan Chryzostom grozi takiemu
kapłanowi: Si sacerdos suam tantum disposuerit salvare animam et alienas neglexerit, cum
impiis detrudetur in gehennam [Jeżeli kapłan zadba jedynie o zbawienie swojej duszy i
zaniedba inne [dusze], razem z bezbożnikami zostanie wtrącony do piekła]. Obym i ja
pamiętał na tę groźbę!
7. Lecz jakże ma kapłan objawiać tę gorliwość? Przede wszystkim winien jaśnieć
blaskiem cnót i płonąć ogniem miłości, by na podobieństwo Oniasza był jako słońce
świecące na przybytek Boży i jako ogień jaśniejacy i kadzidło płonące w ogniu26.
Po wtóre, ma spełniać żarliwie wszystkie obowiązki kapłańskie i pasterskie, a więc
modlić się za powierzonymi sobie duszami, odprawiać pobożnie wszystkie nabożeństwa,
dbać o czystość i ozdobę domu Bożego, prawić kazania, uczyć katechizmu, słuchać
spowiedzi, sprawować inne Sakramenty św., upominać błądzących, odwiedzać chorych,
cieszyć strapionych, wspomagać biednych, godzić powaśnionych, czuwać nad młodzieżą,
prowadzić do doskonałości pobożnych i wiązać ich w bractwa i stowarzyszenia katolickie
itd.
Wreszcie, ma w miarę możności i potrzeb posługiwać się środkami nadzwyczajnymi,
jakimi są: misje, rekolekcje ludowe, biblioteki parafialne, czytelnie katolickie, ochronki i
inne dzieła dobre.
8. Gorliwość o zbawienie dusz zstąpiła z Chrystusem Panem na ziemię, a od Mistrza
Boskiego nauczyli się jej Apostołowie. Zajaśniała ona w nich wszystkich pełnym blaskiem,
ale najwidoczniej może okazała się w Apostole narodów, jeżeli wnikniemy w jego serce,
odkryjemy tam niezmierną żarliwość o zbawienie dusz, któremu wyraz daje w swoich
listach; jeżeli się przypatrzymy jego życiu, zobaczymy nieprzerwany szereg prac i cierpień.
Lecz dla niego wszystko to za mało; on pragnie więcej pracować, więcej cierpieć. Oto idę
do Jeruzalem – tak mówi do mieszkańców Miletu: na więzienie i utrapienia; ale za nic
sobie tego nie ważę... bym tylko dokończył biegu mego i posługi, którąm wziął od Pana
Jezusa27...
W ślady Apostołów wstępowali i wstępują dotąd święci biskupi i kapłani; a któż opisze
ich prace, podjęte dla chwały Bożej i zbawienia dusz – ile np. dla tych dusz natrudził się
taki św. Dominik, św. Franciszek Ksawery, św. Filip Nereusz, św. Franciszek Salezy, X.
Jan Vianney itp. Gorliwych kapłanów i dziś, dzięki Bogu, nie brak; widzimy ich tysiące na
misjach, gdzie nawracają ludy pogańskie, jak niemniej w krajach katolickich, gdzie pracują
na różnych stanowiskach.
Jestże ten duch apostolski i wśród kleru polskiego? Bez wątpienia jest, ale czy u
wszystkich i w wysokim stopniu? Są kapłani, którzy speł-niają obowiązki swe sumiennie,
ale nie płoną tym ogniem, co woła: Da mihi animas [Daj mi dusze], i nie wyszukują coraz
nowych środków, by te dusze pozyskać Panu Bogu. Są inni, co zadowalając się gorliwością
oficjalną, nie zaniedbują obowiązkowych czynności kapłańskich, ale spełniają je

pospiesznie i bez przyłożenia się, aby nie skracać sobie życia zbyt ciężką pracą i mieć
dosyć czasu do oddawania się sprawom nieobowiązkowym. Do tych dwóch kategorii
należy najwięcej kapłanów. Są inni wreszcie, co obowiązki trudniejsze, jak np. słuchanie
spowiedzi lub odwiedzanie chorych, zbywają byle jako, albo spychają na drugich (na
księży wikarych), zresztą żyją sobie wygodnie i wesoło, nie trapiąc się tym wcale, że w ich
parafii wielu jest grzeszników niepoprawnych, a więcej jeszcze oziębłych w służbie Bożej.
Trzymają się oni tej zasady: Implere officium taliter qualiter, et sinere mundum ire,
quo-modo vadit [Pełnić urząd jako tako, i przystać, by świat zdążał tam, dokąd zmierza] –
niepomni, że według słów św. Grzegorza Wielkiego tot occidimus, quot ad mortem ire
quotidie tepidi et tacentes videmus [Ilu opieszali i obojętni, widzimy każdego dnia, jak
zmierzają ku śmierci, tylu skazujemy na potępienie]. Toż podobno i dziś można by
powtórzyć słowa tegoż Doktora Kościoła: Ecce mundus sacerdotibus plenus est, sed tamen
in messe Domini rarus valde invenitur operator: quia officium quidem sacerdotale
suscipimus, sed opus officii non implemus [Oto świat pełen jest kapłanów, a jednak przy
żniwie Pańskim bardzo rzadko spotyka się robotnika: gdyż podejmujemy urząd kapłański,
lecz zaiste powinności urzędu nie spełniamy]28.
A jakimże ja jestem? RACHUNEK SUMIENIA. AKT UPOKORZENIA SIĘ. Ach, zbyt często
jestem sługą leniwym, który lubi zbywać obowiązki, ucieka od twardej pracy i niewiele się
tym smuci, że obok niego tysiące dusz ginie. Lecz Ty, o Jezu, nie wydawaj jeszcze na mnie
strasznego wyroku: Przeklęty, który sprawę Pańską czyni zdradliwie. Ty raczej rzuć z
Serca Twego w serce moje iskrę tego ognia, który przyszedłeś puścić na ziemię, abym na
podobieństwo Twoje i świętych sług Twoich pracował i cierpiał dla dusz, choćby przyszło
za nie życie położyć.
POSTANOWIENIA: Spełnię gorliwie każdy obowiązek pasterski i będę rozmyślał nad
tym, czym by się przyczynić do zbawienia dusz, pieczy mojej powierzonych, i jakby zrobić
w życiu jak najwięcej dobrego.
AKT STRZELISTY: Da mihi animas et cetera tolle tibi [Daj mi dusze, a resztę zabierz dla
siebie].
1 Łk 12,49. 2 Ef 2,4. 3 Contra Adimant. C. 13. 4 Św. Wawrzyniec Justin. 5 Por. L. 1.
super Ezech. Hom. 12. 6 Ad pop. de b. Philog. 7 Lib. I. de consid. 1. 11. 8 Klemens
Aleksandryjski. 9 De bono mortis C. 5. 10 Rdz 14,21. 11 1 Kor 3,9. 12 Św. Hieronim. 13
Św. Prosper. 14 Św. Piotr Dam. 15 Origenes. 16 Św. Jan Chryzostom. 17 De coel. Mer.
C. 5. 18 De praepar. in Cant. L. L C. 4. 19 De Imit. J. Chr. I, 25. 20 Dn 12,3. 21 O
godności i obowiązkach kapł., s. 137. 22 Św. Prosper. 23 Declam. C. 16. n. 19. 24 Ser. ad
pasł. in syn. 25 O godności i obowiązkach kapł. str. 120. 26 Syr 50,7. 27 Dz 20,22–24. 28
Hom. 17 in Evang.

XXVI. O cechach prawdziwej gorliwości
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Pisma: I skieruję gorliwość moją na
ciebie1.
PRAELUDIUM II. Spraw, Panie, abym był gorliwym w służbie Twojej, ale tak, jak Ty
sam pragniesz.

Jakie są cechy prawdziwej gorliwości.
1. Prawdziwa gorliwość winna co do źródła być czystą, to jest płynąć z dobrej i to
nadprzyrodzonej pobudki, bo tylko taka gorliwość ma wartość przed Bogiem. Kapłan
zatem nie w tym celu winien pracować, by stąd mieć chwałę u ludzi, lub odnieść korzyść
ziemską; inaczej bowiem powiedziałby i do niego kiedyś Zbawiciel, jak niegdyś do
faryzeuszów: Recepisti mercedem tuam [Otrzymałeś twoją zapłatę]; ale ma we wszystkim
szukać chwały Bożej, szczęścia dusz i rozszerzenia królestwa Jezusowego. Taka gorliwość
miłuje i pragnie wszystkich we wnętrznościach Jezusa Chrystusa2; a tryska nie z bagniska
miłości własnej, ale z krynic łaski Bożej i przepływa przez Serce Jezusowe.
Taka gorliwość jest pokorną; kapłan bowiem po Bożemu gorliwy pamięta, że sam z
siebie potrafi chyba zepsuć dzieło Boże3, i że Bóg tylko pokornym łaskę daje; stąd jeżeli z
tą łaską robi coś dobrego, nie przestaje powtarzać: Nie nam, Panie, nie nam, ale Imieniu
Twojemu daj chwałę. Taka gorliwość jest świadomą własnej słabości, ale zarazem ufa w
Bogu, a stąd wyciąga ciągle ręce w niebo; wie bowiem, że Clericorum arma sunt orationes
et lacrymae [Oręż duchownych stanowią modlitwy i łzy]4. Lecz z drugiej strony nie
zaniedbuje żadnego z godziwych środków ludzkich, pomnąc, że Pan Jezus dopiero
wtenczas rozmnożył chleb cudownie, kiedy Apostołowie oddali wszystko, co byli z sobą
przynieśli. Taka gorliwość jest szlachetną, to jest łączy się z zaparciem siebie, i skorą jest
do ofiar, słucha bowiem słów Zbawiciela: Każdy z was, który nie odstępuje wszystkiego, co
ma, nie może być moim uczniem5. Taka wreszcie gorliwość, iż nie szuka siebie, jest stałą i
nie ulega zmianom, czy to kapłan pracuje publicznie, czy w ukryciu, czy zbiera owoce i
nagrody, czy zawody i gorycze. Taką była gorliwość św. Franciszka Salezego; pracował on
zawsze jednakowo, zawsze z całym oddaniem się, bo zawsze dla Boga. Pewnego razu
prawił kazanie do siedmiu zaledwie słuchaczy, mimo to tak mówił, jakby miał przed sobą
tysiące. I to właśnie kazanie sprawiło cudowną zmianę w duszy jednego z głośnych pierw
heretyków miasta Thonon. Czy mam podobną gorliwość?
2. Gorliwość powinna być ożywiona miłością Boga i bliźniego, bo czymże ona jest,
jeżeli nie ogniem miłości? Wilhelm paryski nazywa gorliwość płomieniem palącym,
pochodzącym z samego ogniska Ducha Świętego; otóż płomień nie tylko wzbija się w górę,
ale z niewstrzymaną siłą rozszerza się i trawi wszystko, co strawić się da. Podobnie i
gorliwość winna nie tylko wznosić się w górę do Boga i być pełną wewnętrznego żaru, ale
także objawiać się w czynach, czyli być nieustannie czynna. Jeżeli taką nie jest, nie jest
prawdziwą. Exhibitio operis – mówi słusznie św. Grzegorz Wielki – est probatio
dilectionis [Wykonanie pracy jest dowodem miłości]; a na innym miejscu dodaje: Ille in
amore Dei major est, qui ad ejus amorem plurimos trahit [Ten bardziej miłuje Boga, który
wielu nakłania do miłowania Go]. Kapłan gorliwy nie oddaje się przeto gnuśności i tylko
tyle odpoczywa, ile potrzeba do pokrzepienia sił; ale i w tych chwilach wolnych od pracy
przemyśliwa, jakby to przysporzyć chwały Bogu i przyczynić się do zbawienia dusz,
wiedząc że koło tych dusz krąży ciągle szatan, już jako lew, by je pożreć, już jako wąż, by
je zatruć swoim jadem. Naśladuje on w tym Boskiego Mistrza i wiernych Jego uczniów,
których hasłem te słowa: Miłość Chrystusowa przyciska nas6. Ta miłość nie pozwala im
spoczywać, ale jednych wypędza z ojczyzny między ludy pogańskie, by tam rozszerzali
królestwo Jezusowe, innych na całe życie przykuwa do pracy pasterskiej i każe im
codziennie wylewać strumienie potu, a nieraz i łez. O ileż to trudów i cierpień ponieśli dla
Boga i dusz Apostołowie i misjonarze albo tacy pasterze, jak św. Karol Boromeusz, św.
Franciszek Salezy, X. Jan Vianney itp. Podobnie i kapłan, zwłaszcza gdy jest pasterzem,

winien gorliwość swoją objawiać nie tylko dobrymi pragnieniami, ale przede wszystkim
pracą, i to chętną, bezinteresowną, ofiarną i wytrwałą. Mianowicie niech pracuje na
ambonie, a stąd gotuje się starannie do kazań i mówi je z świętym zapałem7. Niech pracuje
w konfesjonale, a stąd nikomu nie odmawia spowiedzi, ale owszem niech czeka na
grzeszników w trybunale pokuty i przyjmuje wszystkich nie tylko jako sędzia, ale także
jako ojciec i lekarz. Niech pracuje w szkole, a stąd uczy dzieci katechizmu i zaprawia je w
życiu pobożnym. Słowem, niech spełnia wiernie i po Bożemu obowiązki pasterskie, a nie
zadowalając się zwyczajną rutyną, niech wynajduje nowe środki do podniesienia życia
religijnego w parafii i nie żałuje w tym celu ni trudu, ni grosza, ni modlitwy, ni pokuty!
Ta jednak gorliwość, jeżeli płynie ze źródła miłości, jest zawsze ożywiona dobrocią i
cierpliwością. Stąd kapłan, duchem Bożym przejęty, strzeże się tej gorliwości surowej, co
to rada by ściągnąć ogień z nieba na zatwardziałych grzeszników – co ich smaga, piętnuje i
drażni, zamiast łagodnością i słodyczą pociągać do Boga – co to z ambony rzuca tylko
gromy, w konfesjonale unosi się gniewem, w zarządzie parafii kieruje się despotyzmem i
kaprysem; ma on bowiem w ciągłej pamięci rozkaz Apostoła: Nauczajcie w duchu
cichości8, i stara się być dla dusz nie tylko ojcem, ale i matką, jako upomina św. Grzegorz
Wielki: Illi vere doctores sunt, qui per rigorem disciplinae patres sunt, per pietatis viscera
matres esse noverunt [Prawdziwymi nauczycielami są ci, którzy przez surowość
dyscypliny są ojcami, a przez tkliwą miłość dali poznać, iż są matkami]9. Czy mam
podobną gorliwość?
3. Gorliwość powinna być w objawach swoich roztropną, nie w znaczeniu światowym,
iżby kapłan dla przypodobania się ludziom stosował się do fałszywych zasad świata i
zamykał oczy na występki ludzkie – ale według myśli Bożej, a więc tak, że ma żądać
spełnienia wszystkich przykazań, ale strzec się przy tym przesadnego rygoryzmu i zbytniej
pobłażliwości – ma nienawidzić i karcić grzechy, ale miłować grzeszników – ma się
naginać do słabości ludzkich, ale nie schlebiać ich żądzom – ma im osładzać jarzmo
obowiązku, ale nie folgować ich lenistwu – ma sprawiedliwość miarkować miłosierdziem,
a surowość łaskawością10 – ma być pasterzem czynnym i przedsiębiorczym, ale unikać
gwałtowności, uporu i mieszania się w nie swoje sprawy – ma być nieprzyjacielem wad i
nadużyć, ale uderzać na nie w stosownej porze i w odpowiedni sposób, a nieraz je znosić,
przynajmniej do czasu; bo kapłan roztropny – quaedam per fervorem corrigit, quaedam per
mansuetudinem tolerat, quaedam per considerationem dissimulat atque portat, ut saepe
malum, quod adversatur, portando et dissimulando compescat [Niektóre rzeczy przez
wzburzenie naprawia, niektóre przez łagodność wytrzymuje, niektóre przez rozwagę
przemilcza i cierpi, by często zło, które zwalcza, przez cierpliwe znoszenie i obojętność
ujarzmić]. Żąda tego sam Zbawiciel, gdy nakazuje być roztropnym na kształt wężów.
Gdzie nie ma tej roztropności, gdzie natomiast jest gorliwość, ale non secundum
scientiam11, tam może ona raczej szkodę przynieść, jako powiedział św. Bernard: Semper
quidem zelus abque scientia minus efficax, minusque utilis invenitur, plerumque autem et
perniciosus [Zaiste gorliwość bez wiedzy zawsze okazuje się mniej skuteczna i mniej
pożyteczna, a często wręcz szkodliwa]12.
Stąd też każdy kapłan winien starać się o roztropność świętą i przestrzegać jej wszędzie
i zawsze, mianowicie na ambonie, w konfesjonale, w życiu domowym, w stosunkach z
ludźmi, zwłaszcza z kobietami, iżby nie tylko nikogo nie zgorszyć lub nie zrazić, ale i cnoty
własnej na szwank nie wystawić13. Słusznie tu przestrzega św. Bernard: Zelum tuum

inflammet charitas... formet scientia... firmet constantia [Niech gorliwość twoją rozpala
miłość... kształtuje wiedza... umacnia niezłomność]. Aby nabyć tej przezornej gorliwości,
niech kapłan modli się i w każdej sprawie ważniejszej prosi o światło z góry – niech idzie
zawsze za wskazówkami swojej władzy duchownej, a w razie potrzeby radzi się
roztropnych współ-braci, czasem nawet i świeckich – niech wreszcie działa z namysłem i
ładem, bez pośpiechu i gorączki. Czy mam podobną gorliwość?
4. Gorliwość powinna być powszechną, to jest rozciągać się na wszystko, co do
zbawienia duszy służy, i na wszystkich, by wszystkich Chrystusowi pozyskać. Taka
gorliwość patrzy na Pana Boga, u którego nie masz względu na osobę14, a stąd nie jest
stronniczą lub jednostronną, i nie przenosi bogatych nad ubogich, wyższych nad
prostaczków, kobiet nad mężczyzn; bo jak pięknie powiedział O. de la Colombiere: Dusza
ubogiego jest równie drogą Jezusowi Chrystusowi, jak dusza króla; i mniejsza o to, jakiego
rodzaju duszami zapełni się niebo. Kapłan jest dla wszystkich, bo we wszystkich, choćby
według świata najniższych, widzi dzieci Boże; jeżeli zaś daje komuś pierwszeństwo, to nie
z pobudki ziemskiej, ale przez wzgląd na większą potrzebę duszy. Nie stroni on od
wyższych i wykształconych, ani się powoduje ideami pseudodemokratycznymi; lecz z
drugiej strony szczególną troskliwością ogarnia dzieci, ubogich, nieumiejętnych, chorych i
opuszczonych. Wszakże św. Karol, choć arcybiskup i kardynał, nie wahał się spieszyć do
nędznych lepianek i św. Sakramentami zaopatrywać biedaków, ginących od zarazy, a kiedy
indziej, podczas wizyty pasterskiej, wspinał się na rękach i nogach, po stromych górach i
jarach, by odwiedzić ubogich górali. Podobnie św. Franciszek Salezy z równą gorliwością i
dobrocią przyjmował w konfesjonale możnych książąt i wielkie panie, jak obdartych i
cuchnących żebraków... Czy mam podobną gorliwość?
5. Gorliwość winna być wreszcie cierpliwą, mężną i wytrwałą. Winna być cierpliwą, to
jest kapłan nie ma się zrażać przykrościami, jakie w życiu apostolskim tak często spotyka,
bo za nie hojną weźmie nagrodę. Gaudete et exultate... [Radujcie się i weselcie]. Nie ma też
zniechęcać się słabym lub powolnym skutkiem pracy, pamiętając, że łaska Boża ma swoje
czasy i że rany dusz goją się powoli; ale niech pracuje, modli się i czeka, naśladując rybaka,
który nieraz całymi godzinami zarzuca na próżno swe sieci. Bł. Piotr Klawer przez
trzydzieści lat pracował nad nawróceniem pewnego grzesznika i za łaską Bożą złowił jego
duszę. A gdyby nawet jakiś grzesznik nie skorzystał z pracy kapłańskiej, nie pójdzie ona na
marne; toż słusznie upomina św. Bernard: Fac tu quod tuum est, nam Deus quod suum est
curabit. Planta, riga, et tuas implevisti partes; sane incrementum, ubi voluerit, dabit Deus;
ubi forte noluerit, tibi deperdit nihil. Medici est medicamenta adhibere, non est in medico
semper, relevetur ut aeger [Ty rób co do ciebie należy, bowiem Bóg zatroszczy się o swoje.
Sadź, nawadniaj, a twoje obowiązki wypełniłeś; Bóg da zaiste wzrost, kiedy zechce; gdyby
przypadkiem nie zechciał, nie poniesiesz żadnej szkody. Do lekarza należy stosowanie
lekarstw, nie zawsze natomiast jest w stanie sprawić, by chory odczuwał ulgę]15.
Gorliwość winna być mężną, czyli kapłan ma być gotów dla ratowania dusz
podejmować nawet rzeczy trudne i znosić cierpienia wielkie, jeżeli tego Bóg wymaga. Tak
czynili Apostołowie i wszyscy ich naśladowcy. Któż nie słyszał o św. Abrahamiuszu,
którego po trzykroć prawie na śmierć zbili poganie, a który mimo to do nich wracał;
wreszcie męstwo to odniosło tryumf nad ich uporem. Podobnie św. Franciszek Salezy
wybrał się sam jeden do Chablais gwoli nawrócenia heretyków; a chociaż co dzień groziło
mu niebezpieczeństwo życia, chociaż w pierwszych kilku miesiącach ledwie kilka dusz
nawrócił, nie przestał jednak pracować, aż w końcu 70 000 zbłąkanych do owczarni
Chrystusowej sprowadził. Zaprawdę, jeżeli żołnierze dla sławy idą na śmiertelne groty –

jeżeli kupcy dla zysku puszczają się na dalekie morza: czyż kapłan mniej okaże męstwa,
gdy idzie o chwałę Bożą i zbawienie dusz?
Gorliwość winna być wytrwałą, czyli kapłan nie ma ustawać w pracy, dopóki Bogu
samemu się nie spodoba powiedzieć: dosyć. Rzeczywiście, kapłan po Bożemu gorliwy nie
zniechęca się niczym i pracuje tak długo, jak długo może, a nawet w obliczu śmierci
powtarza z św. Marcinem: Si populo Tuo sum necessarius, non recuso laborem [Jeśli
jestem konieczny dla Twego ludu, nie wzbraniam się przed pracą]; jeżeli zaś ludzie
przestrzegają go, że tak pracując skróci sobie życie, odpowiada z św. Salezym: Nie jest
rzeczą konieczną, abym długo żył; jak długo jednak żyję, powinienem gorliwie służyć
Kościołowi. Taka gorliwość buduje królestwo Boże, i słusznie powiedział św. Hieronim:
Sufficit unus homo zelo succensus totum corrigere populum [Wystarczy jeden człowiek
płonący gorliwością, by nawrócić cały lud], a za nim św. Filip Nereusz: Da mihi decem
sacerdotes Spiritu Dei plenos, et ego dabo tibi mundum conversum [Daj mi dziesięciu
kapłanów pełnych Ducha Świętego, a ja dam Ci nawrócony świat]. Czy mam podobną
gorliwość?
6. Jakże nabyć takiej gorliwości, a nabytą utrzymać?
Trzeba modlić się wiele i gorąco, bo ona jest płomieniem, wznoszącym się z ogniska
Ducha Św.; toż tylko ten płonie ogniem świętym, kto się w modlitwie zbliża do tego
ogniska.
Trzeba codziennie rozmyślać o miłości Chrystusa Pana, Jego Matki i Jego Świętych; bo
już Prorok powiedział, że in meditatione mea exardescet ignis [Niech ogień rozpali moje
rozmyślanie].
Trzeba mieć wielkie nabożeństwo do Serca Jezusowego i wołać często, a zwłaszcza po
Mszy św.: Cor Jesu, flagrans amore nostri, inflamma cor nostrum amore Tui [Serce
Jezusa, płonące miłością do nas, rozpal serce nasze miłością do Ciebie].
Trzeba dbać o czystość sumienia i często się spowiadać.
Trzeba odnawiać się co rok w rekolekcjach i co miesiąc gotować się do dobrej śmierci.
Trzeba spełniać sumiennie wszystkie obowiązki i czynności pasterskie, niczego sobie
nie lekceważąc.
Czy tak czynią wszyscy kapłani? Jedni tak czynią, a ci utrzymują się w świętej
gorliwości; inni nie czynią, a tym brak tej cnoty, albo przynajmniej brak doskonałej cnoty.
Niektórzy z tych zdają się wprawdzie gorliwymi, ale cóż, kiedy w tej pracy szukają raczej
siebie, niż Pana Jezusa, bo chcą w ten sposób zjednać sobie względy swej władzy, zwrócić
na siebie uwagę i cześć ludzką, utorować sobie drogę do godności, posady, probostwa itd.
Gdy te pobudki przestają działać, gorliwość gdzieś się ulatnia. Na innych sprawdza się to
słowo: initium ardet, medium tepet, finis friget [Na początku żar, pośrodku ciepło, u końca
chłód], bo w początku swego zawodu kapłańskiego zdają się płonąć świętym żarem (choć
wiele w nim przyrodzonego ognia), później jednak stygną, aż wreszcie dochodzą do tej
gorliwości urzędowej16, co się zadowala spełnieniem koniecznych obowiązków i funkcji
kapłańskich czy pasterskich, a o resztę się nie troszczy. Są i tacy, co dobrze zacząwszy,
kończą na gnuśnej opieszałości. Do tych to szczególnie odzywa się Pan przez Proroka:
Biada pasterzom... którzy paśli samych siebie; iżali trzód nie pasą pasterzowie? Mlekoście
jadali a wełnąście się przyodziewali, a co tłustego było, zabijaliście, a trzody mojej nie
paśliście... I rozproszyły się owce moje dlatego, że nie było pasterza17.
Czy i ja na ten wyrzut zasłużyłem? Jakąż jest moja gorliwość? Może zamącona
nieczystą pobudką i szukająca własnej korzyści lub chwały? Może ostra, gwałtowna,
drażniąca, albo z drugiej strony miękka, trwożliwa i cofająca się przed wszelką przykrością

lub jakimkolwiek przeciwieństwem? Może niedyskretna, bezładna i działająca bez
zastanowienia się? Może wreszcie jednostronna, bo ograniczająca się do pewnych
czynności lub do pewnych osób (np. do kilku dusz pobożnych w konfesjonale), a przy tym
kapryśna i niestała, tak że raz pali się płomieniem, to znowu leży zagrzebana w popiele?
R ACHUNEK SUMIENIA . A KT UPOKORZENIA SIĘ I ŻALU . O Jezu, przebacz
lenistwu i słabości sługi Twojego, a daj mu ducha apostolskiego.
POSTANOWIENIA: 1. Po Mszy św. i przy nawiedzaniu Najświętszego Sakramentu będę
prosił gorąco o gorliwość świętą dla siebie i dla innych kapłanów. 2. Wiernością w
obowiązkach i korzystaniem z każdej sposobności do dobrego będę się starał nabyć ducha
apostolskiego. 3. Podczas uciążliwych prac pasterskich przypomnę sobie te słowa św. Jana
Chryzostoma: Nihil ita gratum est Deo, ita curae, ut animarum salus [Nic nie jest tak miłe
Bogu i o nic tak się nie troszczy, jak zbawienie dusz]18.
AKT STRZELISTY: O Boże mój, daj, bym Cię kochał, i jedyną nagrodą mojej miłości
niech będzie, bym Cię kochał coraz więcej19.
1 Ez 23,25. 2 Flp 1,8. 3 Św. Wincenty ŕ Paulo. 4 Conc. Mediol. I, p. 2. 5 Łk 14,33. 6 2
Kor 5,14. 7 O spełnianiu obowiązków pasterskich będzie w Dodatku I. 8 Ga 6,1. 9 In Hi. l.
3. 10 Chaignon, Rozm. dla kapł. T. III, 116. 11 Rz 10,2. 12 Ser. 49 in Cant. 13 Por.
Rozmyślanie XLII. 14 Kol 3,25. 15 Lib. 4 in consid. 16 Trafnie maluje tę oficjalną
gorliwość autor pięknego dziełka Homo Dei s. 69 sq. 17 Ez 34,2–5. 18 Hom. III in Gen. 19
Za odmówienie tej modlitwy św. Ignacego odpust 100 dni raz na dzień (Leon XIII, 15.
marca 1890).

XXVII. O dobroci, uprzejmości i grzeczności
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: O to proszę, aby miłość wasza
więcej a więcej obfitowała w umiejętności i we wszelakim zrozumieniu1. Wszystko wasze
niech się dzieje w miłości2.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, jak na podobieństwo Twoje wszystko czynić w
miłości i jak tę miłość na zewnątrz objawiać?
PUNKT I. Dlaczego powinien kapłan odznaczać się dobrocią, uprzejmością i
grzecznością.
1. Bo najpierw sam Pan Jezus tak przykładem jak słowem poleca te cnoty. On sam
jaśniał niewypowiedzianą dobrocią, która wszystkich pociągała, wszystkim dobrze
czyniła; a tę dobroć objawiał szczególnie wtenczas, gdy uczył i karmił rzesze, błogosławił
dziatwę, uzdrawiał chorych, pocieszał strapionych, przypuszczał do stóp swoich
grzeszników. On też powiedział: Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli
miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu3. Lecz czymże jest dobroć, uprzejmość i
grzeczność, jeżeli nie kwiatem miłości; toż żaden uczeń Chrystusa obejść się bez nich nie
może. Wynika to wyraźnie ze słów Apostoła: Miłość braterstwa niech trwa w was4.
Wszystko wasze niech się dzieje w miłości5. Cokolwiek jest przyjemnego... obmyślajcie6,
jeżeli ja chcę być prawdziwym uczniem Chrystusowym, potrzeba postarać się o te cnoty.
Czy się staram o nie rzeczywiście?

2. Po wtóre, te cnoty są konieczne dla kapłana, jeżeli chce działać korzystnie wśród
społeczeństwa. Ma on ludzi wieść do Boga drogą prawdy i cnoty; lecz do tego potrzebuje
nie tylko nauki i świątobliwości, ale zarazem tych cnót, które mu jednają serca ludzkie i
słowom jego chętny gotują posłuch, przede wszystkim zaś dobroci, uprzejmości i
grzeczności. Nihil tam utile – powiedział trafnie św. Ambroży – quam diligi [Nic nie jest
tak przydatne, jak bycie kochanym]. Prawo Boże jest święte i niepokalane, ale niemałych
wymaga ofiar; aby tedy ludzie tym łatwiej je przyjęli, powinien ten, który je głosi, być im
miłym w Chrystusie Panu. Żąda tego Apostoł: Każdy z was bliźniemu swemu niech się
podoba ku dobremu, dla zbudowania7; sam też o to się starał, bo jak mówi, uczynił się
niewolnikiem wszystkich, aby ich Chrystusowi pozyskać, i wszystkim stał się wszystko, aby
wszystkie zbawić8. Takim ma być każdy kapłan, a wtenczas wszystkie dusze będą lgnąć do
niego, jak pszczoły do miodu, i dadzą się osadzić w ulu prawa Bożego, choćby pierw
uciekały od niego; wszakże sam Augustyn św. wyznaje, że począł miłować św. Ambrożego
non tanquam doctorem veri sed tanquam hominem benignum in me [nie jako nauczyciela
prawdy, lecz jako życzliwego dla mnie człowieka], a pociągnięty tą dobrocią, pokochał
wreszcie i prawdę.
Jest to dziś tym potrzebniejszym, że z jednej strony po całym świecie szerzy się bunt
przeciw prawu Bożemu, z drugiej zaś znacznie osłabł ten urok, jaki wywierało dawniej
słowo kapłańskie, i zmalała powaga sukni duchownej. U nas jeszcze lud prosty po staremu
czci kapłana jako kapłana, choć i tu widoczną jest zmiana na gorsze; ale w warstwach
wykształconych chyba ludzie pobożni cenią, jak należy, cnoty nadprzyrodzone i iście
kapłańskie, np. ducha modlitwy, umartwienia, żarliwości, pokory; za to wszyscy bez
wyjątku oddają hołd niektórym cnotom moralnym, jak np. miłosierdziu, i cnotom
towarzyskim, jak dobroci, uprzejmości, grzeczności itp. Świat przecenia nawet te cnoty,
przeto iż ma z nich korzyść i przyjemność, podczas gdy tamte lekceważy, albo nawet
wyśmiewa; a chociaż nie należy iść za jego zdaniem, można jednak i trzeba wyzyskać dla
sprawy Bożej te błędne uprzedzenia, tak jak żeglarze korzystają nawet z wichrów
przeciwnych. Czy staram się wszystko zużytkować dla tejże sprawy?
3. Wreszcie, doświadczenie stwierdza, że w życiu pasterskim wielkim jest pożytek
dobroci, uprzejmości i grzeczności, podczas gdy brak ich niemałe zrządza szkody. Kapłan
posiadający te cnoty ma niejako klucz do serc wszystkich, i to tak wielkich, jak małych, tak
prostaczków, jak wykształconych – a zarazem magnes, którym pociąga ich do Boga; jest
bowiem rzeczą pewną, że jeżeli owce miłością czystą pokochają pasterza ziemskiego,
pokochają też prędzej czy później Pasterza Niebieskiego. Potężny to środek w pracy
apostolskiej, a jakżeż dziwnie łatwy; bo niewiele przecież kosztuje mieć twarz pogodną,
przemówić do każdego uprzejmie, tego mile powitać, innego pocieszyć, innemu
wyświadczyć jakąś usługę lub zrobić wizytę, gdy jej potrzebuje lub wygląda itp.
Natomiast jeżeli kapłan tych cnót nie ma, albo za mało ma, np. jeżeli jest twardy i
niedostępny – jeżeli twarz jego jest ponura, słowo ostre i uszczypliwe, usposobienie
szorstkie i drażliwe – jeżeli stroni od ludzi, a w towarzystwie razi rubasznością i
prostactwem: praca jego nie może być bardzo skuteczną, choćby się odznaczał innymi
cnotami. Prostaczkowie będą po cichu narzekać na te wady temperamentu i charakteru, a
niejeden zamknie przed nim swe serce, wykształceni zaś okrzyczą go jako nieznośnego
dziwaka albo jako człowieka bez wychowania, wskutek czego wpływ jego w tych sferach
ograniczy się do garstki pobożnych kobiet. Nierzadko wynikają stąd nawet niemiłe zajścia,
z wielką szkodą dla dusz. Jakże tedy słuszne, by strzec się tych wad, a starać się o
przeciwne cnoty.

Wzór ich dają nam Święci, bo oni wszyscy, nie wyjąwszy pustelników, pielęgnowali w
duszy te wonne kwiaty miłości. Św. Antoni np. mimo kilkudziesięciu lat przepędzonych na
pustyni, był, według świadectwa św. Atanazego, dziwnie miłym w całej
powierzchowności, słodkim w rozmowie, uprzejmym w obejściu. Dziwnie uprzejmym,
mimo wielkiej ostrości życia, był również św. Karol Boromeusz, tak że bywał nawet na
ucztach sąsiadów swoich Szwajcarów, aby ich Bogu pozyskać, a wtenczas jadł, co mu
przedłożono, i na ich cześć wznosił toasty. Lecz najpiękniej może błyszczały te cnoty w św.
Franciszku Salezym, którego już za życia uważano za ideał dobroci i uprzejmości9. Czy
staram się naśladować tych Świętych?
PUNKT II. Jak objawiać te cnoty i jak ich nabyć.
1. Jak objawiać?
Oto mieć zawsze w sercu miłość ku bliźnim, a z tej miłości dobrze im życzyć i pragnąć
dobrze czynić.
Oddawać każdemu, co mu się należy, według rozkazu Apostoła: Miłością braterstwa
jedni drugich miłując; uczciwością jeden drugiego uprzedzając10 i oddając komu cześć,
cześć11. Słuszne mianowicie, aby kapłan cenił w każdym człowieku obraz Boży, choćby
ramy były liche, i przez wzgląd na Boga samego okazywał wszystkim winny szacunek,
tych zaś, którzy wyżej stoją, czcił tak, jak ich stanowisko lub urząd wymaga. Słuszne
przede wszystkim, aby kapłani młodsi szanowali braci starszych, choćby nieznanych, i
pierwsi oddawali im winny ukłon12.
W stosunkach z ludźmi, i to wszystkimi bez wyjątku, przestrzegać serdecznej
uprzejmości, płynącej nie z wyrachowania, ale z prawdziwej miłość bliźniego. Stąd
przyjmować wszystkich chętnie, zwłaszcza gdy ktoś jest pasterzem lub przełożonym, i nie
okazywać zniecierpliwienia się, choćby ktoś przyszedł nie w porę lub nudził swoim
natręctwem. W rozmowie mieć miód pod językiem, a zawsze, nawet w upominaniu, strzec
się słów gwałtownych, jątrzących lub uszczypliwych. W towarzystwie zachować powagę
kapłańską, w parze ze słodyczą i grzecznością, stąd nie lekceważyć sobie form
powszechnie przyjętych, by nie uchodzić za człowieka złego wychowania lub nie stać się
komuś przykrym.
Nadto starać się ma kapłan, by był dla wszystkich użytecznym i miłym, ale w duchu
Chrystusowym; stąd niech nie odmawia posługi, jakiej od niego ktoś żąda, chyba że
sumienie jej wzbrania albo zachodzi niemożliwość; co więcej, niech szuka czasem
sposobności do wyświadczenia czegoś dobrego bliźniemu, a wszystko w tym celu, by tym
łacniej trafić do jego duszy. Czy tak czyniłem dotąd?
Ta dobroć, uprzejmość i grzeczność winna zawsze i wszędzie odznaczać kapłana, tak w
domu, jak w towarzystwie i w podróży, tak względem ludzi znajomych i miłych, jak
względem obcych, albo natrętnych i przykrych.
Dobroć jednak nie ma być słabością; stąd strzec się tego należy, by dla przypodobania
się bliźnim, z jednej strony nie zaniedbywać pewnych obowiązków, które mogą im być
niemiłe, i nie pobłażać występkom, z drugiej nie narażać swej cnoty na niebezpieczeństwo.
Jako tedy, gdy ktoś drugiego z dołu wyciąga, pierwej sam się ubezpiecza, by nie został w
dół wciągnięty: tak i kapłan o tyle tylko ma się nachylać do słabości ludzkiej i życzeniom
ich folgować, o ile potrzeba, by ich wprowadzić na drogę prawdy i cnoty; nie godzi się
bowiem, choćby dla ratowania dusz cudzych, gubić duszy własnej.
Uprzejmość nie ma być udaną i obłudną, ale ma mieć za źródło prawdziwą miłość
bliźniego. Nie ma też być wyrachowaną i jednostronną, ale ma się kierować czystą

pobudką i obejmować wszystkich bez wyjątku. Nie ma być wreszcie wymuszoną,
afektowaną, nienaturalną i śmieszną, ale ma się łączyć z prostotą, szczerością i taktem
kapłańskim.
Grzeczność kapłańska nie ma być grzecznością światową, która kocha się w przesadzie,
lubi schlebiać słabostkom ludzkim i zazwyczaj przywdziewa maskę, czyli jest dwulicową,
bo zbyt często kogoś chwali w oczy i darzy wonią kadzideł, a za chwilę wyśmiewa i szarpie
przed innymi. Kapłan nie naśladuje tych czcicieli kodeksu światowego, o których słusznie
powiedział Prorok: Marne rzeczy mówili każdy do bliźniego swego; wargi zdradliwe w
sercu i sercu mówili13; nie przystoi mu też szafować przesadnymi grzecznościami,
okadzać ludzi wonią pochlebstw, być płaszczącym się, nadskakującym i słodziutkim aż do
znudzenia, lub odgrywać wobec kobiet roli Don Kiszota. Natomiast grzeczność kapłańska
łączy się zawsze z powagą, skromnością i poczuciem własnej godności. Czy staram się o
takie cnoty?
2. Ale cóż czynić, by takich cnót nabyć?
Przede wszystkim unikać wad przeciwnych. Do nich należy samolubstwo, które
troszczy się tylko o własną korzyść lub wygodę – nieczułość, która zamyka serce na cudze
potrzeby i niedolę – pycha, która żąda tylko dla siebie czci i pochwały, a pomiata innymi –
ponurość, która twarzą chmurną lub nadąsaną wszystkich trzyma z daleka – drażliwość,
która za lada przykrością lub przeciwieństwem unosi się gniewem – szorstkość, która
słowem ostrym lub miną opryskliwą każdego odstrasza – rubaszność, która lubuje sobie w
mowach trywialnych i obejściu się nietaktownym – gburowatość, która lekceważy sobie
formy dobrego wychowania i łatwo ludzi obraża – afektacja, która często wpada w ton
nienaturalny lub przesadny, a tym samym niemiły. Z tymi wadami trzeba bez przestanku
walczyć, do czego posłuży szczególnie codzienny rachunek sumienia.
Oprócz tego trzeba miękczyć swe serce i przejmować je doskonałą miłością bliźniego,
używając do tego czy rozmyślania, czy modlitwy gorącej do Serca Jezusowego, czy innych
środków; aby zaś mieć wzory do naśladowania, należy wpatrywać się w Pana Jezusa,
Najświętszą Pannę i tych Świętych, którzy tymi cnotami szczególnie jaśnieli, jak np. św.
Franciszek Salezy i inni.
Wreszcie, dla nabycia prawdziwej grzeczności, jaka duchownym przystoi, konieczną
jest rzeczą, aby już w seminarium podawano pewne reguły dobrego tonu kapłańskiego14,
bo nie każdy alumn wynosi z domu i ze szkoły towarzyską ogładę; owszem, niejeden
przychodzi z różnymi przywarami i brakami. Nadto każdy kapłan młody winien zwracać
sam na siebie baczną uwagę, ilekroć znajduje się w towarzystwie, uczyć się od ludzi dobrze
wychowanych przyzwoitego taktu i form towarzyskich, a przede wszystkim zachować się
wszędzie z godnością swemu stanowi odpowiednią.
Takimi powinni być wszyscy kapłani, ale czy takimi są w istocie? Nierzadkie są tu
usterki. Trafiają się mianowicie – choć dzięki Bogu nieczęsto – kapłani twardzi i nieczuli,
których ludzka nędza i boleść mało obchodzi. Trafiają się szorstcy i opryskliwi, do których
parafianie przystępują ze strachem. Trafiają się rubaszni i bez taktu, którzy nieraz w
towarzystwie (czasem i wobec kobiet) popisują się trywialnymi żartami i płaskimi
anegdotami. Trafiają się prostacy, nieznający lub znać nie chcący prostych form
towarzyskich, a stąd wystawiający na pośmiewisko nie tylko siebie, ale co gorsza, i cały
stan duchowny. Trafiają się zarozumiali i buńczuczni, a stąd z jednej strony lekceważący
wszystkich, nieraz nawet starszych kapłanów, z drugiej skorzy do uroszczeń i obrażania
się. Są wreszcie i tacy, co idąc ślepo za kodeksem światowym, grzeczność swoją posuwają
za daleko (np. całują panie w rękę lub prawią im słodkie pochlebstwa), przez co stają się

śmiesznymi, a nieraz ubliżają powadze kapłańskiej.
Czy ja jestem wolny od tych wad, a natomiast staram się o nabycie prawdziwej, to jest
chrześcijańskiej dobroci, uprzejmości i grzeczności?...
RACHUNEK SUMIENIA... O Jezu, spraw łaską Twoją, bym był choć trochę podobnym do
sługi Twego, św. Franciszka Salezego.
POSTANOWIENIA: Będę się starał być serdecznym, uprzejmym i grzecznym dla
wszystkich, a w tym celu zastanowię się przy dzisiejszym rachunku sumienia, czy nie mam
wad przeciwnych, aby je usunąć.
AKT STRZELISTY: O jak dobry i przyjemny jest, Panie, Twój duch15.
1 Flp 1,9. 2 1 Kor 16,14. 3 J 13,35. 4 Hbr 13,1. 5 1 Kor 16,14. 6 Flp 4,8. 7 Rz 15,2. 8 1
Kor 9,19–22. 9 Czyt. Vie de S. François de Sales par le Cure de S. Sulp. T. II, 320. 10 Rz
12,10. 11 Tamże, 13,7. 12 Uwaga ta jest na miejscu, bo nieraz nawet świeccy się gorszą,
że kapłani młodzi na ulicy lub w wagonie nie oddają uszanowania starszym. W stanie
duchownym powinna być pod tym względem taka karność, jak w wojsku. Tak też jest w
Belgii, we Francji i gdzie indziej; czemu by nie mogło być i u nas? 13 Ps 12,3. 14
Porównaj Dodatek II. do części II: O niektórych prawidłach i formach towarzyskich. 15
Mdr 12,1.

XXVIII. O cichości, łagodności i słodyczy
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Przyobleczcie się tedy, jako
wybrani Boży, święci i umiłowani, we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę,
w cichość, w cierpliwość1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, dlaczego i jak mam ćwiczyć się w tych cnotach.
PUNKT I. Dlaczego powinien kapłan jaśnieć tymi cnotami.
1. Cichość, łagodność i słodycz są to trzy cnoty pokrewne sobie, a raczej trzy odcienie
tejże samej cnoty, którą tu nazwiemy słodyczą. Na czymże ona zależy? Czy na chęci
przypodobania się wszystkim, bez względu na głos sumienia, i na zbytniej pobłażliwości,
która zamyka oczy na obrazę Bożą, na gwałcenie praw Kościoła, na krzywdy wyrządzane
Oblubienicy Chrystusowej, i lęka się wystąpić z upomnieniem, aby drugich nie zrazić, a
sobie nie zamącić miłego pokoju? Nie, bo taka słodycz nie jest miłością, ale ospałością i
okrucieństwem względem dusz; stąd nie dziw, że się na nią oburza św. Bernard: O
patientia omni digna impatientia! Non possum non irasci huic patientiae [O cierpliwości,
pod każdym względem zasługująca na zniecierpliwienie! Nie potrafię nie odczuwać
gniewu wobec tej pobłażliwości]2. Słodycz prawdziwa nie pobłaża złemu, ani zaniedbuje
obowiązków, choćby nawet przykrych, ale spełnia je suaviter in modo [w miarę
dobrotliwie] i nie tylko w działaniu strzeże się gniewu, drażliwości i goryczy – nie tylko
znosi cierpliwie przykrości, przeciwieństwa, obelgi, ale stara się miłością wszystkich
pozyskać, idąc za radą św. Bernarda: Stude amari et amare, blandum te et affabilem
exhibere, supportans non solum patienter sed et libenter infirmitates fratrum tam morum
quam corporum [Staraj się być kochanym i kochać, okazuj się łagodny i przystępny,
znosząc nie tylko cierpliwie, lecz i chętnie słabości braci, zarówno co do charakteru, jak i
cielesne]3.

Taka cnota winna zdobić każdego kapłana, już dla tego samego, że jest sama w sobie
nader piękną i Bogu miłą. Słodycz, cnota Boża, czyni nas podobnymi Bogu, którego duch
nad miód słodszy. Słodycz, cnota Chrystusowa, czyni nas wiernymi naśladowcami tego
Baranka cichego i Książęcia pokoju. On tę cnotę szczególnie ukochał i czy to w żłóbku, czy
w Nazarecie, czy w życiu publicznym, czy w czasie męki i śmierci, czy w Tajemnicy
Ołtarza najdoskonalszy jej wzór na Sobie samym przedstawił. On też tę cnotę przed innymi
poleca. Uczcie się ode mnie – tak mówi do wszystkich – żem jest cichy i pokornego serca4;
a kiedy dwóch uczniów chciało ściągnąć ogień na mieszkańców Samarii, odpowiedział im:
Nie wiecie, czyjego ducha jesteście5. Toż samo przez Apostoła swego nakazuje przede
wszystkim kapłanom: A ty, o człowiecze Boży, naśladuj cichości6, bo słudze Pańskiemu nie
trzeba się wadzić, ale być układnym ku wszystkim, sposobnym ku nauczaniu, cierpliwym, w
cichości strofującym7. I któżby nie chciał słuchać i naśladować Króla cichości?
2. Po wtóre, słodycz jest konieczną kapłanowi do korzystnego działania. Religijności
nie można narzucić przemocą, bo z jednej strony Bóg sam ceni tylko dobrowolną ofiarę i
chce, by mu ludzie służyli jako synowie, a nie jako niewolnicy – z drugiej serce nie da się
zdobyć szturmem, ani zmiękczyć gniewem. Natomiast słodycz urokiem swoim pociąga i
podbija to serce, ona też usuwa uprzedzenia, rozbraja niechęci, toruje drogę upomnieniom,
a stąd buduje i nawraca, więcej niż nauka, więcej nawet – mówi św. Jan Chryzostom –
niżeli cuda. Chociażbyś czynił cuda – oto jego słowa – choćbyś wskrzeszał umarłych, nigdy
byś nie zjednał sobie tyle podziwu i tyle miłości, ile byś zjednał postępowaniem pełnym
łagodności i dobroci; – tak cnota słodyczy jest miłą i pociągającą8. Dowodem jest życie
św. Franciszka Salezego, który więcej nawrócił heretyków swoją słodyczą, niżeli swoją
nauką. Słusznie tedy mówi św. Bernard, że jak bez wiary niepodobna jest podobać się
Bogu, tak bez słodyczy nie można podobać się ludziom, ani nimi rządzić; i z własnego
doświadczenia upomina kapłanów: Ćwiczcie się, którzy sądzicie ziemię; pomnijcie, że
macie być jako matki względem tych, których wam powierzono, a nie jako panowie;
starajcież się nie o to, by się was bali, ale o to, by was kochali. Jeżeli kiedy okaże się
potrzeba surowości, niech to będzie surowość ojcowska, a nie srogość tyrańska. Więc
karcąc po ojcowsku, umiejcie zarazem osłodzić ostrość kary łagodnością macierzyńską9.
Czy pamiętam na tę przestrogę?
3. Wreszcie słodycz samemu kapłanowi nieocenione przynosi korzyści. Ona jedna ma
upodobanie Boże i zaszczytne imię syna, jako zapewnia Zbawiciel: Błogosławieni pokój
czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi10. Ona toruje drogę natchnieniom
Bożym, bo nie we wzruszeniu Bóg... lecz w szumie wiatru cichego11. Pan też podnosi
ciche12, to znaczy, według słów św. Jana Chryzostoma, że nie tylko wspomaga, ale co
daleko większa, pociesza, przytula, dźwiga i jako matka na ręku nosi. Ona, jako córka
pokory i miłości, a siostra pokoju, zapewnia już na ziemi prawdziwe szczęście, bo z jednej
strony panuje nad wewnętrznymi poruszeniami duszy, z drugiej strzeże pokoju z ludźmi;
stąd słusznie św. Jan Klimak cnotę cichości nazywa niewzruszonym statkiem ducha, a
człowieka cichego przyrównywa do skały, wznoszącej się wysoko wśród morza. Ona
wreszcie i w wieczności gotuje nam szczęście, jako przyrzekł Pan: Błogosławieni cisi,
albowiem oni posiądą ziemię13 – ziemię błogosławionych.
4. Jakże tedy nie starać się o tę cnotę, i to w stopniu doskonałym. Według św.
Wincentego ŕ Paulo, cztery są stopnie słodyczy14. Pierwszy posiadają ci, którzy

powstrzymują wybuchy gniewu i nie dają się porwać namiętności w szalony taniec, choć
ciężką mają z nią przeprawę. Drugi stopień właściwy jest tym, którzy tak opanowali gniew,
że się nim posługują według prawideł rozumu. Trzeci stopień jest udziałem tych, którzy
największe urazy przyjmują pogodnym obliczem. Czwarty stopień jest własnością tych,
którzy nie tylko puszczają w niepamięć doznane urazy i krzywdy, ale sprawców ich
uniewinniają i za złe dobrem płacą.
Taką słodyczą odznaczali się zawsze święci słudzy Pańscy, a na ich czele św.
Franciszek Salezy. Był on z natury temperamentu żywego i porywczego, a jednak przy
pomocy łaski Bożej tak tę wadę pokonał, że potem nawet wielkie przykrości i obelgi nie
potrafiły pobudzić go do gniewu. O nim też powiedział św. Wincenty ŕ Paulo, że dla swojej
słodyczy był wiernym obrazem Pana Jezusa. Sprawże, o Panie, aby wszyscy słudzy Twoi
wstępowali w jego ślady.
PUNKT II. Jak i kiedy ma kapłan ćwiczyć się w tych cnotach.
1. Prawdziwa słodycz winna być owocem łaski i pracy, mieć swe źródło w sercu, a
objawiać się na zewnątrz, i to we wszelakich okolicznościach.
Słodycz ma być rozlana na twarzy kapłana, a stąd nie ma na niej gościć ponurość i
zagniewanie, ani wyniosłość i pogarda bliźniego.
Słodyczą ma być nacechowane każde słowo kapłana, a stąd niech daleką będzie od
niego wszelka gorycz, opryskliwość, ironia, szyderstwo, złorzeczenie, ostra sprzeczka, bo
gdy słowo złe jątrzy i rozdwaja, słowo wdzięczne rozmnaża przyjacioły i ubłaga
nieprzyjacioły15.
Słodycz, ma się unosić nad każdą czynnością kapłana, jak oliwa nad wszystkimi
płynami16. Słodkim winien być kapłan w sprawowaniu obowiązków pasterskich, by im
zapewnić tym większy wpływ na serca ludzkie. Słodkim mianowicie na ambonie, by nie
rzucać gromów na słuchaczów i nie tyle bojaźń ile miłość w nich budzić. Słodkim w
konfesjonale, aby wszystkich, choćby największych grzeszników, mile przyjmować,
nikogo nie odtrącać, ani gwałtownie karcić, a w zadawaniu pokut nie kierować się
rygoryzmem. Słodkim w zarządzie parafii, a szczególnie w upominaniu błądzących, by
ostrej nagany chyba wtenczas używać, jeżeli poprzednie łagodne przestrogi nie
skutkowały; choć św. Franciszek Salezy i w tym razie nie pozbywał się zwykłej słodyczy.
2. Nadto winien kapłan przestrzegać słodyczy we wszystkich stosunkach z ludźmi,
pamiętając na rozkaz Apostoła: Proszę was tedy ja więzień w Panu, abyście chodzili godne
powołaniu, któremeście powołani, ze wszelaką pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc
jeden drugiego w miłości17. Przestrzegać ma szczególnie słodyczy względem
domowników; zdarza się bowiem, że ludzie, a nawet i kapłani, są łagodnymi i uprzejmymi
względem obcych, a ostrymi i szorstkimi względem swoich. Przestrzegać ma także
słodyczy względem cierpiących i chorych, aby się nie niecierpliwić ich narzekaniem –
względem żebraków, aby się nie oburzać na ich natręctwo – względem ludzi nudnych i
przykrych, aby ich lub siebie nie rozdrażniać – względem krzywdzicieli i nieprzyjaciół, aby
się nie unosić nienawiścią lub żądzą zemsty.
3. Wreszcie, kapłan winien zachować słodycz we wszystkich przygodach,
wystawiających tę cnotę na próbę. Zachować mianowicie słodycz w małych przykrościach,
by nie dąsać się za lada drobnostkę, czy to np. na sługę, czy na kogoś z obcych. Nie jest to
rzeczą tak łatwą, toż nie można czytać bez podziwu, że św. Fidelis a Sigmaringa,
odbywając jeszcze jako świecki długie podróże, nigdy się nie zniecierpliwił.
Zachować słodycz w zawodach i niemiłych wypadkach, by nie gniewać się na tych,

którzy się stali ich przyczyną. Święci są i tu mistrzami. Św. Franciszek Borgiasz np. stoi
wśród ostrego mrozu i zawiei śnieżnej pod furtą klasztorną i puka przeszło godzinę, nim
mu otworzono, a jednak ani słowem, ani wyrazem twarzy nie okazuje najmniejszego
zniecierpliwienia się. Św. Feliks pada na ulicy Rzymu, stratowany kopytami końskimi;
wszyscy się oburzają, a Święty prosi o przebaczenie nieostrożnego jeźdźca.
Zachować słodycz w przeciwieństwach, zarzutach, obelgach i krzywdach, by się nie
unosić gniewem i złego złem nie płacić. Tak czynią Święci. Św. Wincentemu ŕ Paulo np.
wychodzącemu właśnie z pokojów królewskich, jeden z jego nieprzyjaciół wyciął
policzek. Święty upadł na kolana, przepraszając napastnika, iż mimo chęci i wiedzy jakimś
postępkiem swoim przywiódł go do takiej ostateczności, a o zniewadze swojej przed nikim
i słowa nie wyrzekł.
Zachować na koniec słodycz we własnych upadkach i błędach, by w takim razie
upokarzać się i szczerze żałować, ale nie oburzać się na siebie, bo taki gniew, płód pychy i
miłości własnej, jest większym złem, niżeli błąd sam, z tej przyczyny, iż ciągnie za sobą
zniechęcenie i małoduszność. Aby się ustrzec tego gniewu, należy nie dlatego nienawidzić
grzechu, żeśmy mogli weń upaść i poplamić duszę, ale dlatego, że on się sprzeciwia woli
Bożej i jest obrazą Najświętszego Majestatu; w takim razie żal będzie głęboki, ale spokojny
i pokorny.
Czy trzymam się tych zasad?
4. A jakże nabyć cnoty tak cennej?
Trzeba strzec się wybuchów gniewu i pokonywać wrodzoną drażliwość.
Trzeba modlić się do Serca Jezusowego o dar łagodności i słodyczy, wołając
szczególnie po Komunii św.: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje podług Serca
Twego18.
Trzeba pilnie rozważać przedziwną cichość i słodycz Jezusową, jak niemniej słodycz
Matki Najświętszej i Świętych.
Trzeba pomnażać w sobie miłość bliźniego, bo słodycz jest córką miłości.
Trzeba wreszcie w nagłych i przykrych wypadkach czuwać mocno nad swoim sercem,
a w działaniu strzec się niecierpliwości i gorączki, idąc za radą Mędrca: Synu, rzeczy twe
odprawiaj w cichości, a będziesz miłowan nad chwałę ludzką19.
Czy używam wszystkich tych środków?
Słodycz doskonała jest dosyć rzadką pośród chrześcijan, a nawet pośród kapłanów... I
mnie także zbyt często brakuje tej cnoty, zwłaszcza w przykrościach, w przeciwieństwach,
w stosunkach z ludźmi nudnymi, natrętnymi i upartymi.
RACHUNEK SUMIENIA... AKT ŻALU. Ach, Panie, tyle razy przyjmuję Cię do serca mego i
łączę się z Sercem Twoim; tyle razy słyszę głos Twój wewnętrzny: Ucz się ode mnie, żem
jest cichy i pokornego serca; a jednak tak mało nauczyłem się dotąd cichości. Lecz Ty, o
Jezu, nie przestawaj mnie uczyć, a zarazem wspieraj mnie swą łaską, ożywiaj swoim
duchem!
POSTANOWIENIA: Będę odtąd lepiej czuwał nad sobą, aby zachować słodycz w
konfesjonale, w przykrych przygodach i w stosunkach ze sługami, z żebrakami i z ludźmi
nudnymi.
AKT STRZELISTY: Baranku najcichszy, panujący ziemi, spraw, by wszyscy słudzy Twoi
mieli serce ciche i pokorne.
1 Kol 3,12. 2 Ser. 23. in Cant. 3 Ser. 1. de ss. Petro et Paulo. 4 Mt 11,29. 5 Łk 9,53. 6 1

Tm 6,11. 7 2 Tm 2,25. 8 Hom. 3 de Dav. et Saul. 9 Ser. 23 in Cant. 10 Mt 5,9. 11 1 Krl
19,12. 12 Ps 147,6. 13 Mt 5,4. 14 Por. Życie duchowne, T. II, s. 208. 15 Syr 6,5. 16 Św.
Franciszek Salezy. 17 Ef 4,1–2. 18 Odpust 300 dni raz na dzień za pobożne odmówienie
tej modlitwy (Pius IX 25. stycznia 1868). 19 Syr 3,17.

XXIX. O gniewie
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Pisma: Nie bądź ku zagniewaniu prędki, bo
gniew w zanadrzu głupiego odpoczywa1.
PRAELUDIUM II. Pokaż mi, Panie, jak obrzydliwym jest gniew, i spraw bym się nim
wielce brzydził.
PUNKT I. Dlaczego powinien kapłan brzydzić się gniewem.
1. Bo gniew jest grzechem, a stąd obrzydzenia i nienawiści jest godzien. Rozumie się to
tylko o gniewie złym; może być bowiem i gniew dobry. I tak, jeżeli przełożony oburza się
na występki podwładnych i takowe karci lub karze, gniew jest sprawiedliwy, a więc nie zły;
byle tylko kara była istotnie zasłużona, nie przekraczała słusznych granic, nie była
wykonywana bezrozumnie lub niesprawiedliwie, wreszcie płynęła nie z żądzy zemsty, ale
z dobrej pobudki, jaką jest wzgląd na chwałę Boga, dobro bliźniego lub społeczeństwa i
zachowanie sprawiedliwości2. Taki gniew jest obowiązkiem przełożonych, a ci, którzy go
nie mają, są gnuśnymi, śpiącymi i jakby umarłymi3. Trudno jednak utrzymać gniew w
należnych karbach, dlatego wszyscy przełożeni winni sobie wyryć na sercu te słowa św.
Grzegorza Wielkiego: Skoro cię gniew napada, uspokój duszę, zwycięż siebie, odłóż karę, i
dopiero gdy pokój odzyskasz, karz według sądu. Gniew bowiem w ukaraniu winien iść za
rozumem, a nie wyprzedzać go4.
Podobnie, jeżeli ktoś oburza się na zniewagi Panu Bogu zadane, na krzywdy
wyrządzone Kościołowi i ojczyźnie, na podłość, zgorszenie i namowę do grzechu, gniew
jest dobry, bo dobrą jest pobudka, byleby nie przekraczał należytych granic; wszakże i
Pismo św. upomina nas: Gniewajcie się, a nie grzeszcie5.
W innych razach gniew jest grzechem, i to tym cięższym, im więcej w nim złośliwości
– im dłużej trwa – tym gorsze jest złe, które się bliźniemu wyrządza lub życzy – im większe
stąd zgorszenie i szkodliwsze następstwa. Obym pamiętał zawsze na te zasady!
2. Taki gniew, policzony słusznie między grzechy główne, plami wielce chrześcijanina,
o ileż więcej kapłana. Kapłan winien łagodnością przypominać Chrystusa, a on gniewem
staje się podobnym do szatana, który ma gniew wielki6. Kapłan winien być również cichym
barankiem, a on poddając się tej namiętności, staje się niejako wilkiem i lwem, nie pomnąc
na słowa Pisma: Nie bądź jako lew w domu twoim, wywracając domowniki twoje, a
obciążając poddane tobie7. Czyliż tedy może on mieć ducha kapłańskiego, skoro nie ma
ducha Chrystusowego?
Taki gniew poniża kapłana, bo przyćmiewa rozum i nieporządnie porusza wolę, stąd
jest zeszpeceniem obrazu Bożego w człowieku i niejako krótkotrwałym szaleństwem. Ira
furor brevis [Gniew krótkotrwałym szaleństwem]. Cóż to za zelżywość dla kapłana, który
winien kierować się zawsze rozumem, oświeconym wiarą, a jako człowiek Boży ma nosić
na sobie odblask niebieskiego pokoju. Słusznie upomina go Duch Św.: Nie bądź ku

zagniewaniu prędki, bo gniew w zanadrzu głupiego odpoczywa8. Czy ja do tych głupich
nigdy nie należałem?
Taki gniew szkodzi niezmiernie duszy, bo z jednej strony oddala Pana Boga i Jego
natchnienia, z drugiej odbiera pokój, potrzebny do pracy duchownej, skupienie, potrzebne
do modlitwy, i uwagę, potrzebną do czuwania nad sobą. Co gorsza, jest on nieszczęsnym
rodzicem mnóstwa grzechów, jak nienawiści, zemsty, kłótni, złorzeczeń,
niesprawiedliwości itp. – i słusznie powiedział św. Hieronim: Janua vitiorum omnium est
iracundia, qua clausa virtutibus intrinsecus dabitur quies; aperta vero ad omne facinus
armabitur animus [Skłonność do gniewu stanowi bramę dla wszystkiego co złe. Po jej
zamknięciu, nastanie wewnątrz spokój dla cnót; gdy zaś zostanie otwarta, duch zyska oręż
dla każdego występku]9. Czylim tego na sobie nie doświadczył?
Taki gniew sprowadza wiele udręczeń; bo ileż to zgryzot, upokorzeń, wyrzutów ze
strony władzy, a wstydu wobec podwładnych musi doświadczyć kapłan, który nie umie czy
nie chce zapanować nad tą brzydką namiętnością, przyrównaną słusznie do
apokaliptycznej bestii. Zazdrość a gniew umniejszają dni mówi Pismo10; co gorsza,
ściągają niełaskę Bożą i obostrzają sąd, bo wszakże sam Zbawiciel grozi: Każdy, który się
gniewa na brata swego, będzie winien sądu11. Czyliż mnie nie przerazi ta groźba, ani
upomnienie Pisma: Tracisz duszę swą w zapalczywości twojej12.
Taki gniew paraliżuje działanie kapłana, już to, że poniża jego godność i zmniejsza jego
powagę wobec wiernych, bo nihil foedius praeceptore furioso [Nic bardziej haniebnego,
niż opanowany szałem gniewu nauczyciel]13 – już to, że rozdrażnia i odstręcza ich serca.
Niech pasterz będzie zresztą przykładnym, jeżeli tylko łatwo unosi się gniewem, a
mianowicie, jeżeli z ambony miota zazwyczaj pioruny, w konfesjonale niecierpliwi się i
ostro karci penitentów, w stosunkach z parafianami jest surowym, szorstkim i
gwałtownym: praca jego nie będzie bardzo płodna, jako nieużyźniona miłością i słodyczą.
Dobrzy będą narzekać i stronić od niego; źli będą złorzeczyć i utwierdzać się w złem.
Słusznie żąda Apostoł, aby kapłan był bez winy... nie gniewliwy, nie bijący, dobrotliwy14;
słusznie też upomina kapłanów pewien znakomity kaznodzieja: Zjednajcie sobie miłość,
jeżeli chcecie pracować z pożytkiem; pozyskajcie pierw serca ludzkie, by pociągnąć dusze
do Chrystusa... Nie może pasterz działać ze skutkiem, jeżeli nie ma zaufania; nie nabędzie
zaś zaufania, jeżeli będzie szorstkim i wyniosłym. Wstręt do jego osoby sprawia, że lud
oddala się także od Boga, a to jest największym szkopułem jego pasterzowania15.
3. Święci pasterze odznaczali się zawsze słodyczą, która jednak w razie potrzeby
umiała się łączyć z apostolską odwagą i stałością, a nigdy nie była słabością. Czy dzisiaj
naśladują ich wszyscy kapłani, wszyscy pasterze? Miłość prawdy każe wyznać, że tak nie
jest. Wprawdzie u nas pasterzowanie nie jest łatwym, bo ileż to prób czeka każdego
kapłana, pracującego in cura animarum [jako duszpasterz], a zwłaszcza proboszcza, czy to
ze strony sług i domowników, którzy zbyt często są inimici ejus [jego nieprzyjaciółmi], czy
ze strony parafian, nieraz przykrych, nudnych, nieposłusznych i złośliwych; lecz stąd nie
wypływa, iżby wolno było rządzić parafią in virga ferrea [za pomocą rózgi żelaznej],
miotać z siebie ogień jak Wezuw, używać słów gwałtownych i ubliżających, albo nawet
aplikować argumentum ad hominem [argumentację, polegającą na atakowaniu człowieka].
A jednak tak się czasem dzieje! Jeżeli wielkie i liczne są pokusy do gniewu, tym silniejszej
trzeba walki, nam virtus in infirmitate perficitur [bowiem cnota doskonali się w słabości].
O Panie, uzbrój nas do tej walki i daj zwycięstwo w tej walce!

PUNKT II. Jak unikać gniewu i gniew zwyciężać.
1. Chcąc uniknąć gniewu, trzeba pozatykać źródła gniewu, a stąd strzec się najpierw
miłości własnej, która dbając zbytecznie o swoją korzyść, występuje nieraz z
niesprawiedliwymi roszczeniami, albo tam widzi krzywdę, gdzie jej nie ma. Meum, tuum,
frigidum illud verbum [Moje, twoje, owo zbędne słowo] zdoła najprędzej poróżnić ludzi.
Strzec się pychy, która nieumiarkowanie pragnie własnej czci i chwały, a natomiast
pomiata drugimi, stąd łatwo innych obraża albo czuje się obrażoną, choć bez słusznego
powodu.
Strzec się przywiązania do swego sądu i swej woli, które łatwo wiedzie do uporu i
kłótni. Gdy się wszczyna sprzeczka, trzeba ustąpić, jeżeli sumienie na to pozwala, bo tylko
głupi wdaje się w zwady. Piękny przykład daje tu św. Grzegorz Nazjanzeński. Wybrany
legalnie biskupem konstantynopolitańskim, gdy spostrzegł, że część biskupów na soborze
wystąpiła przeciw niemu, wolał ustąpić ze swej stolicy, aniżeli dać okazję do zamącenia
pokoju: Si propter me commota est ista tempestas, dejicite me in mare, ut vos jactari
desinatis [Jeśli z mojego powodu rozpoczęła się owa burza, wrzućcie mnie do morza, aby
przestała wami miotać].
Pokonywać przy tym wrodzoną drażliwość, która łatwo się burzy i dąsa, jak indyk, gdy
mu się pokaże czerwone sukno. Stąd czuwać ciągle nad sobą – czuwać szczególnie
wtenczas, gdy się ma do czynienia z ludźmi przykrymi, nudnymi i prędkimi, aby znosić ich
wady spokojnie i nie dać im sposobności do uniesienia się. Jeżeli się drugi gniewa, nie
przykładać drew do ognia, to jest nie rozdrażniać go słowem gniewliwym, lecz raczej
rozbrajać go słodyczą; bo odpowiedź łagodna uśmierza gniew, ale mowa przykra
pobudza16 do zapalczywości. Czuwać po wtóre wtenczas, gdy w czasie pracy dozna się
przeszkody, lub od towarzystwa z Bogiem wraca się do towarzystwa z ludźmi. Czuwać
również w chwilach cierpień moralnych lub fizycznych, bo wtenczas łatwiejsze są
wybuchy złego humoru. Czuwać wreszcie w przykrościach i urazach, jakie nas spotykają
od ludzi; aby zaś uzbroić się przeciw niespodziewanym napadom gniewu, trzeba przez całe
życie wyrabiać w sobie cierpliwość i słodycz – pamiętać ciągle na obecność Bożą i modlić
się, zwłaszcza po Mszy św., aby Krew Jezusowa zabiła robaki i węże szarpiące wnętrze
duszy.17
2. A jakże gniew zwyciężyć, gdy niby pies rozjuszony na duszę napada?
Oto nie wpuszczać go do wnętrza, a stąd odpierać napastnika bronią duchowną. Św.
Franciszek Salezy radzi w takim razie uśmierzać poruszenia serca, jakkolwiek
sprawiedliwą byłaby przyczyna, która je wywołała; lepiej bowiem, aby o nas mówiono, że
się nigdy nie gniewamy, aniżeli że zawsze, choć słusznie się gniewamy. Sam też
powiedział o sobie: Ilekroć się uniosłem, zawsze tego żałowałem. Ale zdarzało mu się to
nader rzadko; tak mocno trzymał gniew na smyczy. Jeżeli gniew jest natarczywy, trzeba
wołać do Pana o ratunek, jak wołali Apostołowie, kiedy się morze burzyło. Gdyby ktoś w
takim razie nie mógł się powściągnąć, niech ucieka od tych przedmiotów lub osób, które
gniew wywołały, dopóki burza nie minie. Oprócz tej ostateczności nie należy stronić od
ludzi przykrych, inaczej nie nabędzie się cnoty łagodności. Wielkim jest złudzeniem –
mówi św. Ignacy – usuwać się od towarzystwa drugich dla uniknięcia okazji do gniewu lub
niecierpliwości; jedynie bowiem przez walkę z sobą, nie zaś przez ucieczkę, możemy ten
rodzaj wady zwyciężyć. Jeżeli już gniew wcisnął się do serca, nie trzeba mu pozwolić, by
dłużej tam gościł, bo tak nakazuje Apostoł: Słońce niechaj nie zapada na rozgniewanie
wasze18.

W gniewie radzi św. Franciszek Salezy nic nie mówić, ale raczej uczynić ugodę z
językiem, że jak długo serce się gniewa, język będzie milczeć. Nie poradna też upominać w
takiej chwili; jeżeli zaś potrzeba skarcić kogoś bezzwłocznie i ostro, niech każdy strzeże się
wtenczas uniesienia.
Podobnie nie dobra rzecz rozpoczynać coś w wzburzeniu, bo wtenczas gniew na każdej
czynności wyciśnie swą pieczęć, ale czekać potrzeba, aż się serce uspokoi.
Jeżeli wreszcie gniew mocno poranił serce, np. po doznaniu ciężkiej urazy, i chce w
nim wywołać dłuższą niechęć albo żądzę zemsty, trzeba rzucać się do nóg Jezusowych i
przyzwawszy ku pomocy Matkę najcichszą, wołać z Kananejką: Zlituj się nade mną, Panie,
bo dusza moja od ducha złego, ducha gniewu, jest dręczona. Przy tym pożyteczną jest
rzeczą rozmyślać częściej o niewysłowionej cichości, z jaką Pan Jezus znosił straszne
katusze podczas Męki, i z jaką znosi tyle zniewag w Tajemnicy Ołtarza – wieczorem zaś
zrobić rachunek szczegółowy z tej wady.
Czy tak postępowałem dotąd? Mogę li powiedzieć, że jestem wolny od tej
namiętności?... Czy mianowicie panuję nad drażliwością i złym humorem, i nie dokuczam
nikomu twarzą chmurną, słowem ostrym, postępowaniem zgryźliwym? Czy w
konfesjonale nie unoszę się gniewem? Czy w ogóle nie zraziłem dotąd nikogo z mej
winy?...
RACHUNEK SUMIENIA I AKT ŻALU. O Panie, który codziennie przychodzisz do serca
mego w Sakramencie miłości i cichości, zabijże kryjącego się w tym sercu węża gniewu!
POSTANOWIENIA: 1. Będę odtąd staranniej strzegł się nie tylko gniewu, ale także
drażliwości i złego humoru, a w tym celu przy codziennym rachunku sumienia zwrócę
baczną uwagę na te wady. 2. W czasie pokusy do gniewu będę się modlił: Któryś cierpiał
za nas rany, Jezu Chryste zmiłuj się nade mną i daj mi cierpliwość; a po każdym upadku
zadam sobie jaką pokutę.
AKT STRZELISTY: Ab ira et odio et omni mala voluntate libera me, Domine [Uwolnij
mnie, Panie, od gniewu, nienawiści, i od wszelkiej złej woli].
1 Syr 7,16. 2 Por. Życie duchowne, T. II, 201. 3 Św. Jan Chryzostom in Ps 131. 4 Ep. 51
ad Leont. 5 Ps 4,5. 6 Ap 12,12. 7 Syr 4,30. 8 Syr 7,16. 9 In Prov. 29. 10 Syr 30,24. 11
Mt 5,22. 12 Hi 18,3. 13 Św. Hieronim, Reg. mon. de cor. et doct. 14 Tt 1,7–8. 15
Massillon. 16 Prz 15,1. 17 Św. Jan Chryzostom, Hom. 4. in Matth. 18 Ef 4,26.

XXX. O ubóstwie w duchu, bezinteresowności
i dobroczynności
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Zbawiciela: Błogosławieni ubodzy
duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak wielce zdobi kapłana ubóstwo w duchu,
idące w parze z bezinteresownością i dobroczynnością, i spraw, bym się rozmiłował w tych
cnotach.
PUNKT I. Dlaczego kapłan powinien ukochać ubóstwo w duchu.
1. Być ubogim w duchu, wedle Ewangelii, znaczy z miłości ku Bogu nie przywiązywać
się do bogactw (Pauperes spiritu id est propter Spiritum Sanctum voluntate pauperes)
[Ubodzy w duchu, to znaczy ubodzy na skutek woli Ducha Świętego]2, a stąd, jeżeli się ich

nie ma, nie pożądać ich nieumiarkowanie i nie narzekać na ciężką dolę, ale ofiarować Bogu
przykrości, jakie ubóstwo z sobą niesie; jeżeli się posiada bogactwa, nie lgnąć do nich
nieporządnie, ani też troskać się zbytecznie o ich zatrzymanie lub pomnożenie, ale ich
używać wedle woli Bożej.
Także ubóstwo w duchu winien pokochać każdy kapłan, bo najpierw jest to cnota
Chrystusowa. Najpierw ubóstwo było wzgardzone i wszystkim straszne; lecz Syn Boży
odział się nim, jakby szatą królewską, a przez to nadał mu szlachectwo niebieskie; ubóstwo
zaś w duchu podniósł do rzędu cnoty i błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy duchem...
Ubogim był też Pan i Mistrz nasz, gdy jako niemowlę spoczywał w stajence na rękach
Matki Dziewicy – ubogim, gdy pracował przy warsztacie rzemieślniczym – ubogim, gdy
opowiadał Ewangelię i wołał do wszystkich: Liszki mają jamy, a ptacy niebiescy gniazda;
lecz Syn człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy3; – ubogim, gdy obnażony zawisł na obcym
drzewie krzyża i spoczął w obcym grobie – ubogim i wyniszczonym jest i dziś w
Tajemnicy Ołtarza. To zaś ubóstwo, wraz ze wszystkimi cierpieniami i poniżeniami,
przyjął Pan dobrowolnie, z miłości ku nam, by nas nauczyć, że mamy odrywać serce od
rzeczy ziemskich. On też to oderwanie się nałożył jako obowiązek naśladowcom swoim
(Łk XIV, 33; wyrzeczenie się zaś nie tylko sercem ale i rzeczywistością uczynił radą i
środkiem do doskonałości: Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz, i daj
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie: a przyjdź, pójdź za mną4. Przede wszystkim
uczniom swoim zalecił ubóstwo w duchu; toż wysyłając ich na żniwo duchowne, rzekł: Nie
bierzcież nic w drodze, ani laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani po dwu sukien
miejcie5; przez co wszystkim siewcom Ewangelii dał naukę, że z jednej strony nie powinni
zbierać dóbr ziemskich, z drugiej mają liczyć na Opatrzność Bożą. I ja jestem jednym z
uczniów Chrystusa Pana; czyliż naśladuję Go w zamiłowaniu ubóstwa?
2. Kapłan powinien i dlatego ukochać ubóstwo w duchu, że to jest cnota per eminentiam
[przede wszystkim] kapłańska. Już na samym progu do stanu duchownego, przyjmując
tonzurę, oświadcza młody lewita uroczyście przed Bogiem i Kościołem, że odtąd Pan sam
będzie całym jego bogactwem i wszelakiem dziedzictwem: Dominus pars haereditatis
meae... [Pan częścią dziedzictwa mego...]; jakże tedy może ubiegać się potem o dobra
ziemskie, gdy samo postrzyżenie głowy znaczy odrzucenie wszystkich rzeczy doczesnych6.
Czyż nie posiadasz wszystkiego – mówi Piotr Blesseński – skoro posiadasz Tego, do
którego należy wszystko?7; albo czego będzie dosyć temu, komu Boga nie dosyć?8.
Wprawdzie kapłan świecki nie wyrzeka się wszystkiego, tak jak zakonnik, składający ślub
ubóstwa; ale i on powinien być ubogim w duchu. Ci, którzy Pana posiadają za dziedzictwo
– mówi św. Izydor – powinni się starać o to, aby bez żadnej zawady świeckiej Bogu służyli
i ubogimi duchem się stali, tak iżby prawdziwie mogli wyrzec z Psalmistą: „Pan cząstką
dziedzictwa mego”9.
Tego wymaga samo posłannictwo kapłana. On ma ludziom głosić naukę zaparcia się i
przypominać ciągle słowa Zbawiciela: Każdy z was, który nie odstępuje wszystkiego, co
ma, nie może być moim uczniem10; toż słuszne, by sam przyświecał przykładem, inaczej
podejrzewać go będą, że nie wierzy w to, czego uczy, i mogą wzgardzić nie tylko
nauczycielem, ale i samą nauką. Nie bogaci też, ani możni tego świata, ale ubodzy rybacy
sprowadzili ludzkość do stóp Ukrzyżowanego. I ja również nie majątkiem lub
wystawnością, ale zaparciem się i poświęceniem potrafię pociągnąć dusze do Krzyża. Czy
staram się o to?

3. Wreszcie, kapłan powinien ukochać ubóstwo w duchu dla wielkich korzyści, jakie
zeń odnosi. Ono zapewnia duszy pokój i swobodę, bo uwalnia ją od nieporządnej żądzy
bogactw, których nie można szukać bez pracy, ani znaleźć bez trudu, ani zachować bez
troski, ani posiadać bez przywiązania i trwogi, ani utracić bez boleści11. Natomiast duszę
świeckimi żądzami roztargnioną ominą święte pociechy; nie może się też zgodzić prawda z
próżnością, ani rzeczy wieczne ze znikomymi, tak iżbyś razem kosztować mógł i to, co
wyższe jest nad niebiosa, i to, co jest na ziemi12. Ono zachowuje od wielu grzechów i jest
rodzicielką wielu cnót13, a tym samym pomaga do doskonałości; stąd słusznie upomina
św. Grzegorz Nysseński: Si ad superna nos accedere oportet, ab iis quae deorsum trahunt,
inopes et egeni simus [Jeśli trzeba, abyśmy postępowali ku rzeczom najwyższym, bądźmy
biedni i pozbawieni wszystkiego, co nas od nich odciąga]14. Ono ułatwia zbawienie, bo
zdejmuje z duszy zbyteczne ciężary, iż łatwiej przez furtę ważką zmieścić się może.
Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie15. I któżby nie
pragnął podobnego błogosławieństwa?
Odkąd Syn Boży, według pięknych słów św. Bernarda, podniósł z ziemi ubóstwo i
poślubił je sobie, stało się ono zaszczytnym i miłym. Toż nic dziwnego, że w każdym
wieku tylu chrześcijan, a między nimi wielu możnych i książąt, osobnym ślubem wyrzeka
się wszelkiego posiadania, podczas gdy inni, żyjąc wśród świata, starają się być ubogimi w
duchu. Takimi byli święci papieże, biskupi i kapłani, dochodzący nieraz do takiego
heroizmu, że jak np. św. Wawrzyniec Justyniani, patriarcha wenecki, nie mieli łóżka
własnego, by na nim umrzeć, bo wszystko rozdawali ubogim.
I w naszym wieku materialnym ubóstwo dobrowolne jest we czci, skoro na setki tysięcy
można liczyć zakonników i zakonnice; a także i wśród kleru świeckiego nie brak pięknych
przykładów tej cnoty, że wymienimy tylko świątobliwego X. Jana Vianney. Żył on ciągle z
dobroczynności, a chociaż tysiące płynęły przez jego ręce, pozostał zawsze ubogim.
Ognisko jego kuchni stało puste i zimne; w całej plebani jedna tylko sypialnia była ogrzana
i miała trochę sprzętów pożyczanych. Był to pokój ciemny i skromny, którego
umeblowanie stanowiły półki z książkami, kilka obrazów, stara szafa i mały stolik. Kasa
jego była zwykle próżną, bo co do niej wchodziło z ofiar pobożnych, natychmiast szło dla
ubogich; zresztą pieniądz był dla niego po prostu narzędziem apostołowania. Kiedy raz
przez nieuwagę list zastawny znacznej wartości spalił, a inni nad tym ubolewali, on
powiedział: Mniej w tym złego, niż gdybym był popełnił najmniejszy grzech powszedni. O
Jezu, miłośniku ubóstwa, spraw, aby wszyscy słudzy Twoi byli ubogimi duchem, i każdy z
nich mógł powtórzyć słowa wiernego naśladowcy Twego: Quasi sacerdos et levita nudus
nudam crucem sequar [Jako ubogi kapłan i lewita, pójdę za ogołoconym ze wszystkiego
krzyżem]16.
PUNKT II. Z duchem ubóstwa winna się łączyć u kapłana bezinteresowność i
dobroczynność.
1. Bezinteresowność wymaga, aby za prace ścisłe duchowne nie żądać ziemskiej
zapłaty; i cóż nad to słuszniejszego? Najpierw, rzeczy nadprzyrodzone i Boskie są
niezrównanie wyższej ceny niż rzeczy ziemskie, i większa między jednymi a drugimi
zachodzi różnica, niż miedzy złotem a błotem. Zrównać zatem jedne z drugimi co do ceny
byłoby grzechem ciężkim i brzydkim.
Po wtóre, kapłan nie jest właścicielem rzeczy duchownych, ale tylko ich szafarzem: Tak
niechaj człowiek o nas rozumie – mówi Apostoł – jako o sługach Chrystusowych i

szafarzach tajemnic Bożych17. Otrzymał on to szafarstwo bezpłatnie, li tylko z
niewysłowionej dobroci Bożej; toż darmo winien rozdawać dary Boże, jako upomina
Zbawiciel: Darmoście wzięli, darmo dawajcie18. Wprawdzie za to, że się cały oddał na
służbę Bożą, ma prawo, by zaspokojono ziemskie jego potrzeby, bo wszakże sam Apostoł
mówi: Którzy w świątnicy robią, co jest z świątnicy, jedzą; a którzy ołtarzowi usługują,
uczestnikami są ołtarza19; ale nie może żądać, by go za to obsypywano bogactwami.
Mając żywność i czym się odziać, na tym poprzestawajmy20 – oto prawidło apostolskie,
które w późniejszych wiekach tak wytłumaczono, że każdy kapłan ma prawo do
odpowiedniego utrzymania życia. Jeżeli zaś wierni hojniej uposażyli Kościół w dobra
ziemskie (choć w nowszych czasach zabierają je rządy i rewolucje), stało się to w tej myśli,
by część dóbr szła na pomnożenie chwały Bożej, utrzymanie świątyń i jałmużny dla
ubogich. Nie przestają też głosić Ojcowie Kościoła i sobory, że dobra kościelne są peculia
pauperum [własnością ubogich]; a na beneficjatów wkładają obowiązek pod grzechem, by
to, co zbywa z dóbr kościelnych od przyzwoitego utrzymania, obracali na fabrykę kościoła
i na cele dobroczynne. Jeżeli tego beneficjat nie czyni, ściąga ciężką winę przed Bogiem,
Kościołem i ubogimi. Quidquid prae-ter necessarium victum et simplicem vestitum de
altari retines – mówi do takiego św. Bernard – tuum non est, rapina est, sacrilegium est
[Cokolwiek, prócz koniecznego pokarmu i ubogiego odzienia, zachowasz z dochodów
kościelnych, nie należy do ciebie i jest kradzieżą oraz świętokradztwem]21. Wprawdzie
według wielu autorów nie jest to obowiązek ex justitia [wynikający ze sprawiedliwości],
jedno ex charitate [z miłości], ale trafną tu uczony Belarmin robi uwagę: Parum refert,
utrum sacerdos damnetur ad inferos, quia peccavit contra justitiam, an vero quia peccavit
contra charitatem, non bene distribuendo facultates suas ecclesiasticas [Niewielką stanowi
różnicę, czy kapłan zostanie skazany na piekło, ponieważ zgrzeszył przeciwko
sprawiedliwości, czy ponieważ zgrzeszył przeciw miłości, przez niesprawiedliwe
rozdzielanie swoich funduszy kościelnych].
Wreszcie, kapłan winien we wszystkim dbać o zbudowanie dusz; otóż w ich oczach
mało ma czci ten kapłan, który z rzeczy duchownych zyski ciągnie, a nawet same te rzeczy
tracą u nich na wartości.
2. Jakież tedy ma być zachowanie się kapłana w tej mierze?
Oto niech we wszystkim, co czyni, szuka najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości
jego, a reszta przydaną mu będzie22.
Mianowicie, niech za żadną czynność duchowną nie wymaga zapłaty, tak iżby lud
sądził, że ona jest kupną, a on handlarzem lub najemnikiem; ale wiele funkcji duchownych
niech spełnia bezpłatnie (między innymi pokropienie zwłok), co do innych zaś, za które się
pobiera tzw. jura stolae, niech nie będzie wymagającym, i albo przyjmuje to, co wierni
dobrowolnie ofiarują, albo trzyma się taks, zatwierdzonych przez ordynariat, a dla ubogich
robi wszystko za darmo.
Niech nie pożąda tłustego beneficjum lub wysokiej godności w tym celu, by żyć
wygodniej i wystawniej, mieć obfitsze dochody, lub błyszczeć na wyższym stanowisku;
jeżeli zaś sądzi przed Bogiem, że jest powołany na jakaś posadę, niech ją wybiera w tej
myśli, by tym więcej czynić dobrego dla chwały Bożej i pożytku dusz.
Niech wreszcie nikt z kapłanów nie ugania się za majątkiem i nie zbija grosza do
grosza, bo do wszystkich odzywa się św. Karol Boromeusz: Non saeculi vos mercatores,
non mammonae ministri, sed Christi mercatores. Nolite thesaurizare vobis in terra, sed
bonorum operum abundantia cum charitate conjuncta facite thesauros in coelis. Studete

vos lucrari animas Deo et coeleste horreum augere [Nie jesteście świeckim kupcami, nie
służycie mamonie, lecz jesteście bankierami Chrystusa. Nie gromadźcie dla siebie skarbów
na ziemi, lecz przez obfitość dobrych uczynków połączonych z miłością, gromadźcie sobie
skarby w niebiosach. Starajcie się, byście nabyli dusze i wzbogacili spichlerz niebieski]23.
Hasłem każdego kapłana winny być słowa św. Pawła: Srebra i złota, albo szaty żadnegom
nie pożądał24.
3. A jakże ma kapłan używać majątku? Przede wszystkim niech dba o pomnożenie
chwały Bożej, uświetnienie Kościoła i zbawienie dusz, a stąd nie szczędzi grosza na
budowę i ozdobę świątyń, na misje zagraniczne, na świętopietrze, na klasztory,
stowarzyszenia, zakłady i dzienniki katolickie, na piśmiennictwo kościelne, na biblioteki
parafialne, na urządzenie misji lub rekolekcji dla ludu (jeżeli jest pasterzem parafii) itp.
Niech będzie miłosiernym dla ubogich. Jeżeli ma rodzinę biedną, może i powinien ją
wesprzeć, ale nie godzi się jej bogacić z krzywdą ubogich. Przede wszystkim niech pamięta
o opuszczonych chorych, kalekach, sierotach, i jeżeli może, buduje lub zasila domy
przytułku, szpitale, ochronki i inne dzieła pobożne. To wszystko niech czyni za życia, bo
słusznie upomina Piotr Blesseński: Non expectes, ut pro te mortuo fiant eleemosynae, quas
vivus fecisse debueras. Eleemosyna viventis lumen est ante faciem incedentis; eleemosyna
vero post obitum quasi lucerna post tergum [Nie oczekuj, że za ciebie, zmarłego, zostaną
uiszczone jałmużny, które powinieneś uczynić za życia. Jałmużna człowieka żywego jest
światłem przed obliczem idącego; zaś jałmużna po śmierci jest niczym lampa za [jego]
plecami]25. Powiedział ktoś dowcipnie, że człowiek skąpy, który dopiero w testamencie
część majątku na dobre cele przeznacza, podobnym jest do zwierzęcia nierogatego, które
dopiero po śmierci pożytek przynosi.
Niech będzie dobroczynnym dla ludzi potrzebujących nagłego ratunku, jak niemniej dla
biednych przechodniów i pielgrzymów, bo tak sam Bóg nakazuje: Ubogie i tułające się
wprowadź do domu twego26. Św. Grzegorz Wielki za to, iż przyjął w dom swój
pielgrzyma, został wyniesiony na stolicę papieską, jak mu to Bóg sam objawił. Słusznie też
św. Paulin radzi, aby nie odtrącać żadnego biedaka, ne forte quasi hominem excludentes et
angelum repellamus [byśmy przypadkiem odwracając się od człowieka, nie odepchnęli
anioła]27.
Niech będzie gościnnym dla nawiedzających progi jego domu, tak duchownych, jak
świeckich, bo sam Apostoł żąda, aby duchowny gości ochotnie przyjmował28, i
wszystkich chrześcijan upomina: A nie zapominajcie przyjmowania gości29. Toż samo św.
Hieronim mówi, że gościnność ma być drogą kapłanom: Nobis hospitalitas cordi est
omnesque ad nos venientes laeta humanitatis fronte suscipimus; veremur enim, ne Maria
cum Joseph locum non inveniant in diversorio [Mamy w sercu gościnność i wszystkich
przychodzacych do nas podejmujemy z radosnym obliczem i z uprzejmością; niepokoimy
sie bowiem, że Maryja z Józefem nie znajdą miejsca w gospodzie]30.
Niech będzie sprawiedliwym, a nieraz nawet hojnym w uiszczaniu należytości dla tych,
którzy dla niego pracują lub pewne posługi mu świadczą, mianowicie dla sług i
zarobników.
Niech sam żyje odpowiednio do swojego stanu, strzegąc się z jednej strony przesady i
zbytku, z drugiej zaniedbania i skąpstwa. Szczególnie niech nie zapomina o ciągłym
kształceniu ducha, a stąd bogaci swoją bibliotekę dobrymi dziełami i czasopismami, by ją
potem przekazać seminarium diecezjalnemu; na to zaś, co pomaga do uświęcenia się, jak

np. na rekolekcje lub pobożną jakąś pielgrzymkę, niech nie żałuje pieniędzy.
Niech wreszcie ma serce chętne i rękę otwartą na potrzeby ojczyzny, kraju,
społeczeństwa, zwłaszcza w czasach jakiejś większej klęski, np. pożaru, głodu, powodzi
itp.
Słowem, niech będzie szafarzem Opatrzności i robi za życia tyle dobrego, ile może.
Czy tak czynią wszyscy kapłani? Czy mianowicie jaśnieją, jak słuszne, duchem
ubóstwa, bezinteresowności i ofiarności? Czy łożą na dobre cele tyle, ile każdy łożyć może
i powinien? Czy też przeciwnie, niektóre sprawy i dzieła nader ważne leżą odłogiem lub
ledwie wegetują, dlatego tylko, że duchowieństwo za mało na nie daje?
A ja sam jakże tu postępuję? Może zbieram skarby, nie wiedząc dla kogo i po co? Może
mam rękę zamkniętą do dawania, a otwartą do brania, zapominając na słowa Zbawiciela:
Szczęśliwszym jest dawać, niżeli brać?31
RACHUNEK SUMIENIA I AKT UPOKORZENIA SIĘ. O Panie, Ty sam oddajesz mi się
całkowicie na ołtarzu, a więc i ja także Ciebie i tylko Ciebie pragnę, byś był prawdziwie
cząstką dziedzictwa mego.
POSTANOWIENIA: 1. Będę się starał dać codziennie choć małą jałmużnę i nie odmówię
nigdy datku na pobożne cele. 2. Zawczasu rozporządzę majątkiem według woli Bożej, a co
będę miał zrobić dobrego, zrobię za życia.
Akt strzelisty. Żebractwa i bogactwa nie dawaj mi, Panie; daj tylko potrzeby do
żywności mojej, bym snadź nasycony nie był przywiedziony do zaprzania i rzekł: Któż jest
Pan!32
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XXXI. O łakomstwie czyli o chciwości
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Zbawiciela: Baczcież a strzeżcie się
wszelkiego łakomstwa1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak brzydkim i szkodliwym występkiem jest
łakomstwo, bym się nawet cienia tegoż lękał.
Dlaczego powinien kapłan strzec się łakomstwa.
1. Bo łakomstwo sprzeciwia się przeznaczeniu człowieka. Każdy człowiek winien
służyć Panu Bogu, to jest Pana Boga czcić, kochać i słuchać, by w Nim znaleźć szczęście tu
i w wieczności; tymczasem łakomy czyni sobie z dostatków bożyszcze, które w duszy
swojej czci, do którego całym sercem lgnie, któremu w całym życiu służy. Czyż to nie jest
pewnego rodzaju bałwochwalstwem? Toż słusznie św. Paweł nazwał łakomstwo niewola
bałwanów2, a na innym miejscu niewola bożków3. O jakież to wielkie poniżenie dla
chrześcijanina kłaniać się tak podłemu bałwanowi! A jednak takich bałwochwalców pełno

między chrześcijanami! Co gorsza, trafiają się oni i pośród sług Bożych. Biada, biada –
woła św. Bernard – zgrozę widzimy w domu Bożym! Jaką zgrozę? Bałwochwalców, urząd
kapłański sprawujących. Jeżeli kłamię to mówiąc, więc chyba i to kłamstwem jest, co mówi
Apostoł, że łakomstwo jest służbą bałwanów; co bowiem człowiek nad wszystko inne czci,
to widocznie obrał sobie za Boga4. Może i ja należę do tych bałwochwalców?
2. Łakomstwo sprzeciwia się duchowi Chrystusowemu. Chrystus Pan nie tylko
przykładem i słowem uzacnił ubóstwo, ale nakazał uczniom swoim: Nie miejcie złota, ani
srebra, ani pieniędzy w trzosach waszych5. Darmoście wzięli, darmo dawajcie6. Wiedząc
zaś, jak wielce serce ludzkie lgnie do dóbr ziemskich, ostrzegł wszystkich: Baczcież a
strzeżcie się wszelkiego łakomstwa7, bo nie możecie Bogu służyć i mamonie8. Natomiast
nakazał: Skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje i gdzie złodzieje
nie wykopują, ani kradną9. Tymczasem człowiek łakomy z wysileniem duszy szuka
skarbów ziemskich, lekceważąc sobie obietnicę Pańską i nie lękając się groźby Pańskiej.
Zaprawdę, jakże trudno, co mają pieniądze, wejdą do królestwa Bożego10. A jakichże
skarbów ja pożądam? Pan Jezus powiedział: Gdzie jest skarb wasz, tam serce wasze; gdzież
jest serce moje? Może ugrzęzło w błocie ziemskim? Lecz w takim razie nie mam ducha
Chrystusowego, nie jestem uczniem Jego...
3. Łakomstwo sprzeciwia się duchowi kapłańskiemu. Duch ten wymaga oderwania się
od ziemi, bo kapłan z powołania swego winien całym sercem oddać się Bogu i szukać tego,
co w górze jest. On też przyrzeka uroczyście: Dominus pars haereditatis meae [Pan częścią
dziedzictwa mego]; lecz jakże zdoła dotrzymać obietnicy, jeżeli nieporządnie lgnie do
dostatków? Czyliż taki kapłan nie jest przeniewiercą względem Boga i Kościoła? Czymże
się on uniewinni? Może troską o utrzymanie życia? Ależ Kościół zabezpiecza takowe, tak
że według słów św. Hieronima, niejeden z kapłanów pod chorągwią ubogiego Chrystusa
więcej ma mienia i wygód, niż gdy służył obłudnemu światu11. Jakże tedy słusznie żąda
św. Paweł, aby kapłan nie był chciwy zysku szkaradnego12. Czy ja słucham zawsze tego
głosu?
4. Łakomstwo sprowadza najgorsze skutki. Ponieważ człowiek łakomy, według słów
św. Augustyna, wyżej sobie poczytuje pieniądze niż Boga13: przeto Bóg usuwa się od
niego ze swą łaską i pociechą, a natomiast pozwala mu popaść w ohydną niewolę tej
brzydkiej namiętności, i spuszcza na niego, nieraz już za życia, dotkliwe kary. Za przykład
służą Achan, Giezi, Jezabel, Judasz, Ananiasz i Safira.
Skoro zaś ta namiętność opanuje człowieka, pozbawia go z jednej strony pokoju i
wesela, bo go wtrąca w mnóstwo żądz, trosk, obaw, i woła ciągle: przynieść, przynieść14;
stąd trafnie przyrównano ją do gorączki, rodzącej wielkie pragnienie, którego ugasić
niepodobna. Trafnie też powiedział św. Bernard, że dobra tego świata, jeżeli się je posiada,
przygniatają – jeżeli się je kocha, plugawią, jeżeli się je traci, dręczą15.
Z drugiej strony ta namiętność zaślepia umysł i zatwardza serce, tak że człowiek nie
widzi jej szkarady, nie myśli o Bogu, nie pragnie Jego łaski, nie boi się Jego kary, a stąd
wpada łatwo w mnóstwo grzechów i nieraz przed wielką nawet zbrodnią się nie cofa.
Zaprawdę, korzeń wszego złego jest chciwość16, a ci, którzy chcą być bogatymi, wpadają w
pokuszenie i w sidło diabelskie i wiele pożądliwości niepożytecznych, które pogrążają ludzi
na zatracenie i zginienie17. Nad łakomego nic nie masz gorszego... Nic nie jest
złośliwszego jako miłować pieniądze; bo ten i duszę swą ma sprzedajną18. Mianowicie

kapłan sprzedajny i skąpy – bo jedno z drugim idzie zwykle w parze, choć może ktoś
zbierać w tym celu, by potem móc używać – staje się głuchym na głos sumienia, nieczułym
na nędzę bliźnich, niedbałym o cześć własną; a jeżeli tej namiętności puszcza cugle,
dochodzi z czasem aż do zdzierstwa, aż do zdzierstwa, aż do niesprawiedliwości, aż – do
świętokupstwa; wszakże były wieki, w których grasowała ta najstraszniejsza plaga
Kościoła – symonia.
Łakomstwo może nawet odebrać wiarę, bo sam Apostoł mówi, że niektórzy pragnąc
bogactw, pobłądzili od wiary19. Często wiedzie ona do zatwardziałości sumienia i do
śmierci w niepokucie albo bez prawdziwej pokuty, za którą idzie zatracenie i zginienie.
Wszystko to sprawdziło się w przerażający sposób na Judaszu. Powołany do grona
Apostołów, wierzył on zapewne, że Chrystus Pan jest obiecanym Mesjaszem i
prawdziwym Bogiem; lecz skoro dał się opanować brzydkiej chciwości, stał się ślepym
wobec tylu cudów, głuchym na tyle upomnień i przestróg, a wreszcie doszedł do tego, że
postanowił sprzedać Boskiego Mistrza. Daremnie używa Pan wszystkich środków, bo
nawet Komunii w wieczerniku i pocałunku w Getsemani, by go przywieść do opamiętania;
30 srebrników ma u niego większą cenę niż sam Mistrz i Bóg. Sprzedawszy Go zaś, nie
żałuje za swą zbrodnię tak, iżby mógł otrzymać przebaczenie i ginie na wieki. Taki koniec
zgotowało mu łakomstwo; jakimże tedy szaleństwem jest zbierać złoto, a stracić niebo20.
Toż słusznie grozi Duch Św.: Biada, który zgromadza łakomstwo złe domowi swemu21. O
Boże, nie daj, aby i na mnie spadło to biada!
5. Na koniec łakomstwo szkodzi nie tylko samemu kapłanowi, ale i wielu duszom, bo
wierni, jeżeli są mocnymi w wierze, tracą cześć dla kapłana, oddanego tej podłej żądzy, co
na ich życie duchowne niekorzystnie wpływa – a jeżeli są słabymi w wierze, gorszą się z
takiego kapłana i lekceważą sobie jego kazanie, stronią od jego konfesjonału;
niedowiarkowie zaś wołają na wszystkie strony: Czyż nie prawda, że księża są
rzemieślnikami i przekupniami, którzy wszystko, nawet niebo, sprzedają za pieniądze, a
drą, co się da, z żywego i umarłego. Trafnie zauważył Benedykt XIV.: Avaritia quidem
nulla potior contagio, quae conceptam apud omnes sacerdotatis dignitatis perfectionisque
opinionem magis inficiat et evellat [Nie ma zaś większej zarazy, która by bardziej zabijała i
osłabiała żywioną przez wszystkich wiarę w godność i doskonałość kapłańską, aniżeli
chciwość]22; bo ludzie patrzą nieraz pobłażliwym okiem na pewne wady i usterki kapłana,
ale łakomstwa i zdzierstwa nigdy nie przebaczą. I choćby zresztą jakiś kapłan miał inne
cnoty lub zalety, jeżeli tylko nieporządnie lgnie do grosza, nie zjedna sobie wielkiej czci i
miłości, zapewne dlatego, że ludzie, sami pogrążeni w materializmie, pragną widzieć w
kapłanie coś wyższego. O jakże sprawiedliwie żali się wielki Pasterz mediolański, św.
Karol Boromeusz: Quam multi sacerdotes sunt, alias boni, modesti, integrae vitae studiosi,
exemplares; sed haec maledicta tenacitas et avaritia eos Deo et populis reddit exosos, ac
eorum vitae et prae-dicationibus omnem adimit fidem [Jak wielu jest kapłanów, pod innym
względem dobrych, skromnych, starających się o czystość życia oraz wzorowych; lecz owa
przeklęta zachłanność oraz skąpstwo czynią ich przed Bogiem i ludem pełnymi nienawiści,
i odbierają całą wiarygodność ich życiu oraz przepowiadaniu]23. Czy ta skarga mnie nie
obejmuje?
6. A kiedyż można powiedzieć, że kapłan podlega tej wadzie?
Oto wtenczas, jeżeli nad tym ciągle przemyśliwa, jakby przyjść do znacznego majątku;
– jeżeli w tym celu stara się o bogate beneficja lub dostatnie posady; – jeżeli zachłannie
zbiera pieniądze, czy do tego używa środków pozwolonych czy wzbronionych (jak np. gdy

z uszczerbkiem dla obowiązków duchownych oddaje się gospodarstwu, dzierżawi lub
skupuje pola i folwarki, staje się handlarzem bydła, zapuszcza się w przedsiębiorstwa dla
duchownych nieodpowiednie, gra na giełdzie, przeciąga lub bez miłosierdzia egzekwuje,
nawet z biednych, jura stolae [na mocy prawa proboszcza do dochodów kościelnych],
gromadzi wiele stypendiów Missarum [mszalnych], nie troszcząc się o ich odprawienie
itd.); – jeżeli zbiera za dużo, pod pozorem zabezpieczenia się na przyszłość, lub utworzenia
jakiejś fundacji. Wprawdzie każdy kapłan, a zwłaszcza proboszcz, może zostawić jakąś
sumkę na wypadek klęski elementarnej, choroby lub niedołęstwa w starości (zwłaszcza,
gdzie rząd nie daje pensji deficjentom i gdzie nie ma domu emerytów); ale niech zarazem
pamięta na słowa Zbawiciela: Nie troszczcie się mówiąc: Cóż będziem jeść, albo co
będziem pić, albo czym się będziem przyodziewać; bo tego wszystkiego poganie pilnie
szukają24; i niech się strzeże sidła, jakie szatan zbyt często na starszych kapłanów
zastawia, by widocznie robiąc zbiory na życie, nie zebrał sobie na śmierć (Ne forte, cum
servas, unde vivas, colligas, unde moriaris25). Dobrą przestrogę daje tu św. Tomasz z
Akwinu: Bona Ecclesiarum bonis usibus deservire debent, et ideo, si quis necessitate non
imminente providendi pauperibus, de his, quae superfluunt, in thesauro reponat in futurum
utilitati Ecclesiae et necessitatibus pauperum, laudabiliter facit; si vero necessitas
immineat pauperibus, superflua est cura et inordinata, ut aliquis in futurum conservet quod
Deus prohibet; nolite solliciti esse in crastinum [Dobra kościelne powinny służyć dobrym
celom. Dlatego jeżeli ktoś, gdy nie zachodzi konieczność wynikająca z troski o ubogich,
środki, które są w nadmiarze, składa do skarbca na przyszły pożytek Kościoła i potrzeby
biednych, postępuje chwalebnie; jeśli natomiast zdarza się konieczność wsparcia
potrzebujących, zbytnia i bezpodstawna staje się zapobiegliwość, aby człowiek gromadził
[dobra] na przyszłość, czego Bóg zabrania; nie trapcie się o jutro]. Najlepsza rzecz porobić
fundacje, zakłady, darowizny za życia, a umierać bez pieniędzy i bez długów; – jeżeli
zebrawszy czy odziedziczywszy majątek, chowa go chciwie, zamiast nim rozporządzać
wedle woli Bożej; bo trafnie mówi św. Augustyn: Non solum avarus est, qui rapit aliena,
sed et ille avarus est, qui cupide servat sua [Nie tylko chciwcem jest ten, który kradnie
cudze, ale i ów, który chowa swoje z powodu chciwości]26; – jeżeli tego, co mu z dóbr
kościelnych od utrzymania życia zbywa, nie rozdaje ad pias causas [ze zbożnych
powodów], lecz myśli tylko o własnych wygodach, a zresztą obojętnie patrzy, że w tejże
parafii lub w tym miejscu są ubodzy, co głód cierpią – są chorzy, co leżą opuszczeni, jak
łazarze – są sieroty, co tułają się bez dachu – że w Kościele tyle jest potrzeb, wymagających
od kapłanów i wiernych ciągłych ofiar, jak np. świętopietrze, misje, zakłady itp. Grandis
culpa – mówi do takiego kapłana św. Ambroży – si sciente te, fidelis egeat, si scias eum
sine sumptu esse, famem tolerare, aerumnam perpeti, qui praesertim egere erubescat
[Wielki to grzech, jeśli masz świadomość, że wierny cierpi niedostatek; jeśli wiesz, że
zwłaszcza ten, który wstydzi się prosić o cokolwiek, jest bez pieniędzy, znosi głód i trapi go
ustawicznie nędza]27; – jeżeli majątku zebranego z dóbr kościelnych używa li tylko na
wzbogacenie i wyniesienie krewnych; chociaż bowiem wolno pamiętać o krewnych, jeżeli
są ubogimi, nie godzi się jednak czy to za życia, czy w testamencie pamiętać o nich
wyłącznie, a jeżeli kiedy, to dziś, strzec się trzeba nepotyzmu, który gorszy świeckich i
wielkie szkody Kościołowi zrządza; – jeżeli wreszcie ze skąpstwa zamyka drzwi swoje
przed gościem, a sam skazuje się na brud i niedostatek.
7. I czyż podobne łakomstwo trafia się pośród kapłanów?
Niestety, już w czasach apostolskich byli tacy, którzy uczyli, co niepotrzeba, dla zysku

sprośnego28, i którzy zyski ciągnęli z pobożności29. Sześćset lat później ubolewa św.
Grzegorz Wielki, że duchowni sua cupiditate accensi culmen regiminis rapiunt [Rozpaleni
przez swoją pożądliwość, gwałtem sięgają po szczyty władzy]30. Surowiej jeszcze wyraża
się św. Bernard o biskupach i kapłanach swego czasu: Pauci admodum sunt, qui non quae
sua sunt, quaerunt, ex omnibus caris ejus. Diligunt munera, nec possunt pariter diligere
Christum... Quem dabis mihi de numero praepositorum, qui non plus invigilet subditorum
vacuandis marsupiis, quam vitiis exstirpandis [Tylko nieliczni nie zabiegają o swoje,
pośród wszystkich dóbr doczesności. Miłują urzędy, nie mogą w równej mierze miłować
Chrystusa... Czy wskażesz mi kogoś z grona prepozytów, który nie troszczy się bardziej o
opróżnienie sakiewek poddanych, niż o wykorzenienie grzechów?]31. Nie waha się nawet
wyrzec tenże Doktor św., że niektórzy duchowni w piecu łakomstwa topią Chrystusowe
obelgi, plwociny, bicze, gwoździe, włócznię, krzyż i śmierć, by to wszystko przemienić na
zyski i pieniądze, którymi by worki swoje napełnić mogli32. W późniejszych czasach nie
brakło również naśladowców Judasza, tak że Kościół musiał nieraz na synodach podnosić
głos karzący.
Dziś mniej łakomstwa pośród sług ołtarza, a więcej ofiarności, mimo że z dawnych
dostatków i świetności zewnętrznej zostały same strzępy. Ale czy ta wada wygasła całkiem
w sferach duchownych? Czy nigdzie nie znajdziemy kapłana, któryby mocno kochał
pieniądze i był turpis lucri cupidus [niemoralny z powodu żądzy zysku]? Niestety, tego
powiedzieć nie można... A więc i dziś winni kapłani strzec się łakomstwa, zwłaszcza gdy
do starszego zbliżają się wieku; bo słusznie powiedziano: Cum cetera vitia senescente
homine senescant, sola avaritia juvenescit [Choć pozostałe grzechy słabną, gdy człowiek
się starzeje, jedyna chciwość nabiera sił].
A ja czy jestem wolny od tej wady? Czy mianowicie nie myślę i nie mówię o tym, jakby
prędko i lekko przyjść do posiadania bogactw?... Czy nie zbieram chciwie pieniędzy,
choćby w sposób legalny i pod pozorem zaopatrzenia się na starość lub utworzenia po
śmierci jakiej fundacji?... Czy nie zamykam ręki dla potrzebujących i nie żałuję grosza na
cele religijne, dobroczynne, społeczne?... Czy w ogóle nie lgnę zbytecznie do dóbr
ziemskich?...
RACHUNEK SUMIENIA. – AKT ŻALU. O Panie, zdejmij ze mnie brzemię wszelkich żądz,
abym szukał jedynie miłości Twojej. Daj, bym się o nic nie troszczył, jedno o Ciebie, i w
niczym się nie weselił, jedno w Tobie... Posiądź duszę moją, o Dobro najwyższe i
niezmienne; posiądź duszę moją, aby dusza moja posiadła Ciebie33.
POSTANOWIENIA: 1. Będę tłumił w sobie najlżejsze poruszenia łakomstwa i skąpstwa, i
badał własne sumienie, czy nie podlegam tym wadom. 2. Nie będę zbierał pieniędzy, ale
odłożywszy małą kwotę na nieprzewidziany wypadek i na pogrzeb, resztę rozdam za życia,
aby umrzeć bez pieniędzy i bez długów.
AKT STRZELISTY: Nakłoń serce moje ku świadectwom Twoim, a nie ku łakomstwu34.
1 Łk 12,15. 2 Ef 5,5. 3 Kol 3,5. 4 Declam. C. 5. 5 Mt 10,9. 6 Tamże, 8. 7 Łk 12,15. 8 Mt
6,24. 9 Mt 6,20. 10 Łk 18,24. 11 Ep. ad Nepot. 12 Tt 1,7. 13 Enarr. in Ps LII. 14 Prz
30,15. 15 Ep. 103. 16 1 Tm 6,10. 17 Ib. 9. 18 Syr 10,7–8. 19 1 Tm 6,10. 20 Św.
Augustyn, Ser. 45 de Verb. Domo. 21 Ha 2,9. 22 De Missae sacr. l. 2. 23 Eccl, Mediol.
part. 2. conc. 6. syn. 2. 24 Mt 6,31–32. 25 Św. Augustyn. 26 Ser. 18 de diver. 27 De off.

C 30. 28 Tt 1,11. 29 1 Tm 6,6. 30 Reg. past. I. p. C. 31 Ser. 77 super Cant. 32 Ser. 10
sap. Cant. 33 Corn. a Lapide in Math. V, (u Chaignona T. I, s. 404. 34 Ps 119,36.

XXXII. O pokorze – O objawach pokory
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Wszyscy jedni drugim pokorę
pokazujcie1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, na czym zależy pokora i jak się ona objawia.
PUNKT I. Co jest pokora i jakie jej są stopnie.
Co jest pokora, ten tylko doskonale rozumie, kto z łaski Bożej jest rzeczywiście
pokornym2 i komu sam Duch Święty oko wewnętrzne otwiera; nie ma bowiem cnoty
niedostępniejszej i trudniejszej dla zepsutej natury ludzkiej, nad pokorę. Na czymże ona
zależy? Na poznaniu i umiłowaniu własnej niskości, czyli, jak mówi św. Bernard: pokora
jest to cnota, przez którą człowiek w prawdziwym poznaniu siebie, sobą samym gardzi. Aby
pokora była cnotą, potrzeba zatem dwóch warunków: poznania siebie i umiłowania własnej
niskości, iżby przez to Bóg był uwielbiony; czyli według św. Bernarda, w pokorze schodzą
się dwie rzeczy: prawda i cnota. Pierwsza ma siedzibę w rozumie, druga w sercu i w woli;
pierwsza wiedzie do przedsionka, druga do wnętrza świątyni; pierwsza tylko oświeca,
druga zarazem ogrzewa.
Pierwsza nie jest jeszcze cnotą, ale jest koniecznym środkiem do nabycia cnoty; jej
źródłem jest poznanie siebie, płynące ze światła Bożego, to jest ze światła rozumu, wiary i
łaski, w którym człowiek widzi, czym jest Bóg i czym jest on sam, a widząc to, uniża się
przed Bogiem i ludźmi, przez wzgląd na to, co mają Boskiego w sobie3. Pierwsza, czyli
pokora rozumu, nie jest rzadką, mało bowiem jest ludzi, którzy by nie znali swego początku;
druga, czyli pokora woli, rzadko się w kim znajduje, bo mało jest takich, co by podobali
sobie w upokorzeniach4. Multi humilitatis umbram, pauci veritatem sectantur [Liczni
naśladują cień pokory, niewielu podąża za prawdą], powiedział już dawno św. Hieronim.
Może i ja do nich należę?
Pokora, jako cnota, ma trzy stopnie. Pierwszy zależy na tym, że dusza pokorna nie
przypisuje sobie niczego, z niczego się nie wynosi, nie szuka swej chwały za zewnątrz, lęka
się siebie i nie dowierza sobie z powodu swej słabości, gardzi sobą z powodu swoich
grzechów, uniża się przed Bogiem i przed ludźmi dla Boga i znosi cierpliwie poniżenia; –
drugi na tym, że dusza przyjmuje chętnie upokorzenie i wzgardę; – trzeci na tym, że dusza
pragnie i szuka upokorzeń. Oto jest drabina, na którą trzeba się wspinać; czy mam
przynajmniej chęć do tego?
Prawdziwa pokora winna się objawiać w myślach, uczuciach, słowach i uczynkach.
PUNKT II. Jak się objawia pokora u kapłana w myślach i uczuciach.
l. Kapłan pokorny pamięta zawsze na tę zasadę: Nihil sum, nihil pos-sum, nihil valeo,
nihil habeo [Jestem niczym, niczego nie mogę, nic nie znaczę, niczego nie posiadam]5, a
stąd uniża się najpierw przed Bogiem, jako nicestwo przed Stwórcą, nie przypisuje sobie
niczego i z niczego chwały swej nie szuka, lecz wszelką chwałę odnosi do Boga6. Jeżeli ma
dary przyrodzone i nadprzyrodzone, uznaje je wprawdzie i dziękuje za nie, lecz z drugiej
strony, zamiast się z nich wynosić w duchu lub chełpić przed ludźmi, tym głębiej się
upokarza, wiedząc, że na to te dary otrzymał, by przez nie Imię Pańskie uwielbił. Jeżeli ma

coś czynić dobrego, czyni to z dobrej pobudki, a więc dla Boga; jeżeli już uczynił, strzeże
się próżnej chwały i upodobania w sobie, Panu Bogu zaś dzięki składa, że raczył użyć tak
lichego narzędzia. Jeżeli Pan Bóg dokonał przezeń wielkiego dzieła, np. nawrócił grzeszną
duszę, on nie przywłaszcza sobie stąd chwały i nie mówi: jam to uczynił, bo czyliż słuszna,
aby młot się chełpił, że ukuł koronę królewską, albo czyż się będzie przechwalać siekiera
przeciw temu, który nią rąbie7; ale myśli i mówi zawsze według rozkazu Zbawiciela: Sługą
nieużytecznym jestem. Czy i ja tak czynię?
2. Kapłan pokorny zna swoją słabość i nędzę – widzi, że do dobrego jest leniwym i bez
łaski Bożej niezdolnym, a do grzechu skłonnym i pochopnym; stąd lęka się siebie, a ufa
tylko Bogu. Tak czynią zawsze święci kapłani. Św. Filip Nereusz modlił się codziennie:
Strzeż się przede mną, Panie, strzeż się, bo jeżeli mnie na chwilę wypuścisz z Twej opieki,
zdradzę Cię i stanę się winnym wszystkich zbrodni. Podobnie mawiał św. Wincenty ŕ Paulo:
Życie moje byłoby jednak pasmem grzechów, gdybyś Ty, Panie, nade mną nie czuwał.
Lękając się własnej słabości, kapłan pokorny unika sposobności do grzechu, nie naraża
się bez ważnego powodu na niebezpieczeństwo moralne, strzeże się wszelkiego grzechu
dobrowolnego, nie opiera się na własnych siłach, a stąd nie porywa się na rzeczy wielkie i
trudne w tej wierze, że sam z siebie coś może, lub sam sobie wystarczy – nie opiera się na
własnym rozumie, a stąd nie dowierza własnemu zdaniu – ani na własnej woli, a stąd
poddaje ją chętnie woli starszych – nie opiera się wreszcie na własnej cnocie, a stąd nie
porzuca nigdy ćwiczenia i pracy, jeżeli zaś czasem staje się winnym jakiej niewierności lub
jakiego niedbalstwa, upokarza się przed Bogiem i szczerze żałuje, ale nie wpada w gniew
lub małoduszność. Czy i ja tak czynię?
3. Kapłan pokorny nie zapomina, że nieraz w życiu splamił się grzechem, a stąd nie
tylko sądzi się godnym wszelkiej hańby, wzgardy i kary, i nie tylko jest dalekim od
upodobania w sobie, ale co więcej, brzydzi się sobą, gardzi sobą i przyjmuje upokorzenie w
duchu pokuty, mając to przekonanie, że choćby jak najwięcej gardził sobą i najgłębiej się
uniżał, nigdy do owej przepaści pogardy nie dojdzie, jakiej godzien jest ten, który
Nieskończone Dobro obraził8. Tak czynią zawsze święci kapłani. Św. Bernard nazywał
siebie drzewem nieużytecznym i zasługującym tylko na spalenie. Św. Wincenty Fereryusz
porównywał siebie z trupem cuchnącym i toczonym od robactwa. Św. Franciszek Borgiasz
mienił się gorszym od Judasza, podlejszym od szatana. Tak to Święci są przejęci
poczuciem własnej nędzy.
W ślad za nimi kapłan pokorny uniża się głęboko przed Bogiem, zwłaszcza gdy się
modli lub odprawia Ofiarę najświętszą; nadto uważa się niegodnym wszelkiej łaski,
wszelkiego wywyższenia; jeżeli zaś spada na niego jaka wzgarda lub boleść, przyjmuje
takową z weselem, a przynajmniej cierpliwie, mówiąc z Prorokiem: Dobrze na mnie, iżeś
mię uniżył9. W stosunku do ludzi, nie tylko nie gardzi nikim, choćby najpodlejszym, nie
tylko się nie wynosi nad nikogo, choćby jaśniał zaletami, ale stawia się niżej wszystkich,
tak przełożonych i wyższych, których słucha chętnie, jak równych i niższych, pamiętając
na przestrogę św. Franciszka Salezego: Poddać się wyższym jest raczej sprawiedliwością
niż pokorą; poddać się równym jest przyjaźnią, grzecznością lub taktem; ale poddać się
niższym jest właściwą pokorą, która nam głosi, że będąc niczym, winniśmy się stać
podnóżem wszystkich ludzi. Pełen tych uczuć, nie pragnie pierwszeństwa, błyszczenia lub
zaszczytu, ale raczej trzyma się zasady: Ama nesciri et pro nihilo reputari [Upodobaj sobie,
że jesteś nieznany i uważany za człowieka bez znaczenia], nie żąda czci dla siebie, chyba,
że tego wymaga powaga urzędu, jaki piastuje – nie unika posług niskich i wstrętnych dla

miłości własnej, owszem poczytuje się za sługę wszystkich – nie wstydzi się niskiego
pochodzenia, ubogiej rodziny, niekształtnej twarzy, słabych talentów; a jeżeli stąd doznaje
jakiego upokorzenia, cieszy się, że go Pan choć na chwilę przyodział swoim płaszczem
szkarłatnym. Czy i ja tak czynię?
PUNKT III. Jak się objawia pokora u kapłana w słowach.
1. Kapłan pokorny nie mówi najpierw za wiele, bo gadatliwość jest zazwyczaj
znamieniem duszy próżnej i zamiłowanej w sobie. Nie mówi nigdy z zarozumiałością, ani
się przechwala ze swoich zalet lub czynów, bo samochwalstwo jest rzeczą brzydką i
każdemu wstrętną. Laudet te alienus – mówi Pismo św. – et non os tuum [Niech inny cię
chwali – nie twe własne usta]10. Nie mówi też chętnie o sobie, bo nie lubi sobą zajmować
drugich; jeżeli zaś chwała Boża lub miłość bliźniego wymaga, aby coś opowiedział o
swoich sprawach, czyni to zawsze z dobrej pobudki, a przy tym przestrzega umiarkowania,
skromności i prostoty. Wzorem tu św. Paweł; wyznaje on, iż więcej pracował niż inni, ale
zaraz dodaje: Nie ja, ale łaska Boża ze mną11. Wzorem też św. Wincenty ŕ Paulo, który
wielkie swoje czyny i ciekawe przygody starał się ukryć przed ludźmi, a jeżeli czasem coś
z życia swojego musiał przytoczyć, opuszczał te okoliczności, które mogły zjednać mu
chwałę. Czy i ja tak czynię?
2. W rozmowie kapłan pokorny unika słów wyniosłych albo zwrotów wyrachowanych
na pozyskanie sławy człowieka wykształconego, dowcipnego lub uczonego – jak niemniej
słów pogardliwych, jątrzących lub ubliżających drugim; ale oddaje każdemu cześć należną
i jest uprzejmym tak względem wyższych, jak względem prostaczków. Z drugiej strony nie
używa umyślnie słów pokornych, ani mówi źle o sobie w tym celu, aby go za to ludzie
chwalili, bo pokora nie przybiera się w szatę pokory i nie tylko dba o to, by ukryć inne
cnoty, ale też by ukryć siebie. Dobrze tu radzi św. Franciszek Salezy, że nie należy mówić
o sobie bez potrzeby ani źle, ani dobrze, bo mówić o sobie tak jest trudno, jak chodzić po
linie.
A cóż ma czynić kapłan, gdy inni w oczy go chwalą? Jeżeli można, niech zręcznie
przerwie mowę i zwróci ją na inny przedmiot. Św. Filip Nereusz, chociaż nader łagodny,
oburzał się nawet w takim razie; a gdy go raz jedna z penitentek prosiła: Ojcze, racz mi dać
jaką pamiątkę, bo ja wiem, że jesteś świętym, Filip odpowiedział jej z gniewem: Idź precz,
diabeł ze mnie, a nie święty, jeżeli niepodobna zmusić ludzi do milczenia, radzi sama
roztropność nie przywiązywać wielkiej wagi do pochwał, bo wiele w nich obłudy, a
przynajmniej wiele przesady, pochodzącej czy to z przyjaźni ludzkiej, czy z pobłażliwości
lub z wyrachowania. Gdyby pochwała wydała się zasłużoną, niech kapłan odniesie ją do
Boga, sam zaś uniży się w duszy, już to przypominając sobie własne nędze i grzechy, już to
stawiając sobie przed oczy wielkość Majestatu Bożego, upokorzenia Zbawiciela i prace
Świętych. Św. Efrem słysząc, jak go wynoszono, nie mógł ani słowa wymówić od
wielkiego wstydu, zakrywał twarz swoją i uciekał. Czy i ja upokarzam się tak we czci, jak
w poniżeniu?
Nie jest jednak rzeczą złą pragnąć dobrego imienia u ludzi, jako też sprawiedliwego
uznania własnych prac i czynów, bo dobre imię jest potrzebne do korzystnego działania,
uznanie zaś dodaje nieraz odwagi i bodźca, zwłaszcza duszom bojaźliwym i małodusznym.
Można zatem starać się o jedno i drugie, byle w sposób godziwy i z dobrej pobudki.
Najlepiej jednak uczyni kapłan, gdy i pod tym względem zda się zupełnie na wolę Bożą.
Czy i jak tak czynię?
PUNKT IV. Jak się objawia pokora u kapłana w czynnościach.
1. Kapłan pokorny nie czyni nic w tym celu, by mieć chwałę u ludzi, lecz we wszystkich

sprawach swoich, czy publicznych czy ukrytych, szuka tylko chwały Bożej. Z drugiej
strony nie zaniedbuje dobrych uczynków lub obowiązków z obawy pochwał i sławy u
ludzi, bo jak powiedział trafnie św. Franciszek Salezy, tylko słaba głowa doznaje bólu od
zapachu róży. Pomny własnej słabości, nie rwie się do rzeczy wielkich, blaskiem lub
urokiem otoczonych, by w nich szukać swojego wywyższenia; jeżeli jednak Bóg sam jakiej
sprawy wielkiej od niego wymaga, bierze się do niej w imię Boże, by przez nią Pana Boga
uwielbić. Nie wzdycha też za imieniem rozgłośnym ani za Wysokim stanowiskiem, ale
podoba sobie w ukryciu, wyjąwszy, gdy go wola Boża i starszych na świeczniku
umieszcza. W takim razie, ufny w pomoc Bożą, przyjmuje urząd lub godność, lecz pierw
bada sumiennie, czy ma uzdolnienie potrzebne. Jeżeli natomiast wola Boża trzyma go pod
korcem, nie smuci się, ani narzeka, choćby mu miłość własna szeptała, że mu się coś
wyż-szego należy. Czy i ja tak czynię?
2. Na zewnątrz kapłan pokorny przestrzega odpowiedniej swemu stanowi skromności,
czy to w ubiorze i postawie, czy w urządzeniu domu i w całym postępowaniu. Uważając się
za sługę wszystkich, nie stroni od prac niskich, choćby był wysokim dostojnikiem.
Wszakże św. Franciszek Salezy, choć biskup, spowiadał chętnie prostaczków i ubogich
chorych. Św. Franciszek Borgiasz, chociaż książę z rodu, spełniał w klasztorze najlichsze
posługi – nosił drwa i wodę, mył naczynia, zamiatał korytarze itp. Czy i ja jestem skory do
pracy duchownej około dzieci, prostaczków i chorych? 3. Wreszcie, kapłan pokorny,
świadom swoich win i niewierności, przyjmuje ochotnie, a przynajmniej cierpliwie
upokorzenia, czy one pochodzą wprost od Boga, jak np. pokusy, choroby, zawstydzenia
publiczne, niepowodzenia w pracach podjętych, czy idą bezpośrednio od ludzi, jak ostre
upomnienia i nagany, potwarze i obelgi itp. Podobne usposobienie jest probierczym
kamieniem pokory. Jeżeli – mówi św. Alfons Liguori – jaka osoba, pragnąca żyć
doskonalej, wiele się modli, często pości i chętnie przystępuje do Komunii św., ale przy tym
nie może znieść małej urazy lub słowa krzywdzącego – cóż to oznacza? Oto nic innego,
jedno że jest trzciną próżną, to jest że nie ma pokory, a tym samym nie ma prawdziwej
cnoty12. Wolno wprawdzie obronić się w sposób godziwy lub odeprzeć potwarz,
zwłaszcza gdyby to poniżenie mogło zmniejszyć powagę potrzebną do spełniania
obowiązków lub zgorszyć bliźniego; Święci jednak korzystają raczej z podobnych
wypadków, by się tym głębiej upokorzyć. Kiedy św. Wincentego ŕ Paulo pewien szlachcic
nazwał starym głupcem, Święty, chociaż niewinnie zelżony, rzucił mu się do nóg,
przepraszając go, iż sam wywołał te słowa. Innego kapłana, św. Piotra Męczennika,
oskarżyli potwarcy o grzeszne stosunki z kobietami. Święty nie miał sobie nic do
wyrzucenia, mimo to, rad z poniżenia, nie uniewinniał się wcale, lecz uklęknąwszy wobec
braci, oświadczył, że jest wielkim grzesznikiem i prosił o naznaczenie pokuty.
Co więcej, Święci wstępując na wyższe stopnie pokory, cieszą się niewymownie, gdy
doznają zawstydzenia lub obelgi i dziękują krzywdzicielom. Tak np. św. Jana Bożego
zelżyła jakaś kobieta publicznie i nazwała obłudnikiem, a on zaniósł jej trochę pieniędzy na
znak wdzięczności i prosił, by te słowa powtórzyła na rynku. To znowu szukają skwapliwie
sposobności do upokorzeń, a nieraz czynią rzeczy dziwaczne i niedorzeczne, aby ich
uważano za głupców i miano w pogardzie. Niech jednak kapłan bez wskazówki Bożej nie
czyni nic w tym celu, by świat nim gardził; bo najpierw może być w tym
niebezpieczeństwo dla samej pokory, a po wtóre, dobre imię jest potrzebne do zbudowania
bliźnich. Za to niech znosi mężnie upokorzenia niedobrowolne i dziękuje za nie Panu, jako
za kroplę żółci, zesłaną z Kalwarii.
I czyliż mam ja podobną pokorę? Czy mianowicie nie myślę o sobie wyniośle i nie

mówię o sobie w tym celu, by mnie chwalono lub podziwiano? Czy nie chcę błyszczeć
przed ludźmi z talentów, nauki, wymowy i nie pożądam wyższych dostojeństw lub
zaszczytów? Czy się nie wynoszę nad nikogo i nie oburzam na upokorzenia, jakich czasem
doznaję od ludzi?...
RACHUNEK SUMIENIA Z TEJ CNOTY. AKT ŻALU.
POSTANOWIENIA: Mea culpa, muszę tu zawołać i wyznać ze wstydem, że nie mam
wcale pokory. Lecz odtąd przy pomocy Twojej, o Jezu, będę się starał usilnie o tę cnotę, i to
o pokorę wewnętrzną i istotną, by nie tylko uniżać się w słowach, ale też miłować
wewnętrznie tę niskość – o pokorę mężną, aby się nie zniechęcać twardą walką duchowną,
ani nawet klęskami – o pokorę pokorną, aby nie szukać z pokory swej chwały i nie
upokarzać się w tym celu, iżby mieć sławę pokornego lub to przekonanie wewnętrzne, że
się jest pokornym – o pokorę roztropną, aby wiedzieć, kiedy, w jakim miejscu, w jaki
sposób i w jakiej mierze mam się upokarzać – o pokorę ustawiczną, aby się upokarzać aż do
śmierci – o pokorę doskonałą, aby nie tylko upokarzać się dobrowolnie, ale także dla
miłości najpokorniejszego Zbawiciela znosić chętnie i miłować upokorzenia.
AKT STRZELISTY: Cóż mogę pomyśleć lepszego i zbawienniejszego, o Boże, jedno to, że
najzupełniej upokorzę się przed Tobą13.
1 1 P 5,5. 2 Św. Bernard, Tract. de gradu humil. C. 1. 3 Św. Tomasz z Akwinu. 2. 2. q.
161. a 2 et 3. 4 Duch świetego Franciszka Salezego, Cz. VI, R. II. 5 Ep. 24. 6 Por. Życie
duchowne czyli doskonałość chrześc. T. I, s. 356 sq. 7 Iz 10,15. 8 Rodryc., O postęp. w
dosk. Cz. II, Ks. III, Roz. VIII. 9 Ps 119,71. 10 Prz 27,2. 11 1 Kor 15,10. 12 O miłości
Pana Jezusa, R. IX, 8. 13 O naśladowaniu Jezusa Chrystusa Ks. IV, R. II.

XXXIII. O pokorze – O potrzebie pokory i o środkach
do nabycia tejże
PRAELUDIUM I. Rozważyć słowa Zbawiciela: Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i
pokornego serca1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak potrzebną jest pokora i jak można jej nabyć.
PUNKT I. Dlaczego powinien kapłan starać się o nabycie pokory.
1. Oto dlatego najpierw, że pokora jest prawdą i sprawiedliwością. Jeżeli się zastanowię
nad sobą, muszę zawołać z Prorokiem: Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn
człowieczy, że go nawiedzasz2; bo zaiste wielkim jestem jako arcydzieło Boże, obraz Boży,
świątynia Boża i dziecię Boże – wielkim jako sługa, brat, przyjaciel, ulubieniec i
współdziedzic Chrystusa. Ale tym wszystkim jestem z niewysłowionej dobroci Bożej; sam
zaś z siebie czymże jestem? Oto najpierw nicestwem, bo wszechmoc i miłość Boża
powołała mnie do bytu i utrzymuje mnie ciągle, inaczej wróciłbym do nicości. Jestem po
wtóre słabością i nędzą, bo przez grzech pierworodny weszła pożądliwość, ciemnota i
miłość własna do mojej istoty. Jestem wreszcie grzesznikiem, bo ileż to grzechów
popełniłem w życiu, a ileż byłbym popełnił, gdyby mnie Bóg nie był wstrzymał. A cóż
mogę sam z siebie? W porządku przyrodzonym nie mógłbym nic uczynić, gdyby Pan Bóg
sił moich nie zachowywał i w użyciu tychże nie pomagał. W porządku nadprzyrodzonym
nie mógłbym sam ani coś dobrego pomyśleć, ani zapragnąć, ani nawet Imienia Jezusa

wymówić, iżbym stąd miał zasługę na żywot wieczny, gdyby mnie Bóg łaską poświęcającą
nie ożywiał, łaską posiłkową nie oświecał, nie wzruszał i nie wspierał – łaska zaś jest darem
hojności Bożej, na który własną pracą nie mogę zasłużyć. Czymże tedy jestem sam z
siebie? Niczym. Co mam sam od siebie? Nic. Co mogę sam przez się? Nic.
Teraz wnioski. Jestem nicestwem i jako takie nie mam żadnej wartości – a więc nie
mogę się cenić lub chlubić, że czymś jestem. – Nic nie mam swojego, nic sam z siebie nie
mogę – a więc nie mogę szukać chwały swojej, lecz wszystką chwałę winienem odnosić do
Boga. Jestem pełen słabości, nędzy, zepsucia i skłonności do złego, stąd winienem lękać się
siebie, a ufać Bogu. Jestem grzesznikiem, wzgardy i kary godnym, stąd winienem gardzić
sobą, nienawidzić siebie i przyjmować upokorzenia w duchu pokuty. Jestem wreszcie
chrześcijaninem, to jest sługą i naśladowcą Chrystusa, a więc winienem cenić i miłować
upokorzenia, iżby się stać podobnym do Tego, który swój majestat wyniszczył aż do
śmierci krzyżowej. Czyliż tedy pokora nie jest prawdą i sprawiedliwością? A skoro tak jest,
czyż nie słuszne, bym się o nią starał?
2. Kapłan powinien starać się o nabycie pokory, bo bez niej nie można być prawdziwym
chrześcijaninem. Sam Chrystus Pan upomina swoich zwolenników; Uczcie się ode mnie,
żem jest cichy i pokornego serca3, a nie jest to rada, ale ścisły rozkaz. Słusznie też mówi
św. Bernard, że pokora jest treścią nauki i cnót Chrystusowych4, przed nim zaś św.
Augustyn: Jeśli mnie spytasz, co jest pierwszą rzeczą w religii i nauce Chrystusowej,
odpowiem ci, że pierwszą jest pokora; a co drugą? – pokora; a co trzecią – pokora5. Tenże
Doktor św. twierdzi, że pokora jest fundamentem życia duchownego, (Cogitas magnam
fabricam construere celsitudinis, de fundamento prius cogita humilitatis) [Zamierzasz
wznieść wielki gmach dostojeństwa, pomyśl pierwej o fundamencie pokory]6, a inni
Mistrzowie nazywają pokorę już to matką i karmicielką cnót, już ich stróżem, twierdzą i
skarbnicą, przeto że cnoty bez pokory ani istnieć, ani wzrastać, ani utrzymać się nie mogą.
Czyliż tedy nie słuszne, bym wysoko cenił pokorę i powierzył jej straż nad cnotami, a
osobliwie nad czystością, tym więcej, że według słów św. Bernarda: Ut castitas detur,
humilitas meretur [Pokora zasługuje na dar czystości]7.
3. Kapłan winien starać się o nabycie pokory, bo bez niej nie może być dobrym i
gorliwym sługą Bożym. Jako człowiek Boży ma on całe życie poświęcić na to, by wielbić
Boga i zbawiać dusze; otóż samo to posłannictwo i ta władza, jaką piastuje, każe mu się
korzyć głęboko przed Panem, iż wejrzał na niskość jego i wydobył go z gnoju, by go
posadzić między książąt. Wszakże sam Bóg go upomina: Im jesteś większy, pokorniej się
we wszystkim zachowaj8. Po wtóre, zadania tak wielkiego nie spełni kapłan bez łaski
Bożej, łaski zaś nie otrzyma bez pokory, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę
dawa9. Wreszcie, o tyle tylko jest prawdziwie gorliwym, o ile o chwale własnej zapomina,
a chwały Bożej szuka, i o tyle ma wpływ na ludzi, o ile miłością i pokorą jaśnieje. Czyż
więc niesłusznie powiedział św. Wawrzyniec Justiniani, że pokora ma być skarbem i
ozdobą kapłana?
4. Kapłan winien starać się o nabycie pokory, bo obfite i błogosławione są jej owoce.
Pokora podoba się Bogu i to tak dalece, że według słów Hugona a S. Victore suavius
redolet Deo humilitas infirma quam virtus elata [Milszą woń ma dla Boga niska pokora niż
wyniosła cnota]10. Co więcej, w oczach Bożych nic wyższego nad pokorę11; toż nie tylko
modlitwa korzącego się przeniknie obłoki12, ale Bóg sam pokornego broni i oswobadza;
pokornego miłuje i pociesza; ku pokornemu się skłania; pokornego obdarza łaską wielką, a

po uniżeniu wznosi do chwały; pokornemu objawia tajemnice swoje i ku sobie słodko go
pociąga i wzywa13.
Pokora daje mądrość, bo jak mówi św. Wawrzyniec Justynian – prawdziwą mądrością
jest poznać, że Bóg jest wszystkim, a my niczym – to zaś poznanie daje pokora. Bez niej i
najgłębsza nawet nauka jest niebezpieczną, przeto iż nadyma i odurza, a często przemienia
w Lucyfera. Ubi est humilitas, ibi et sapientia [Gdzie pokora, tam mądrość]14, powiedział
sam Duch Święty; On też objawia się tylko pokornym.
Pokora daje siłę, bo pokorny nie opiera się na sobie, ale na Bogu; Bóg zaś tylko
pokornych do spełnienia wielkich rzeczy używa.
Pokora daje pokój, i to pokój z Bogiem, bo rozbraja karzącą Jego prawicę – pokój z
ludźmi, bo jako towarzyszka miłości, pociąga i jednoczy serca (ubi humilitas, ibi charitas)
[gdzie pokora, tam miłość]15 – pokój z sobą, bo poskramia dumne myśli i zachcenia (ubi
est humilitas, ibi requies, ubi tranquillitas, ibi omnis serenitas [Gdzie jest pokora, tam
spokój, gdzie zaś cisza, tam wszystka pogoda ducha]16.
Pokora jedna cześć u Boga i ludzi już tu na ziemi; im głębiej bowiem dusza się
upokarza, tym wyżej ją Bóg podnosi – im troskliwiej stroni od czci ludzkiej, tym większa ją
cześć otacza. Wszelki, co się wynosi, zniżon będzie, a kto się uniża, wywyższon będzie17,
tak mówi Prawda Najwyższa; a wielka Mistrzyni pokory śpiewa: Bóg składa mocarze ze
stolicy, a podwyższa niskie.
Wreszcie, pokora jedna wielką chwałę w niebie. Do nieba nie dostanie się nikt, kto się
nie stanie pokornym jak dziatki; im więcej zaś tu się uniży, tym większym będzie w
Królestwie niebieskim18.
Tym jest pokora; czyliż tedy nie jest rzeczą konieczną, bym się o nią starał wszelkimi
siłami? Lecz cóż mam czynić w tym celu?
PUNKT II. Jakich środków ma używać kapłan, aby nabyć pokory.
Najpierw modlić się, bo jak pięknie powiedział św. Augustyn: Humilitas est primum et
magnum munus Spiritus Sancti [Pokora jest pierwszym i największym darem Ducha
Świętego]19; toż modlić się trzeba o ten dar cenny, mówiąc za tymże Świętym: Obym
poznał Ciebie, obym poznał siebie! Obym Ciebie miłował, obym sobą gardził! Modlić się
szczególnie do Serca Jezusowego, utajonego w Sakramencie miłości i pokory, by serce
sługi swego przejęło pokorą; modlić się do Matki najpokorniejszej, by wyprosiła łaskę
pokory; modlić się do Aniołów, a zwłaszcza do tego, co podniósł jako hasło: Któż jak Bóg!
Modlić się do Świętych, a zwłaszcza do tych, którzy przede wszystkim celowali w pokorze,
jak św. Józef, św. Franciszek z Asyżu, św. Wincenty ŕ Paulo itp. Czy tak czynię?
Po wtóre, starać się o głębokie poznanie siebie, bo ono jest niejako przedsionkiem
pokory. Stąd niech każdy kapłan rozważa często, czym był, czym jest i co może sam z
siebie – niech ma ciągle przed oczyma własną słabość i nędzę – niech sobie przypomina
dawne grzechy i obecne niewierności – niech się zastanawia, czym będzie po śmierci; a z
drugiej strony niech się zatapia w nieskończonych doskonałościach Boskich. Czy tak
czynię?
Po trzecie, rozważać pokorę Chrystusa Pana, bo kto by wstydził się naśladować
człowieka pokornego, niechże przynajmniej naśladuje Boga pokornego20. A jakaż to
niewysłowiona pokora w samem Wcieleniu! Oto Słowo Przedwieczne staje się ciałem,
Nieogarniony – niemowlęciem, Wieczny – śmiertelnym, Pan wszystkiego – ubogim,
Władca świata – posłusznym, Niecierpiętliwy – mężem boleści, Najświętszy – ofiarą za

grzech. Jaka niewysłowiona pokora w Jego życiu i śmierci! Oto Syn Boży rodzi się w
stajence, pracuje przy warsztacie, nie ma gdzie głowy skłonić, umiera w hańbie – a
wszystko dlatego, że sam tak pragnął. Jaka niewysłowiona pokora w Najświętszym
Sakramencie! Oto Bóg wielkiego Majestatu ukrywa tu nie tylko swoje Bóstwo, ale i
Człowieczeństwo, odziewa się lichą szatą chleba i naraża się na ciągłe zniewagi.
Ktokolwiek tedy chce ukochać pokorę, niech staje często w duchu przed żłóbkiem
Zbawiciela, zagląda do domku w Nazarecie, idzie za Panem po drogach palestyńskich,
wpatruje się w Jego krzyż, rozważa Tajemnicę Ołtarza, a szczególnie miłuje Pana Jezusa,
bo miłość, jako matka pokory21, nauczy go odnosić wszystko do Boga, szukać we
wszystkim Boga i nawet wzgardy pragnąć dla Boga22.
Dobrze też rozważać pokorę Najświętszej Panny, jaką zwłaszcza okazała w Nazarecie,
gdy do Anioła wyrzekła: Oto ja służebnica Pańska, albo na Kalwarii, gdy mężnie znosiła
tak wielkie poniżenie. Dobrze również rozważać pokorę Świętych, a zarazem porównywać
swe prace i ofiary z ich pracami i ofiarami, by się wstydzić własnego lenistwa i własnej
małoduszności. Czy tak czynię?
Wreszcie ćwiczyć się w aktach pokory, bo pokory, tak jak każdej innej cnoty, nie
można inaczej nabyć, jedno ciągłym ćwiczeniem. Nie wystarcza tu jednak upokarzać się w
myślach lub słowach; są bowiem ludzie – mówi św. Grzegorz – co ustami wyznają się
grzesznikami, godnymi wszelkiej pogardy, lecz w sercu inaczej sądzą; niech im kto okaże
wzgardę, lub niech tylko ich skarci, zaraz oburza się ich miłość własna; – takim też daleko
do pokory.
Przede wszystkim należy przyjmować chętnie, a przynajmniej cierpliwie upokorzenia,
skądkolwiek one pochodzą, bo jak trafnie powiedział św. Bernard: upokorzenie jest drogą
do pokory, jak cierpliwość do pokoju, czytanie do nauki; przeto jeżeli pragniesz nabyć
cnoty pokory, nie unikaj drogi upokorzeń23. Jest to wprawdzie rzeczą przykrą dla miłości
własnej, ale przy łasce Jezusowej gorycz zamieni się powoli w słodycz. Czy trzymam się
tej nauki?
Niestety, prawdziwa i doskonała pokora jest rzadką, nie tylko pośród wiernych, ale
także pośród duchownych. Co gorsza, niejeden zdaje się nią pomiatać, jakby słabością
ducha, niezaszczytną i niewygodną w naszych czasach.
A ja czyż ją cenię, jak słuszne, i staram się o jej nabycie?
RACHUNEK SUMIENIA... AKT UPOKORZENIA SIĘ.
Zaiste, uczniem leniwym jestem, bo nie słucham pilnie mojego Mistrza, który ciągle mi
mówi: Ucz się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca; a nawet rzadko wpatruję się w
Jego pokorę i zastanawiam się nad sobą, czym byłem, czym jestem, czym będę... Trudno
też idzie mi walka z pychą i nieraz klęski ponoszę... Ale czyż mam tracić odwagę i otuchę?
Nie – bo wszakże ten Mistrz Boski jest zarazem moim Lekarzem i Pomocnikiem; toż
słusznie wzywa mnie św. Augustyn: Cape ergo humilitatem Christi; disce humilis esse,
non superbire; confitere infirmitatem; jace patienter ante Medicum; medicina tumoris
hominis humilitas est Christi [Nabywaj zatem pokorę Chrystusa, ucz się być pokornym, nie
chełpić się; wyznawać słabość; leżeć cierpliwie przed Lekarzem; pokora Chrystusa jest
lekarstwem na zarozumiałość ludzką]24.
POSTANOWIENIA: 1. Będę się modlił często, a zwłaszcza po Mszy św., o dar pokory,
kołacąc do Serca Jezusowego za przyczyną Najświętszej Panny i za wstawieniem się św.
Michała, św. Józefa i św. Franciszka z Asyżu. 2. Za przedmiot rozmyślania wezmę nieraz
pokorę Chrystusową, to znowu nędzę własną, upadki dawne i rzeczy ostateczne. 3. Będę

przyjmował cierpliwie wszelakie upokorzenia i składał je u stóp krzyża.
AKT STRZELISTY: O Jesu, mitis et humilis corde, fac cor meum secundum Cor Tuum [O
Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego]25.
1 Mt 11,29. 2 Ps 8,5. 3 Mt 11,29. 4 Epist. ad Henr. Sen. 5 De discipl christ. c. 56. 6 Ser.
X. De verb. Dom. 7 Ep. 42. 8 Syr 3,18. 9 1 P 5,5. 10 In Soliloq. 11 Św. Grzegorz Wielki.
lib. IV. in Reg. 12 Syr 35,17. 13 O naśadowaniu Jezusa Chrystusa, Ks. II, R. II, 2. 14 Prz
11,2. 15 Św. Augustyn Super Joan. in Prol. 16 Św. Euzebiusz, Hom. VII. ad
Monachos. 17 Łk 14,11. 18 Por. Życie duchowne l. c. 19 In epist. ad Gal. 5. 20 Św.
Augustyn, Tr. 25 In Joan. n. 16. 21 Tauler, Ustawy duch. R. IX. 22 Życie duch. l c.
393. 23 Ep. 87. 24 Ser. 117 de Verb. Evang. 25 300 dni odpustu raz na dzień za pobożne
odmówienie tej modlitwy (Pius IX, 25. stycznia 1868).

XXXIV. O pysze, próżności i ambicji
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Proroka: Dzień Pana zastępów na każdego
pysznego i wysokiego i na każdego hardego: i zniżon będzie1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak brzydką i szkodliwą jest pycha i jej
potomstwo.
PUNKT I. Jak brzydką i szkodliwą jest pycha.
Pycha jest to nieporządne upodobanie w sobie samym i we własnej wyższości
(inordinatus propriae excellentiae appetitus) [Nieposkromiona żądza własnej wyższości].
Jakże się ona objawia? Oto człowiek pyszny wysoko o sobie sądzi i pełen jest uwielbienia
dla siebie, swoich zdolności i swoich czynów. O tym tylko myśli, by zwrócić na siebie
uwagę i zyskać poklask ludzi, lub podobać się ludziom. Jeżeli ma jakie zalety, wystawia je
na jaw – jeżeli ich nie ma, tedy je udaje i nieraz samą nawet cnotę, pobożność i świętość
zmyśla, podczas gdy wady i niedostatki skrzętnie ukrywa. Pełen zaufania w sobie, porywa
się często na rzeczy, którym nie dorósł. Pełen wiary w swoją mądrość i siłę, nie chce
przyjmować cudzego zdania, albo się przyznać do swojej niewiadomości i niemocy. Pełen
uroszczeń i względów dla siebie, szuka wszędzie pierwszeństwa, zaszczytu i panowania,
pomiata wyższymi, równymi i niższymi, zazdrości tym, którzy nad nim stoją, i oburza się,
gdy kogoś nad niego przenoszą, lub komu innemu przyznają słuszność; tak przy tym jest
drażliwy, że go lada uraza jątrzy, lada upomnienie drażni, lada upokorzenie gniewa. Pełen
samowoli nie chce ulegać starszym, a nieraz i samemu Bogu wypowiada posłuszeństwo,
przeciw Kościołowi bunt podnosi i do jawnego niedowiarstwa dochodzi.
Jakże tedy brzydką i straszną jest pycha! Zaiste, ona nie tylko jest kłamstwem, iż chlubi
się z tego, czego nie ma – i kradzieżą, iż przywłaszcza sobie to, co do niej nie należy – lecz
nadto jest bezbożnością i bał-wochwalstwem, iż nie uznaje Boga Stwórcą i Panem
wszystkiego, a tym samym strąca go niejako z tronu królewskiego, na który samego
człowieka wynosi. Nie dziw zatem, że Pan brzydzi się pychą i straszne klątwy na nią rzuca:
Pycha jest początkiem grzechu każdego: kto się jej trzymać będzie, pełen będzie
przeklęctwa, a na koniec go wywróci2.
I nie tylko Panu Bogu obmierzłą jest pycha, ale i ludziom3, tak, że ona jedna wystarczy,
by udaremnić prace kapłana, choćby zresztą miał świetne zalety.

Nic też szkodliwszego nad pychę. Pycha nadyma – pycha zaślepia – pycha mnóstwo
grzechów rodzi – pycha wszelkie zasługi niweczy – pycha wszelkie cnoty rujnuje – pycha
wszelkie łaski wstrzymuje – pycha wszelkie kary sprowadza (Nabuchodonozor, Aman) –
pycha nawet z nieba ściąga i do piekła wtrąca – pycha, według słów św. Grzegorza
Wielkiego, jest najpewniejszym znakiem potępienia. Jak straszną w skutkach jest pycha,
może zaświadczyć Lucyfer; jeżeli zaś tak Bóg postąpił z Aniołem – mówi św. Bernard –
cóż się stanie ze mną, który jestem prochem tylko i popiołem? Ille in coelo intumuit, ego in
sterquilinio [Ów w niebie uniósł się pychą, ja w stercie gnoju]4.
Otóż tej pychy lękać się mają przede wszystkim kapłani, a to dlatego, że postawieni
wysoko i otoczeni czcią ludzką, łatwiej mogą dopuścić grzeszne upodobanie w sobie i
zapragnąć własnej wyższości, tym więcej, że szatan na nich zdradliwsze zakłada sidła. Toż
dzieje Kościoła świadczą, że w ten sposób niejeden kapłan dał się ułowić, a nawet
pociągnąć do utraty wiary; wszakże pycha to wtrąciła Montana, Tertuliana, Ariusza, Hussa,
Lutra, Döllingera i innych w przepaść herezji, a słynnego X. Lamennais z obrońcy religii
uczyniła apostatą i panteistą.
O Panie, zachowaj mnie od podobnego upadku, a stąd utrzymuj mnie w pokorze i
przymnóż mi wiary!
PUNKT II. Jak brzydką i szkodliwą jest próżność.
Córką pychy jest próżność, czyli nieumiarkowane pragnienie czci i chwały ludzkiej.
Wprawdzie wolno starać się o dobre imię u ludzi, a dla kapłana jest to nawet rzeczą
potrzebną, iżby mógł działać korzystnie; lecz nie godzi się brać czci ludzkiej za cel swoich
dążności i czynów, ani pragnąć jej nieporządnie lub do jej osiągnięcia nienależytych
używać środków. Tak czyni próżność; dlatego też jest obrzydliwą i karygodną przed
Bogiem.
Pan Bóg stworzył wszystko dla chwały swojej, aby wszelkie stworzenie śpiewało Bogu
nieustający hymn uwielbienia, z ludźmi zaś zawarł niejako ugodę, iż mają oni wszelką
chwałę z dobrych uczynków odnosić do Boga, jako winną daninę, a za to otrzymać na
ziemi wszelki pożytek, w niebie zaś pożytek i chwałę. Jeżeli więc człowiek przywłaszcza
sobie chwałę z dobrych uczynków, wywraca Boży porządek i staje się niejako
buntownikiem, złodziejem, przeniewiercą i bałwochwalcą. Bóg powiedział: Chwały mojej
nie dam inszemu5, a człowiek sprzeciwia się Bogu i wykrada chwałę dla siebie. Bóg chce
być jedynym oblubieńcem duszy, a dusza stroi się w szaty piękne, to jest w dobre uczynki,
aby się przypodobać komu innemu. Bóg chce być sam Bogiem człowieka, a człowiek czyni
bogiem siebie i każe sobie palić kadzidło. Stąd nie dziw, że próżność tak wstrętną jest
Bogu. Czy i ja się nią brzydzę?
Niewypowiedziane są szkody, jakie ta wada zrządza w duszy. Ona odbiera wartość
dobrym uczynkom i czyni je złymi; stąd słusznie Ojcowie św. nazywają ją przymilającą się
złodziejką dóbr duchownych6 i trucizną słodką, ale zabójczą. Ona sprowadza karę Bożą;
stąd Zbawiciel nie tylko mówi o faryzeuszach, że odebrali zapłatę swoją, ale grozi im
strasznym biada. Ona ściąga zawstydzenie, a nieraz pośmiewisko i szyderstwo ludzkie,
tym więcej, że człowiek próżny, ubiegając się chciwie o chwałę i poklask, staje się zbyt
często nierozsądnym lub śmiesznym.
Jakże tedy winien czuwać każdy, by się nie dał usidlić próżności, zwłaszcza że wróg to
podstępny i zdradliwy. Bo najpierw, próżna chwała jakby cień jaki ściga cnotę7 i z dobrych
uczynków się rodzi, podczas gdy inne występki pochodzą z grzechów. Po wtóre,
nieznacznie i chytrze wkrada się do duszy, tak że nawet człowiek doskonały musi się mieć

przed nią na baczności. Wreszcie, trudno się jej pozbyć, bo wszędzie się wciska, wszędzie
nurtuje, nie da się wyrwać do szczętu, nawet zwyciężona korzysta z klęski i często
zwycięzców zwycięża. Jest to ostatnia suknia, którą dusza zdejmuje8, ostatnia walka, którą
musi staczać9; często bowiem i na łożu śmiertelnym pozbyć się jej nie może, czy nie chce,
a życie niejednej duszy jest od początku do końca – komedią10.
Próżność czyha nie tylko na zwykłych chrześcijan, ale także na doskonałych; wszakże
opowiada o sobie św. Grzegorz Wielki, że pisząc znakomitą księgę Liber Moralium,
zamierzył sobie wyłącznie chwałę Bożą i pożytek dusz, a jednak wśród pisania wkradła się
tajemna chęć podobania się ludziom. Nagabuje ona zbyt często i kapłanów, zwłaszcza
młodych i zdolnych; toż niejednemu z nich szepce miłość własna: Pokaż się wżdy przed
światem, zajaśnij nauką, talentem, wymową, popisz się świetnym kazaniem lub
znakomitym jakim dziełem, to znowu każe mu odgrywać w towarzystwie rolę trefnisia,
podbijać kobiety gładką twarzą, miłym ułożeniem, grzecznymi słowy, zbierać oklaski z
muzyki, śpiewu, dowcipu i zręczności w zabawie. Trafiają się i tacy, co swej chwały
szukają z gospodarstwa, ze stajni, z piwnicy, z mebli, z gry w karty, z pełnego mieszka itp.
Wina tu tym większa, że kapłan ma innych uczyć pokory – że lepiej od innych poznaje
marność rzeczy ziemskich – że ściślej niż inni obowiązany jest do szukania we wszystkim
chwały Bożej.
O jakże często i ja uganiam się za dymem próżnej chwały. Jak często pragnę błyszczeć
przed ludźmi i to nieraz z rzeczy bardzo błahych, zapominając na przestrogę bł. Jakopone:
Czemu się nadymasz przyszła strawo robactwa? Jak często w czynnościach nawet świętych
dbam o to przede wszystkim, by podobać się ludziom, albo przynajmniej mam pobudkę
mniej czystą i według słów św. Alfonsa Liguori, podobnym jestem do człowieka
zezowatego, iż jednym okiem na Boga, drugim na ludzi i na siebie patrzę. Ale też za to
lękać mi się trzeba, by Pan nie rzekł i do mnie: Ten zyski swe kładł w dziurawy mieszek11
i odebrał swoją zapłatę.
O Panie, nie dopuść, by życie moje poszło na marne, dlatego strzeż mnie od próżności!
PUNKT III. Jak brzydką i szkodliwą jest ambicja.
Inną córką pychy jest ambicja, czyli nieporządne pragnienie zaszczytów i godności.
Wolno wprawdzie starać się o stanowisko, urząd, godność, byle kierować się dobrą
pobudką, mieć potrzebne uzdolnienie, używać środków godziwych i iść raczej za wolą
starszych lub inną wskazówką Bożą, niż za własnym zachceniem, trzymając się tej zasady:
Virtutibus pollens coactus ad regimen veniat; virtutibus vacuus nec coactus accedat
[Najwyższą władzę niech obejmuje silny przez cnoty człowiek, z konieczności; niech nie
podejmuje jej ktoś pozbawiony cnót, nawet pod przymusem]12. Ale człowiek, opanowany
przez ambicję, nie krępuje się tymi szrankami; on widzi w zaszczytach i godnościach
wielkość i szczęście, co jest smutnym bardzo urojeniem; pożąda ich dla wywyższenia
swego, a nie dla chwały Bożej; ubiega się o nie bez względu na swoje uzdolnienie i nie
przebierając w środkach; stąd nieraz ucieka się do obłudy, podłości, intrygi itp. Ambicja ta
jest płodną matką wielu grzechów, bo ambitiosus nulli parcit, ut regnet [Żądny zaszczytów
zniszczy każdego, aby mieć władzę]13. Ambicja upadla; honor servos efficit emptitiis
servis deteriores [Zaszczyt czyni sługi gorszymi od nabytych przez kupno
niewolników]14. Ambicja dręczy; o ambitio, ambientium crux, quomodo omnes torquens,
omnibus places [O żądzo zaszczytów, udręko goniących za karierą, jakkolwiek
przysparzasz cierpienia wszystkim, wszyscy znajdują w tobie upodobanie]15. Ambicja

gubi; quam multis honor occasio exitii fuit [Dla jakże wielu ludzi zaszczyt stał się
powodem zagłady]16.
Toż nic dziwnego, że Zbawiciel nie tylko potępił ambicję w faryzeuszach, ale nauczył
nas przykładem, jak mamy jej unikać, bo ukrył się przed rzeszą, gdy Go chciała obwołać
królem. Nie dziw też, że Święci i sami uciekali przed honorami i innych ostrzegali: Ambitio
subtile malum, secretum virus, pestis occulta, doli artifex, mater hipocrisis, livoris parens,
vitiorum origo, tinea sanctitatis, cordis excoecatrix [Żądza zaszczytów przebiegłym złem,
tajemnym zarazkiem, ukrytą chorobą, mistrzem podstępu, matką oszustwa, rodzicielką
zawiści, źródłem występków, molem dla świętości, oślepiającą serce]17.
Ambicja należała po wszystkie czasy do ciężkich plag, trapiących Oblubienicę
Chrystusową. Już w szóstym wieku skarży się św. Grzegorz Wielki: Honoris nomen non
virtutis tenemus... humanam gloriam intenta mente captamus [Zyskujemy sławę z powodu
zaszczytu, nie zaś cnoty... wysilając wielce umysł, gonimy za ludzką chwałą]18. Sześćset
lat później św. Bernard nie waha się twierdzić: Plena est ambitionis Ecclesia [Kościół
pełen jest gonitwy za zaszczytami]. I w naszych czasach nie wygasła ta wada do szczętu, a
także i wiek XIX musiał patrzeć ze wstrętem na biskupów dworaków,
sprzeniewierzających się swoim obowiązkom dla dogodzenia swojej ambicji, takiego np.
Maury’ego, Siestrzeńcewicza, Spiegela itp. A ileż ona wywołała zgorszeń, upodleń i
rozdwojeń; wszakże Focjusz dla utrzymania się przy godności patriarchy, oderwał Kościół
wschodni od jedności ze Stolicą św. Toż słusznie ubolewa św. Jan Chryzostom: Nihil est,
quod Ecclesiam ita divellere queat, quam ambitio prae-sidendi [Nic nie potrafi tak
podzielić Kościoła jak żądza przewodzenia]19 Jakże tedy kapłani strzec się winni ambicji,
ci zwłaszcza, których Bóg hojniej obdarzył; bo, jak pięknie mówi św. Ambroży: Saepe
quos vitia nulla delectant, quos nulla potuit vincere luxuria, nulla avaritia subruere, facit
ambitio criminosos, eo perniciosior, quo blandior [Często żądza sławy, tym bardziej
zgubna im pełniejsza powabu, czyni przestępcami ludzi, których nie nęcą żadne występki,
których nie jest w stanie pokonać rozpusta, ani zniszczyć zachłanność]20. Mocniej
napastuje ona lepszych i trafia nawet za furtę klasztorną!
A ja czy jestem zupełnie wolny od tej wady? Ach, podobno nieraz słyszę jej podszept:
Manifesta teipsum mundo; – ascende superius [Przedstaw się światu, pnij się w górę].
RACHUNEK SUMIENIA Z PYCHY, PRÓŻNOŚCI I AMBICJI. AKT ŻALU.
POSTANOWIENIA: 1. Lecz odtąd będę się brzydził z całej duszy pychą i jej córkami. 2.
Starając się zawsze o dobrą i czystą pobudkę, nie uczynię nic w tym celu, by mieć stąd
chwałę u ludzi; jeżeli zaś pośród czynności zapuka próżność do mego serca, odpowiem jej
z św. Bernardem: Nie dla ciebie rozpocząłem, nie dla ciebie przestanę. 3. Nie będę pragnął
zaszczytów dla zaszczytów, pamiętając, że one jako dym ustaną, i że według trafnych słów
św. Augustyna: Honor te debet quaerere, non tu ipsum [Zaszczyt powinien szukać ciebie, a
nie ty zaszczytu]21, a co do stanowiska, urzędu, beneficjum, zdam się całkowicie na wolę
Bożą – niech ona mną kieruje.
AKT STRZELISTY: Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę22. U
Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd23.
1 Iz 2,12. 2 Syr 10,13. 3 Syr 10,7. 4 Ser. 54 in Cant. 5 Iz 42,8. 6 Św. Bazyli. 7 Św.
Hieronim ad Eust. 8 Platon. 9 Św. Bernard. 10 Życie duchowne T. II, s. 142. (wyd. 5). 11
Ag 1,6. 12 Św. Grzegorz Wielki, Reg. Past. p. I. C. 9. 13 Św. Jan Chryzostom, Ser. XI. in

Mor. 14 Św. Jan Chryzostom, Hom. 42 in Joan. 15 Św. Bernard, De consid. 1. III. C. 1. 16
Św. Augustyn, De verb. Dom. Ser. 12. 17 Św. Bernard, In Psal. 90. 18 Hom. 17. in Evang.
19 Ser. XI. in Moral. 20 L. IV. in Luc. 21 Ser. in Eccl. V, 15. 22 Ps 115,1. 23 Dn 9,7.

XXXV. O posłuszeństwie dla władzy duchownej
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Bądźcie posłuszni przełożonym
waszym i bądźcie im poddani, albowiem oni czują jako którzy za dusze wasze liczbą oddać
mają1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak potrzebnym jest posłuszeństwo i dopomóż
mi do nabycia doskonałego posłuszeństwa.
PUNKT I. Dlaczego kapłan winien być posłusznym swej władzy duchownej.
1. Bo najpierw tego posłuszeństwa wymaga wzgląd na rozkaz Boży i przykład
Chrystusa Pana. Pan Bóg cały ład świata oparł na posłuszeństwie, a jako w świecie
fizycznym wszystkim stworzeniom wytknął pewne prawa, tak również postanowił, by i w
świecie moralnym niżsi słuchali wyższych, których władzą swoją przyodział, jeżeli tylko
wyżsi zgodnie z wolą Bożą rozkazują. Przede wszystkim żąda posłuszeństwa dla władzy
duchownej i już w Starym Zakonie ogłosił ustami Samuela: Lepsze jest posłuszeństwo niźli
ofiary2, a nawet Datana, Kore i Abirona śmiercią ukarał, iż podnieśli bunt przeciw
posłannikom Jego.
Kiedy sam Syn Boży przyszedł na ziemię, nie tylko zapowiedział, że zstąpił z nieba na
to, by spełnić wolę Ojca i że pokarmem Jego jest czynić wolę Tego, który Go posłał3 – nie
tylko kazał słuchać Kościoła uczącego i rządzącego i dodał: Kto was słucha, mnie słucha –
ale zostawił ludziom najdoskonalszy wzór posłuszeństwa; był bowiem posłusznym Ojcu
Niebieskiemu, posłusznym swej Matce i swemu Opiekunowi, posłusznym nawet
cesarzowi rzymskiemu, nawet starszyźnie żydowskiej, nawet Piłatowi, nawet swoim katom
– posłusznym we wszystkim i aż do śmierci krzyżowej; a nawet poniósłszy tę śmierć i
wstąpiwszy na tron chwały, posłusznym jest w Tajemnicy Ołtarza każdemu choćby
najniegodniejszemu kapłanowi. I któryż kapłan odmówi teraz posłuszeństwa tym, których
Duch Św. postanowił, by rządzili Kościołem Bożym, zwłaszcza gdy nadstawi ucha na głos
wychodzący ze żłóbka, Nazaretu, krzyża i Ołtarza: Cóż w tym wielkiego, że dla Boga
poddajesz się człowiekowi, ty, który jesteś prochem i niczym, kiedy ja Wszechmocny i
Najwyższy, którym z niczego wszystko stworzył, poddałem się pokornie człowiekowi dla
ciebie. Stałem się najpokorniejszym i najniższym ze wszystkich, ażebyś moją pokorą
zwyciężył swoją pychę. Ucz się posłusznym być, prochu. Ucz się korzyć, ziemio i glino, i
uniżać się pod stopy wszystkich4. Czyliż ja nie słyszę i nie rozumiem tego głosu?
2. Posłuszeństwa tego wymaga wzgląd na dobro Kościoła. Kościół jest mistycznym
ciałem Chrystusowym; jako więc w ciele ludzkim wszystkie członki podlegają głowie, tak
i w Kościele wierni mają słuchać kapłanów, kapłani z wiernymi biskupów, wszyscy Ojca
św. Kościół jest wojskiem uszykowanym i walczącym ciągle z wrogimi potęgami, światem
i czartem; jako więc siłą wojska jest ścisła karność, tak siłą Kościoła jest doskonałe
posłuszeństwo i wewnętrzna jedność żołnierzy z wodzami. Wie o tym Kościół, dlatego
biskupowi każe składać przysięgę posłuszeństwa dla papieża, kapłana zaś pyta się przy
święceniu ustami biskupa: Promittis mihi et successoribus meis reverentiam et obedientiam
[Czy przyrzekasz mnie oraz moim następcom szacunek i posłuszeństwo]?

Kto tę obietnicę złożył, winien przez całe życie posłusznym być swemu biskupowi, a
stąd czynić, co on przepisuje, iść dokąd on iść każe, strzegąc się nie tylko oporu lub
głośnego szemrania, ale także cichej skargi i złośliwej krytyki. Dziś jest to tym
potrzebniejszym, że duch rewolucyjny, panujący w świecie, wciska się i do Kościoła, i nie
brak w wieku XIX-tym zachcianek, by zmienić jego ustrój według zasad
demokratycznych, a duchowieństwo niższe popchnąć, jeżeli nie do otwartego rokoszu,
tedy przynajmniej do tajemnej opozycji przeciw biskupom i Stolicy św. Czy pamiętałem
zawsze i pamiętam dotąd na tę obietnicę?
3. Posłuszeństwa tego wymaga wzgląd na dobro kapłana. Podobnie jak samowola u
kapłana jest brzydką i szkodliwą, przeto że rodzi grzechy, psuje dobre uczynki, gorszy
ludzi, zasmuca Kościół: tak posłuszeństwo jest wielkim u Boga, pożądanym dla Kościoła,
płodnym w dobre owoce. Milsze ono Bogu niż modlitwa, bo wymaga zwycięstwa nad
sobą, podczas gdy modlitwa daje pociechę – milsze niż umartwienie ciała, bo jest
umartwieniem miłości własnej i pokutą ducha5 – milsze niż jałmużna, bo jest ofiarą z tego,
co nam jest najdroższe i co jest naszą własnością, to jest z woli naszej. Stąd i Pan Bóg
najwięcej ceni tę ofiarę i najhojniej nagradza.
Posłuszeństwo wyprasza łaski Boże, iż łączy się z pokorą i ufnością; toż słusznie
powiedział św. Augustyn, że łatwiej wysłuchaną będzie jedna modlitwa serca posłusznego,
niż dziesięć tysięcy modlitw serca hardego.
Posłuszeństwo pomaga do nabycia świętości, iż cnoty w duszy zaszczepia,
zaszczepionych strzeże6; toż słusznie św. Augustyn nazywa ją matką i strażniczką cnót, a
św. Hieronim treścią cnót i przewodniczką, wiodącą prostą drogą do Chrystusa7.
Posłuszeństwo upładnia prace apostolskie, iż sprowadza na pomoc samego Chrystusa
Pana. Oto Apostołowie przez całą noc pracując nic nie ułowili, iż z własnej woli, a bez
Chrystusa wyszli na połów; lecz skoro na Jego rozkaz zarzucili sieci, schwycili tyle ryb, że
aż sieci się rwały. Toż samo powtarza się, choć w inny sposób, w życiu kapłańskim;
powtórzyło się szczególnie w życiu św. Franciszka Ksawerego, gdy z woli św. Ignacego
udał się do Indii; toż słusznie powiedziało Pismo: Mąż posłuszny będzie głosił zwycięstwo8.
Wreszcie, posłuszeństwo jedna pokój na ziemi, a w wieczności odbiera obfitą zapłatę.
Nic też dziwnego, że Święci tak wielce miłowali tę cnotę i raczej woleli słuchać niż
rozkazywać. I jakżebym jej nie miał miłować? O Jezu najposłuszniejszy, przejmijże mnie
duchem swoim!
PUNKT II. Jakie cechy winno mieć posłuszeństwo kapłana, iżby było doskonałym.
1. Przede wszystkim co do pobudki winno być nadprzyrodzone, czyli płynąć z wiary i
miłości. Jako Chrystus Pan dlatego był posłusznym ludziom, iż uważał ich jako
wykonawców woli Ojca swego i przedstawicieli Jego władzy. (Nie miałbyś żadnej mocy
przeciw mnie, gdyby ci z wierzchu nie dano – tak mówi sam do Piłata9; tak i kapłan niech
widzi w zwierzchniku swoim (zwłaszcza w biskupie i papieżu) Boga samego i słucha go
dla Boga, a nie dlatego tylko, że ten zwierzchnik jest światły, roztropny, dobry, miły i
święty. Tego wymaga Apostoł. Słudzy (a stosuje się to do wszystkich podwładnych)
posłuszni bądźcie... w prostocie serca waszego, jako Chrystusowi: ni na oko służąc, jakoby
ludziom się podobając, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę Bożą z serca10. Tak też
uczą Ojcowie Kościoła: Episcopum sequimini, sicut Jesus Christus Patrem. Terribile est
tali contradicere [Posłuszni bądźcie biskupowi, jak Jezus Chrystus Ojcu. Budzi strach
sprzeciw wobec kogoś tak wielkiego]11; i znowu: Reveremini Episcopum vestrum sicut

Christum [Szanujcie waszego biskupa, tak jak Chrystusa]12. Tej nauki trzymają się zawsze
Święci; toż św. Franciszek Ksawery pisał na klęczkach do św. Ignacego, czcząc w nim
samego Chrystusa, a św. Franciszek Salezy tak się korzył w liście do Pawła V.: Ojcze
święty... rzucam się do stóp Twoich dla ich ucałowania, a gdyby ci miał być tron
wzniesiony z szat poddanych, chętnie bym rozesłał swoje suknie.
Po wtóre, Chrystus Pan dlatego poddał się woli Ojca swego, a dla Niego woli ludzi, iż
Go nieskończenie miłował; podobnie posłuszeństwo kapłana winno mieć za bodziec
miłość, czyli być synowskim, a nie niewolniczym, tak iżby i on mógł powiedzieć za
Chrystusem Panem: Ja co się Mu (zwierzchnikowi) podoba, czynię zawsze. Tak upominają
Doktorowie święci: Bądź poddanym biskupowi swemu i jako ojca duszy twojej przyjmuj
go13; a z drugiej strony: Niechaj biskup rządzi klerykami, jakoby członkami swoimi, a
szczególnie kapłanami, którzy są synami jego14. Tego żąda zresztą sama sprawiedliwość;
jeżeli bowiem każdy kapłan wymaga od swoich podwładnych, by go słuchali dla sumienia
i z miłości; słuszne zaiste, by i on swej władzy podobnie był podległy. Quid iniquius –
mówi Kassyan – quam velle sibi obtemperari a minoribus, et nolle se majoribus
acquiescere [Cóż może być bardziej niesprawiedliwego, jak domagać się posłuchu dla
siebie u młodszych, a samemu odmawiać posłuszeństwa starszym].
Kto z tych pobudek jest posłusznym, ten poddaje się nawet przełożonym
nieumiejętnym lub niższym od siebie talentem, nawet przykrym, surowym i
niesprawiedliwym, nawet złym lub gorszym od siebie, byleby coś złego nie nakazywali.
Czy i ja kieruję się tymi pobudkami?
2. Co do objawów, prawdziwe posłuszeństwo okazuje się, według św. Ignacego, w
wykonaniu, w sądzie i w woli – w wykonaniu, iż się spełnia chętnie, wesoło i dokładnie
rozkaz przełożonego – w sądzie, iż się ma to samo zdanie, jakie ma przełożony – w woli, iż
się czego innego nie pragnie, jedno czego pragnie przełożony.
Mianowicie, posłuszeństwo winno być ochotne i skore, aby nie tylko spełnić rozkaz na
zewnątrz, ale spełnić go bez oporu i niechęci, nie narzekając głośno lub tajemnie na
połączone z nim przykrości – spełnić zaraz i bez zwłoki, nie odkładając wykonania na
później według własnego widzimisię; Pan Bóg bowiem chce, by każdy z woli swojej
chętną składał ofiarę i mógł powiedzieć: Dobrowolnie będę ofiarował Tobie15.
Oprócz tego posłuszeństwo winno być proste, aby nie tylko nie krytykować złośliwie
przełożonego i jego rozkazu, ale poddać sąd swój jego sądowi i nie zmieniać rozkazu wedle
własnego upodobania, ale spełnić wszystko tak, jak polecono, choćby się zdawało, że w
danym razie można by lepiej zarządzić. Gdyby jednak rozkaz był zupełnie niestosowny lub
niesprawiedliwy, można by zrobić przedstawienie zwierzchnikowi, byle z należnym
uszanowaniem i z winną uległością. Tak każe postępować św. Paweł: Wszystko czyńcie
oprócz szemrania i wahania16, a św. Augustyn dodaje, że tylko takie posłuszeństwo
podoba się Bogu: Non placet Deo morosa et disceptatrix oboedientia, quae quidem cum
praecipitur, quaerit, cur, quare, quamobrem praecipitur [Nie podoba się Bogu pełne
pretensji i wszczynające spory posłuszeństwo, które zaiste, gdy zostaje nakazane, pyta
dlaczego, z jakiego powodu i ze względu na co ma być podejmowane]17. Czy jestem tu
wolny od wszelkiej winy?
3. Co do przedmiotu, posłuszeństwo winno być powszechne, to jest ma obejmować cały
zakres obowiązków i prac kapłańskich, bo nieograniczoną jest obietnica, złożona przy
święceniu. Ipsum, quem pro Deo habemus – mówi trafnie św. Bernard – tanquam Deum in
his quae aperte non sunt contra Deum, audire debemus [W sprawach, które w sposób

oczywisty nie są skierowane przeciw Bogu, mamy obowiązek słuchać niczym Boga
człowieka, którego mamy w zastępstwie Boga]18. Kamieniem probierczym są tu rozkazy
przykre, bo w miłych spełnia się raczej wolę własną niż cudzą. Takie też rozkazy były
zawsze pożądane dla Świętych. Św. Janowi Kapistranowi np. kazał przełożony, przed
przyjęciem habitu, ubrać się dziwacznie i powiesić na piersiach tablicę, na której były
wypisane wszystkie jego grzechy; poczym wsiąść na osła i objechać ulice miasta, w którym
powszechnego używał szacunku; a Święty poddał się tej próbie z weselem. To znowu,
kiedy od kapituły genewskiej zażądał biskup Klaudiusz de Granier, by któryś z kanoników
poświęcił się na misję apostolską pośród heretyków, zamieszkujących prowincję Chablais:
św. Franciszek Salezy, chociaż wiekiem najmłodszy ze wszystkich, oświadczył
natychmiast, że spełni chętnie wolę biskupa. Jakoż udał się bez zwłoki na tę misję, mimo że
ojciec jego mocno się opierał i że heretycy śmiercią grozili. Oby wszyscy kapłani mieli
choć trochę podobnego posłuszeństwa i poświęcenia się. Gdyby jednak ktoś sądził, że jakiś
rozkaz przechodzi jego siły lub natrafia na zbyt wielkie przeszkody czy niebezpieczeństwa,
niech to otwarcie, ale z winną czcią, oświadczy swemu biskupowi, czy przełożonemu
zakonnemu, a zresztą zda się zupełnie na jego wyrok; często bowiem wybiera Bóg słabe
narzędzia, by przez nie, chociaż nie bez ciężkich z ich strony walk i cierpień, jakiegoś
dzieła znacznego dokonać, np. parafię jakąś poprawić, duszę jakąś nawrócić, zakład jakiś
lub klasztor utworzyć itp. Czy staram się i proszę Boga o podobne posłuszeństwo?
4. Wreszcie co do czasu, posłuszeństwo winno być nieustające, to jest ma trwać tak
długo, jak długo się jest pod władzą, a hasłem każdego kapłana niech będą te słowa bł.
Piotra Fabera: Non mihi necesse est vivere, sed necesse obedire [Życie nie jest dla mnie
koniecznością, lecz koniecznością jest posłuszeństwo]. Obym i ja był gotów tak
powiedzieć!
Doskonałe posłuszeństwo nie jest czymś łatwym; bo najpierw wskutek skażenia, jakie
grzech pierworodny sprowadził, rozum nasz nie lubi poddawać się rozumowi cudzemu,
choćby przełożonego, lecz wszystko rozbiera, wszystko krytykuje, wszystko raczej na złą
niż na dobrą stronę tłumaczy – wola zaś nasza nie lubi ulegać woli cudzej, a jeżeli ulegać
musi, skorą jest, jeżeli nie do buntu, tedy przynajmniej do jawnej lub tajnej niechęci.
Dopiero łaska Boża leczy te rany; otóż o tę łaskę trzeba prosić i z nią współpracować.
Po wtóre, każdy przełożony jest człowiekiem, stąd może pobłądzić mimo wszelkiej
przezorności, może działać pod wpływem własnego złudzenia lub cudzej intrygi, może
nawet dopuścić się w dobrej wierze niesprawiedliwości lub chwilowo pofolgować jakiej
żądzy; co wszystko posłuszeństwo utrudnia. Podwładni winni być wyrozumiali na podobne
usterki i nie umniejszać swej czci i uległości, a nadto mieć to przekonanie, że przełożony,
jako wyżej stojący i obdarzony światłem Ducha Św., może lepiej rozważyć wszystkie
okoliczności i stosownie zarządzić. Tymczasem tej wyrozumiałości i tego przekonania
brakuje wielu podwładnym. Czy i mnie także?
Doskonałe posłuszeństwo jest też dosyć rzadkim, nawet u kapłanów. Trafiają się,
chociaż dzięki Bogu nieczęsto, i tacy, co zaślepieni tą lub ową namiętnością, wypowiadają
posłuszeństwo swoim biskupom czy przełożonym zakonnym, a nieraz posuwają się aż do
otwartego buntu, aż do apostazji. Takich odstępców widzieliśmy w czasach rewolucji i
Kulturkampfu. Inni – a takich więcej – lubią krytykować i nicować wszystkie
rozporządzenia czy rozkazy swego biskupa; są to duchy zarozumiałe i złośliwe, a przy tym
najczęściej niezadowolone, przeto że ich pominięto, czy według ich zdania, mniej
uwzględniono przy rozdawaniu beneficjów, godności i odznaczeń. Mają się oni za
mędrszych od biskupa i chcieliby rządzić diecezją, gdy tymczasem nie umieją rządzić, już

nie mówię, parafią, ale sobą. Inni wreszcie spełniają chętnie rozkazy miłe i lekkie, ale nie
mogą się powstrzymać od szemrania lub krytyki, jeżeli takowe są przykre czy niedogodne.
Jak mówi św. Bernard19, nie pytają się oni za św. Pawłem: Panie, co chcesz, abym czynił,
ale chcą raczej, by biskup pytał się ich ciągle, jak Chrystus ślepego: Czego chcesz, abym ci
uczynił?
A ja czyż mogę śmiało powiedzieć, że jestem doskonale posłusznym?
RACHUNEK SUMIENIA Z CNOTY POSŁUSZEŃSTWA. – AKT UPOKORZENIA SIĘ I ŻALU.
POSTANOWIENIA: 1. Będę częściej rozważał posłuszeństwo Chrystusowe, a po Mszy
św. prosił: O Jezu, skrępuj niesforną wolę moją i przykuj ją do Twego Krzyża. 2. Co do
rozporządzeń władzy duchownej, poddam się im bez szemrania i krytykowania. 3. Będę się
modlił o światło dla moich przełożonych.
AKT STRZELISTY: Domine, quid vis, ut faciam [Panie, co chcesz, abym czynił]?
1 Hbr 13,17. 2 1 Sm 15,22. 3 J 4,34. 4 O naśladowaniu Jezusa Chrystusa, Ks. III, R. XIII,
2. 5 De oper. monach. 6 Św. Grzegorz Wielki, Mor. l. 35. c. 10. 7 In reg. mon. 8 Prz
21,28. 9 J 19,11. 10 Ef 6,5–6. 11 Św. Ignacy Męcz., Ep. ad Smyr. 12 Ep. ad Trall. 13 Św.
Hieronim, Ep. 2. ad Nepot. 14 Św. Ambroży, De Off. l 2. c. 27. 15 Ps 54,8. 16 Flp
2,14. 17 Ser. 40. ad Frat. in Erem. 18 De praecept. et disp. c. 9. 19 Ser 1. in Convers.
Pauli.

XXXVI. O skromności
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Skromność wasza niech będzie
wiadoma wszystkim ludziom1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, prawdziwej skromności.
PUNKT I. Jak potrzebną jest skromność dla kapłana.
Skromność, w najściślejszym znaczeniu słowa, układa zewnętrzną stronę człowieka
według reguł porządku i przyzwoitości; jednak, według św. Tomasza z Akwinu2, czuwa
ona również nad poruszeniami duszy, stąd ma postać podwójną, wewnętrzną i zewnętrzną.
Skromność wewnętrzna płynie z pamięci na obecność Boga, z umartwienia i pokory;
skromność zaś zewnętrzna płynie z wewnętrznej, a więc o jedną i drugą starać się należy.
Rzecz to konieczna, bo skromność jest najpierw cnotą przez się cenną, jako zbiór
godności, umiarkowania, prostoty, wstydliwości, słodyczy, wesołości świętej i powagi
ujmującej. Św. Ambroży nazywa ją promieniem i dziełem Bóstwa, iż jako Bóg, wedle słów
Pisma3, urządził świat pod wagą, liczbą i miarą, tak skromność porządkuje świat mały, to
jest człowieka. Św. Grzegorz Wielki w ślad za Apostołem, który Koryntian prosi przez
cichość i łaskawość Chrystusa4, nazywa ją cnotą Chrystusową i mówi, że gdzie jest
Chrystus, tam jest skromność.
Po wtóre, skromność jest nader potrzebną kapłanowi, iżby mógł naśladować Boskiego
Mistrza i pracować z pożytkiem dla ludzi. Ona to, jako szata piękna, roztacza blask swój na
ciało i duszę, a nawet według słów św. Piotra, czyni człowieka przed oblicznością Bożą
bogatym5. Mianowicie skromność ozdabia wszystkie zalety i cnoty (alias animi dotes
illustrat et exornat) [Pozostałe zalety duszy oświetla i ozdabia]6, pomaga bojaźni Bożej

(owocem pokory jest bojaźń Pańska)7, pilnuje zmysłów, strzeże czystości, stąd słusznie
upomina św. Grzegorz Wielki: Unde nobis ad custodiendam cordis munditiam exteriorum
quoque sensuum disciplina servanda est [Przeto, by ocalić czystość serca, powinniśmy
także przestrzegać dyscypliny zewnętrznych wrażeń zmysłowych]8.
Ona też, jako odblask ducha Bożego i dobra woń Chrystusowa, przejmuje czcią,
pociąga i buduje; stąd trafnie Sobór lateraneński nazwał ją ustawicznym kaznodziejstwem,
assidua salutis praedicatio [Nieustanne głoszenie zbawienia]. Ludzie z zewnętrznej strony
sądzą o wnętrzu, i nie bez słuszności; bo wszakże sam Mędrzec Pański mówi: Z wejrzenia
poznać męża, ubiór ciała i oszczerzanie zębów w uśmiechu i chód człowieczy wydają go9,
jeżeli tedy w całym zachowaniu się kapłana widzą przebijającą się skromność, nabierają
zaufania do niego i łatwiej dają się pociągnąć do Boga. Rzeczywiście, św. Lucjan, kapłan i
męczennik, powierzchownością swoją, pełną majestatu i słodyczy, nawracał pogan; św.
Melecjusz, biskup, samym spojrzeniem budził w innych pragnienie dóbr niebieskich; toż
samo wielki urok wywierał samym ułożeniem św. Wincenty ŕ Paulo, św. Franciszek
Salezy, św. Karol Boromeusz itp. Mogę li to samo powiedzieć, choć w przybliżeniu, o
sobie?
Słusznie zatem św. Paweł każe upominać duchownych, aby byli skromnymi10.
Słusznie synody wymagają od nich skromności, a Sobór trydencki szczegółowo poleca: Sic
decet omnino clericos vitam moresque suos componere, ut habitu, gestu, incessu, sermone
aliisque omnibus rebus nihil nisi grave, moderatum ac religione plenum praeseferant
[Duchownym w taki sposób zgoła przystoi układać swoje życie oraz obyczaje, aby przez
ubiór, ruch, chód, mowę i wszystko inne, przedstawiali sobą jedynie powagę, skromność i
doskonałość bojaźni Bożej]11.
Słusznie wreszcie św. Ambroży tak cenił tę cnotę, że spośród swego duchowieństwa
wykluczył dwóch kleryków li tylko za nieskromność w spojrzeniu i układzie ciała; jakoż
pokazało się, że jeden z nich został arianinem, drugi odstępcą.
Każdy tedy kapłan winien starać się o nabycie skromności i to nie zewnętrznej tylko lub
towarzyskiej, a tym mniej udanej i obłudnej, ale doskonałej i prawdziwie kapłańskiej. Taką
właśnie poleca św. Paweł, za powód zaś podaje: Pan blisko jest, jakoby chciał powiedzieć:
Bądźcie skromnymi, bo Bóg na was patrzy, a chwila stawienia się przed Jego trybunałem
niezadługo dla was wybije.
Czy i ja staram się o tę cnotę, a w tym celu pamiętam na obecność Bożą, rozważam
skromność Pana Jezusa, Najświętszej Panny i Świętych, ćwiczę się w umartwieniu i
pokorze? O Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie, uczyńże mnie skromnym we
wszystkim.
PUNKT II. W czym ma się objawiać skromność.
1. We wszystkim, a więc najpierw w twarzy i oczach, bo twarz jest zwierciadłem duszy
a mądrość człowieka świeci się na twarzy jego12. Niechże tedy na twarzy kapłana rozlaną
będzie słodycz, powaga, wesołość święta i namaszczenie Boże, jako znamię duszy
szlachetnej i pięknej; oko zaś niech będzie pogodne, pewne, skromne i życzliwe, a nie
ponure, dzikie, wyzywające i złośliwe. Wadą jest zatem mieć na twarzy wyraz hardości,
roztrzepania lub gniewu, przekrzywiać ją i surowo marszczyć albo ciągle ściągać do
śmiechu, dbać zbytecznie o jej wdzięk i często przeglądać się w zwierciadle, albo
zaniedbać ją zupełnie i nie golić się po całych tygodniach, mierzyć ludzi ostro wzrokiem
lub robić oczy przymilające (zwłaszcza do kobiet), wpatrywać się ciekawie w kobiety,
zwłaszcza w kościele lub na ulicy, strzelać naokoło oczyma, zwłaszcza przy ołtarzu lub z

ambony itp.
Wzorem są i tu święci kapłani, a szczególnie św. Franciszek Salezy. Miał on twarz
dziwnie pogodną i ujmującą, wzrok dziwnie skromny i słodki, tak że sam jego widok
pociągał wszystkich do pobożności; jak zaś czuwał nad okiem, można stąd poznać, że
nieraz jako biskup rozmawiał długo z kobietami, a jednak na ich wdzięki żadnej nie
zwracał uwagi. Czy go w tym naśladuję?
2. Niechaj skromność objawia się w mowie, a stąd mowa kapłana niech będzie według
słów św. Pawła solą posolona, aby wiedział, jako ma każdemu odpowiedzieć13, czyli
niech będzie rozważną, przyzwoitą, łagodną i uprzejmą. Natomiast wadą jest mówić wiele
i bez zastanowienia się, zwłaszcza, że w wielomowności nie będzie bez grzechu14. Wadą
jest mówić o sobie z samochwalstwem i próżnością, posługiwać się kłamstwem, albo
prawić ludziom pochlebstwa i obmowy, bo słusznie św. Bernard przestrzega: Consecrasti
os tuum Evangelio; talibus aperire illicitum, assuescere sacrilegium est [Usta twoje
uświęciłeś przez Ewangelię; otwieranie ich dla takiego rodzaju słów jest niegodziwością, a
przyzwyczajanie ust do ich głoszenia jest bluźnierstwem]15. Wadą jest odważać się, już nie
tylko na słowa nieprzyzwoite i dwuznaczne, ale na płaskie żarty i trywialne dowcipy; bo
sam Apostoł upomina: A porubstwo i wszelka nieczystość i łakomstwo niechaj będzie ani
pomieniono między wami, jako świętym przystoi, albo sprośność, albo głupia mowa, albo
żartowanie, które do rzeczy nie należy16. Wadą jest rzucać słowa gniewliwe i ubliżające
albo zapuszczać się w ostre sprzeczki, bo tylko głupi wdaje się w swary i tylko w zanadrzu
głupiego gniew odpoczywa. Wadą jest wreszcie wybuchać gwałtownym i przesadnym
śmiechem, mówić za głośno, za natarczywie, za prędko, lub innym, gdy mówią, przerywać,
bo według św. Ambrożego ipsum vocis sonum librat modestia [Skromność wyznacza miarę
samemu brzmieniu głosu], a według Mędrca św. est tempus tacendi est tempus loquendi
[Jest czas milczenia i czas mówienia]. Oby tych zasad trzymali się wszyscy kapłani!
Wzorem jest i tu św. Franciszek Salezy, o którym powiedziała pewna świątobliwa osoba,
że nic jej nie przypominało tak żywo rozmów Zbawiciela, podczas Jego życia na ziemi, jak
słodka rozmowa i anielska postać świętego Biskupa. Czy go w tym naśladuję?
3. Niech skromność objawia się w chodzie, w ruchach i całym ułożeniu ciała; stąd niech
chód będzie poważny i ani za pospieszny ani za leniwy, każdy zaś ruch i układ ciała niech
będzie przyzwoity i odpowiedni godności kapłańskiej. Natomiast wadą jest biec szybko,
machać gwałtownie rękami, kręcić głową lub zadzierać ją do góry, robić gesty dziwaczne i
śmieszne, czy to na ambonie, czy przy sprawowaniu funkcji duchownych, czy gdzie
indziej, wyginać się nieskromnie lub krzyżować nogi podczas siedzenia, zwłaszcza w
towarzystwie, a już się nie mówi o poufałościach, choćby najlżejszych, względem kobiet.
Oby wszyscy kapłani strzegli się tych wad. Wzorem jest i tu św. Franciszek Salezy, którego
całe ułożenie było nadzwyczajnie szlachetne i skromne. Opowiada biskup Camus – który
go często przez szczelinę we drzwiach podglądał – iż gdy Święty był sam, tak się
zachowywał, jak gdyby tysiąc oczu na niego patrzyło; siedząc np. nie zakładał nogi na nogę
i nie podpierał głowy. Czy go w tym naśladuję?
4. Niechaj skromność objawia się w ubiorze. Suknią kapłana winna być sutanna, ilekroć
spełnia funkcje duchowne, albo składa wizyty. Oprócz tego byłoby rzeczą
najodpowiedniejszą, aby księża i poza kościołem chodzili w sutannie, jak to jest przepisem
we Francji i Belgii; jeżeli zaś ustawa czy zwyczaj powszechny pozwala im używać innej
sukni, jak to i u nas ma miejsce, niech takowa będzie poważną, długą i ciemnego koloru.
Oprócz tego każdy kapłan niech odnawia tonzurę, jako znamię powołania kapłańskiego i

wyobrażenie cierniowej korony Chrystusa. W ogóle ubiór kapłana winien być odpowiedni
jego stanowi, ani zbyt kosztowny ani pretensjonalny, bo non facit ornatum clericum tenera
ves-tis, sed munditia mentis [Duchownego zdobi nie delikatna suknia, ale czystość
myśli]17. Z drugiej strony niech nie będzie zaniedbany, podarty, poplamiony, aby na siebie
i na stan swój nie ściągnął pogardy. In clericorum ornatu vestituque – nakazał słusznie
pewien synod – nulla ostentatio, nullus luxus, et contra nullae sordes, nulla abjectior
negligentia conspiciatur [Niech w stroju i przyodziewku duchownych nie rzuca się w oczy
żaden przepych i żaden zbytek, i na odwrót, jakiekolwiek niechlujstwo oraz małoduszne
zaniedbanie]18. Wadą jest zatem ubierać się po świecku, chyba wyjątkowo, przejeżdżając
np. przez kraje, gdzie duchowni pod tym względem nie różnią się od świeckich. Wadą jest
nosić suknie za jasne, chyba gdzieś na polu, albo za krótkie, albo nie zapięte, zwłaszcza na
ulicy, w wagonie i w towarzystwie. Wadą jest bawić się w przesadną elegancję, a stąd
używać sukien zbyt kosztownych, zapuszczać i trefić włosy, nakrywać głowę peruką bez
pozwolenia Stolicy św., zdobić rękę pierścieniem bez osobnego przywileju19, nosić
ostentacyjnie drogie spinki, łańcuszki itp. Wadą jest nie dbać wcale o swoją
powierzchowność, a stąd mieć sutannę poplamioną, inne części odzienia niżej krytyki,
włosy rozczochrane i bez tonzury (chyba, że ją czas wyskrobał), twarz zarosłą, ręce czarne
od brudu i słońca, paznokcie nieoczyszczone itp.20. Jednym słowem wadą jest, jeżeli
ludzie mówią o kapłanie: to elegant albo: to niechluja. Niechże tych wad strzeże się każdy
kapłan. Wzorem jest i tu św. Franciszek Salezy, który unikał w ubiorze wszelkiego zbytku,
ale też nie dopuszczał, by suknie jego były podarte lub brudne. Czy go w tym naśladuję?
5. Niechaj skromność objawia się w urządzeniu stołu i domu. Pokarm kapłana niech
będzie ani za wykwintny, ani za suty, ani zbyt często przeplatany kielichami, bo szkodzi to
nie tylko kieszeni i zdrowiu, ale też skromności kapłańskiej, czystości i miłosierdziu. Św.
Franciszek Salezy był biskupem i ze znakomitego pochodził rodu, a jednak spożywał
potrawy proste, pamiętając widocznie na rozporządzenie soboru kartagińskiego IV:
Episcopus vilem suppellectilem et mensam ac victum pauperem habeat, et dignitatis suae
auctoritatem fide et vitae meritis quaerat [Biskup niech posiada skromne sprzęty oraz
środki utrzymania i żyje ubogo, a powagi swojej godności niech szuka przez wiarę i zasługi
życia]. Tylko wtenczas, gdy miał u siebie gości, kazał zastawiać potrawy lepsze, ale sam
nic prawie z nich nie kosztował. Oby każdy kapłan miał choć trochę tej
wstrzemięźliwości21.
Mieszkanie swoje winien kapłan tak urządzić, iżby z jednej strony uwzględnił
wymagania stanu lub zdrowia, z drugiej strzegł się przepychu i zbytku; szkoda bowiem
pieniędzy na rzeczy tak błahe, jak drogie meble, kosztowne dywany, srebrne nakrycia,
wspaniałe zaprzęgi itp., tym więcej, że znaczna część tego grosza należy się ubogim.
Clamant nudi – żali się św. Bernard – clamant famelici, et dicunt: Nostrum est, quod
effunditis, nobis crudeliter subtrahitur,quod inaniter expenditis [Wołają głodni i mówią: do
nas należą dobra, które trwonicie, nam zabierane jest bez miłosierdzia to, co wydajecie na
czcze rzeczy]22. Święci biskupi i kapłani są pod tym względem surowymi dla siebie. Św.
Wawrzyniec Justynian, patriarcha wenecki, nie miał innego łoża, prócz prostego siennika,
innych sprzętów, prócz drewnianych, innego naczynia, prócz glinianego. Gdy mu
mówiono, że wzgląd na szlachetną rodzinę i wysoką godność wymaga innego urządzenia
domu, odpowiedział: Biskupa może zdobić tylko świętość; rodziną zaś jego są ubodzy
diecezji. Św. Franciszek Salezy miał pokój pięknie umeblowany na przy- jęcie gości, ale
sam mieszkał w pustych i ubogich izdebkach; zresztą w występowaniu na zewnątrz był

zwolennikiem porządku i dobrego tonu, a przeciwnikiem czczej pompy i wystawności. Czy
go w tym naśladuję?
6. Niechaj skromność objawia się u kapłana, ilekroć znajduje się poza domem; stąd
niech nie wchodzi nigdy w złe towarzystwa, ani bywa w domach, gdzie są kobiety
podejrzanej sławy lub lekkiego ducha, gdzie się odbywają tańce i światowe zabawy, gdzie
mają miejsce pijatyki lub hazardowne gry w karty – niech się nie pokazuje w teatrach i na
balach publicznych – niech nie staje krokiem w szynkowniach, kawiarniach i restauracjach
niższego rzędu, ani przesiaduje w sklepach przy kieliszku lub szklance – niech w podróży
nie zapomina, do czego go obowiązuje własna godność; kiedy zaś jest w towarzystwie,
niech tak się zachowuje, by nie ubliżyć powadze swego stanu, ani grzeczności i miłości
bliźniego. Czy się trzymam tych przestróg?
7. Niechaj wreszcie skromność objawia się u kapłana w spełnianiu funkcji
duchownych, iżby wszystko sprawował z uwagą, ładem i pobożnością, a strzegł się z jednej
strony rozproszenia i lekkości, z drugiej afektacji i przesady. Takim był między innymi św.
Franciszek Salezy; on też wszystkie czynności święte wykonywał z wielkim przejęciem
się, a z takim skupieniem, że nie odganiał nawet much, które go kąsały. Również i od
swojego kleru wymagał skromności i uszanowania dla rzeczy świętych, ale nie lubił
wszelkiego dziwactwa lub udawania, a dziwaków i świętoszków oddalał od święceń.
Czyliż te wszystkie objawy skromności widzimy u wszystkich bez wyjątku kapłanów?
Niestety nie, raczej spotykamy pod tym względem niemało niedostatków. I ja od nich
wolny nie jestem...
RACHUNEK SUMIENIA Z CNOTY SKROMNOŚCI. AKT UPOKORZENIA SIĘ.
POSTANOWIENIA: Lecz odtąd za łaską Twoją, Panie Jezu, postanawiam poprawić
wszystko, cokolwiek w moich ruchach, w chodzie, w mowie, w ubiorze, w urządzeniu
stołu i domu, w obcowaniu z ludźmi i sprawowaniu funkcji duchownych jest wadliwego
lub niedoskonałego.
AKT STRZELISTY: Postaw, Panie, straż moim ustom23; przeniknij moje ciał bojaźnią
Twoją24 i rozjaśnij Twe oblicze nad Twym sługą25.
1 Flp 4,5. 2 2. qu. 160. 3 Mdr 11,20. 4 2 Kor 10,1. 5 1 P 3,4. 6 Św. Izydor Pelus. L. 2 ep.
28. 7 Prz 22,4. 8 In Job. L. II, C. I. 9 Syr 19,30. 10 Tt. 3,2, 2. 11 Sess. 22 de Ref. C. 1. 12
Syr 19,29. 13 Kol 4,6. 14 Prz 10,19. 15 L. 2. de consid. 16 Ef 5,3–4. 17 Św.
Bernard,Cap. 9 De modo bene viv. 18 Synod. Amerin. 1595. 19 Nie wszystkie kapituły
mają ten przywilej, a biskup nadać go sam nie może. 20 Jest również rzeczą niestosowną,
jeżeli księża na ulicy lub na miejscach publicznych palą cygara. Por. Dodatek drugi II, 2. 21
Więcej o tym w Rozmyślaniu VII. 22 Ad Henr. Senon. Ep. 2. c. 2. 23 Ps 141,3. 24 Ps
119,120. 25 Ps 31,17.

XXXVII. O wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Królestwo Boże nie jest pokarm
i picie1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać, jak brzydką jest niewstrzemięźliwość, a jak
pożądaną wstrzemięźliwość.

PUNKT I. Jak brzydką i szkodliwą jest u kapłana niewstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu,
a jak piękną i korzystną wstrzemięźliwość.
Brzydką jest niewstrzemięźliwość, bo według św. Tomasza z Akwinu, nie ma w niej ani
promyka tego przymiotu, który człowieka odróżnia od zwierzęcia, to jest nie ma ani
iskierki rozumu; stąd zaciera ona w nim godność człowieczą i zniża go do rzędu zwierząt.
Człowiek gdy we czci był, nie rozumiał: przyrównany jest bydlętom bezrozumnym i stał się
im podobny. (Ps 48, 13.
Brzydką jest niewstrzemięźliwość, bo ona sprzeciwia się zakonowi Chrystusa Pana,
który każe podbijać ciało pod panowanie ducha i wyraźnie ostrzega: Miejcie się na pieczy,
aby kiedy nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem, aby na was z trzaskiem
on dzień nie przyszedł2.
Szkodliwą jest niewstrzemięźliwość, bo ona najgorsze za sobą pociąga skutki.
Ona niszczy zdrowie, bo z wielu pokarmów będzie choroba3. Niszczy przy tym majątek
i sprawia, że niejeden kapłan na dostatnim beneficjum nie może wyżyć, a umiera obciążony
długami. Niszczy lub przytępia siły umysłowe, wskutek czego taki kapłan staje się
niezdolnym do nauki i do rzeczy duchownych i sprawdza się na nim: Animalis homo non
percipit ea quae sunt Spiritus Dei4.
Ona budzi złe żądze, a szczególnie zmysłowość, i wiedzie do nieczystości; bo kto w
rozkoszy z młodu chowa sługę swego (to jest ciało), potem go dozna krnąbrnego5; ta też
była przyczyna nieprawości Sodomy: pycha, sytość chleba, a dostatek i próżnowanie6.
Mianowicie z pijaństwa rodzi się najłatwiej rozpusta, i słusznie powiedział św. Hieronim:
Nunquam ego ebrium castum putabo [Ja nigdy nie uznam pijanego za przyzwoitego
człowieka]7; słusznie też upomina Apostoł: A nie upijajcie się winem, w którym jest
nieczystota; ale bądźcie napełnieni Duchem Świętym8.
Ona potęguje pokusy szatana, stąd św. Piotr ostrzega: Trzeźwymi bądźcie a czuwajcie,
bo przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący krąży9. Ona sprowadza mnóstwo grzechów, a
w ślad za nimi ściąga ciężkie kary Boże, jak je ściągnęła na Izraelitów na puszczy, których
Bóg wytracił, kiedy jeszcze pokarmy ich były w gębach ich10. Ona nieraz staje się
przyczyną zguby wiecznej; zdarza się bowiem, że kapłan, oddany pijaństwu, po życiu
peł-nym upodleń i zgorszeń, umiera nagłą śmiercią – bez pokuty. Trudna zresztą i rzadka z
tego występku poprawa; qui gulosus est, vix aliter quam morte mores mutabit [Jedynie
śmierć zmieni obyczaje człowieka łakomego]11. I któżby się nie brzydził tym
występkiem?
Natomiast jakże piękną i korzystną jest wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu.
Sam Bóg ją ceni, bo wszakże przez Anioła każe się w niej ćwiczyć Samsonowi i Janowi
Chrzcicielowi. Chrystus Pan poleca ją własnym przykładem, bo przez czterdzieści dni
pości na puszczy; Święci zaś kochają ją tak bardzo, że nieraz po kilka dni wstrzymują się od
pokarmu.
Wstrzemięźliwość to utrzymuje siły i przedłuża życie; bo zdrowie jest duszy i ciała
mierne picie12; a kto mierny jest, przyczyni żywota13.
Wstrzemięźliwość poskramia złe żądze i stoi na straży czystości, która nie bywa
znaleziona w krainie rozkosznie żyjących; stąd słusznie przestrzega autor księgi O
naśladowaniu Jezusa Chrystusa: Frena gulam et omnem carnis inclinationem facilius
frenabis [Poskramiaj łakomstwo, a łatwiej poskromisz wszelką skłonność cielesną]; a

przed nim św. Hieronim: Pudicitia nisi per abstinentiam tuta esse non potest [Nie może być
bezpieczna skromność, bez zachowania wstrzemięźliwości]14.
Wstrzemięźliwość usposabia do modlitwy, bo modlitwa jest aktem ducha; otóż jeżeli
duch przez umartwienie panuje nad ciałem, łatwo wznosi się jak Anioł do Boga, jeżeli
natomiast zostaje w podłej niewoli ciała, spada jako zwierzę do ziemi. Słusznie też
powiedziała św. Teresa: Niechaj nikt nie tuszy sobie nabyć ducha modlitwy, kto nie ma
ducha umartwienia.
Wstrzemięźliwość ułatwia pracę duchowną; kto bowiem żyje skromnie i nie myśli
ciągle o jedzeniu i piciu, a je i pije tylko w tym celu, by utrzymać swe siły, ten nie jest tak
skorym do lenistwa i marnowania czasu, ani tak gnuśnym i ociężałym w obowiązkach, ani
wreszcie tak skłonnym do szkodliwej otyłości i niepotrzebnych wydatków – ten natomiast
łatwiej znosi głód i utrudzenie, chętniej bierze się do czytania pobożnego, prawienia kazań,
słuchania spowiedzi, ma też więcej grosza na książki, jałmużny, ozdobę świątyni i inne
dobre cele.
Wstrzemięźliwość wyprasza na koniec łaski u Boga, jako pokuta i modlitwa ciała; nic
też dziwnego – mówi św. Ambroży – że Mojżesz wstrzymuje rękę Pańską, mającą chłostać
lud izraelski, że Eliasz według upodobania otwiera i zamyka niebo, że Daniel opowiada
najgłębsze tajemnice Boże – bo oni mówią ustami i językiem wysuszonym od postu. I
któżby nie pokochał tej cnoty?
Kapłan jest do niej tym więcej zobowiązany, że on ma nie tylko jako anioł ziemski żyć
duchownie, nie tylko jako rzecznik ludzi czynić za nich pokutę i jednać im miłosierdzie
Boże, ale że jako światłość świata, winien mu przyświecać dobrym przykładem. Dziś jest
to tym potrzebniejszym, że w świecie prawie powszechnie panuje kult ciała i
bałwochwalstwo brzucha. Jeżeli tedy ludzie mają w kapłanie wzór wstrzemięźliwości i
umartwienia, dadzą się łatwiej zachęcić do poskromienia żądz i zachowania postów; jeżeli
natomiast widzą, że sam ich pasterz należy do tych, quorum Deus venter [których Bogiem
jest brzuch], gorszą się stąd dobrzy i osłabiają w cnocie, źli zaś nazywają go pasibrzuchem
lub opojem i chętnie naśladują jego przykład. An non confusio et ignominia est – pyta się tu
słusznie św. Hieronim – Jesum crucifixum, magistrum pauperum atque esurientem fartis
praedicare corporibus, jejuniorumque doctrinam rubentes buccas tumentiaque ora
proferre [Czyż nie jest wstydem i hańbą, iż utuczone ciała głoszą Jezusa ukrzyżowanego,
Nauczyciela ubogich i cierpiącego głód, a naukę o postach przedstawiają rumiane policzki
i nabrzmiałe [tłuszczem] usta?15.
Ach, Panie, przebacz, że tak mało jestem podobny do tych świętych sług Twoich, co
Cię opowiadali językiem wysuszonym od postu.
PUNKT II. Jak się objawia niewstrzemięźliwość u kapłana i jakie są na nie lekarstwa.
Według Doktora Anielskiego, można zgrzeszyć niewstrzemięźliwością, jeżeli się
używa pokarmów lub napojów: praepropere, laute, nimis, ardenter, studiose [zachłannie,
wystawnie, w nadmiarze, z łakomstwa i z upodobania]16.
Mianowicie, kapłan wykracza przeciw wstrzemięźliwości, jeżeli w jedzeniu lub piciu
przebiera miarę;
jeżeli zanadto lubi wykwintne potrawy lub drogie wina i z uszczerbkiem dla ubogich
wiele na nie wydaje pieniędzy;
jeżeli zbyt smakuje w wystawnych obiadach i albo sam je sprawia, bez ważnego
powodu, albo daje się łatwo na nie zapraszać;
jeżeli chętnie myśli i mówi o pokarmach lub napojach, i jada za żar-łocznie, ze

smakoszostwem i li dla przyjemności;
jeżeli zbyt często na dzień, a bez potrzeby, używa pokarmu i chętnie a często zagląda do
kieliszka, choćby się nie upijał, bo jest to najprostsza droga do pijaństwa.
Czy w ten lub ów sposób nie wykraczam?
A jakież są lekarstwa przeciw niewstrzemięźliwości?
Oto pamiętać na przestrogi Boże, mianowicie na słowa Zbawiciela: Miejcie się na
pieczy, aby kiedy nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem17.
Pamiętać na to, że Pan Jezus podczas męki napojony został żółcią i octem, i że żółć z
octem podaje Mu i teraz każdy, kto grzeszy przeciw wstrzemięźliwości.
Pamiętać na własną słabość i naśladować św. Pawła, który sam o sobie wyrzekł: Karzę
ciało moje i w niewolę podbijam, bym widocznie innym przepowiadając, sam się nie stał
odrzuconym18.
Pamiętać na śmierć, która niezadługo uczyni ciało pastwą robactwa, i na los bogacza
ewangelicznego, który po krótkiej biesiadzie życia pogrzebion jest w piekle.
Uciekać, ile można, od sutych uczt, i nie wchodzić tam, gdzie gęste krążą kielichy;
słusznie też pewien sobór postanowił: Clerici laicorum convivia non frequentent, quia
valde honestatem dedecet clericalem, ipsorumque clericorum facit vilescere auctoritatem
[Niech duchowni nie biorą udziału w ucztach świeckich, gdyż to zaiste nie przystoi
godności duchownego i sprawia, że słabnie powaga samych duchownych]19. Jeżeli czasem
duchowny na takiej biesiadzie być musi, niech przestrzega skromności i umiarkowania.
Niech jednak sam się nie narzuca i nie przyjmuje łatwo zaproszeń; facile enim contemnitur
clericus, qui saepe vocatus ad prandium, ire non recusat [Łatwo bowiem traci szacunek
duchowny, który często zapraszany na obiad przyjścia nie odmawia]20. Niech również,
oprócz potrzeby, nie wstępuje do sklepów lub piwiarni, zwłaszcza, że już sobór
lateraneński IV. nakazał duchownym: Tabernas prorsus evitent, nisi forte causa
necessitatis in itinere constituti [Niech całkowicie unikają oberży, chyba że zmusza ich do
tego konieczność w czasie drogi]. Niech wreszcie i w domu swoim będzie bardzo
wstrzemięźliwym i nie przyzwyczaja się do codziennego kieliszka wódki, łatwo bowiem te
kieliszki mnożyć, a tak ściągnąć brzydki nałóg. Wszakże czytamy w życiu św. Moniki, że
będąc jeszcze młodą w domu rodziców i chodząc do piwnicy po wino, zaczęła w winie
smakować i byłaby popadła w pijaństwo, gdyby się nie była ocknęła zawczasu. Najlepiej
by było, aby alumni seminarium wstępowali do bractwa wstrzemięźliwości i wiązali się
ślubem do wyrzeczenia się wszelkiego alkoholu i do ograniczenia liczby kieliszków wina,
bo i na winie można się rozpić, jak to, niestety, doświadczenie pokazuje.
Oprócz tego trzeba zachować ściśle posty przepisane i strzec się, by w razie używania
dyspensy dla słusznej przyczyny, nie zgorszyć kogoś z parafian lub obcych.
Wyznaczyć sobie przy tym czas i miarę posiłku i napoju, i trzymać się tego wiernie, o
ile na to okoliczności pozwalają; tak iżby można powtórzyć słowa św. Augustyna: Hoc me
docuisti, ut quemadmodum medicamenta, sic alimenta sumpturus accedam [Tego mnie
nauczyłeś, abym w taki sam sposób zabierał się do spożywania pokarmów, jak do
przyjmowania lekarstwa]21.
Każdy posiłek uświęcać modlitwą i pamięcią na Boga, jako upomina św. Jan
Chryzostom: In facie prandeatur Auctoris; epulis vestris intersit Christus [Niech posiłek
będzie spożywany przed obliczem Stwórcy; niech Chrystus uczestniczy w waszych
biesiadach]22. Nadto przy każdym posił-ku zadać sobie choć malutkie umartwienie; jeżeli
bowiem – mówi św. Wincenty Ferreriusz – dla miłości Pana Jezusa odejmiesz sobie

wszystko, cokolwiek w pożywieniu twoim przyjemności tylko służy, a nie potrzebie zdrowia,
bądź tego pewnym, że Pan Jezus zgotuje ci za to słodkość pociech swoich i smaczne ci będą
te potrawy, na których dla upodobania Jego poprzestawać będziesz.
Jednym słowem, jeść non tanquam ventris mancipia sed sicut decet servos Dei [nie tak,
jak niewolnicy brzucha, lecz jak przystoi sługom Bożym]23.
Czy o wszystkich kapłanach można to powiedzieć? Dzięki Bogu, więcej dziś
wstrzemięźliwości niż dawniej, ale wśród takiej liczby duchownych można jeszcze spotkać
nieszczęsne ofiary pijaństwa. Jednego pociąga do tego strasznego nałogu złe towarzystwo,
i to najczęściej – innego zbytnia samotność i powolne oswojenie się z kieliszkiem – innego
wstyd lub zgryzota, zwłaszcza wskutek upadku moralnego lub zawiedzionej ambicji.
Najsmutniejsza to rzecz, jeżeli ten nałóg zjawia w wieku młodszym, bo wtenczas prawie
zawsze wiedzie w swym orszaku nieczystość; kończy zaś smutną tragedię zazwyczaj
delirium tremens i śmierć nagła.
Częściej się trafia, że ten lub ów kapłan przy okazji, np. na obiedzie odpustowym,
przebierze miarkę, chociaż się nie upije; ale i tego nadużycia złe są skutki, bo luxuriosa res
vinum [wino jest rzeczą rozpustną]24. Trafiają się też czasem miłośnicy gastronomii, czyli
smakosze, zbyt o to dbający, aby to ciało, które wkrótce będzie pastwą robactwa, karmiło
się samymi potrawami wykwintnymi...
A ja czy pod tym względem nie mam sobie nic do wyrzucenia?
RACHUNEK SUMIENIA Z WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI W JEDZENIU I PICIU. AKT UPOKORZENIA
SIĘ I ŻALU.
POSTANOWIENIA: 1. Będę stronił od sutych biesiad i gęstych kielichów. 2. Wyznaczę
sobie czas i miarę posiłku i napoju.
AKT STRZELISTY: Domine Jesu, per sanctum jejunium Tuum, per fel et acetum, quo
potatus es in cruce... da mihi perfectam illam servare sobrietatem et frugalitatem, quae
sacerdotem decet [Panie Jezu Chryste, przez Twój święty post, przez żółć i ocet, którymi
napojono Cię na krzyżu... daj mi zachowywać ową doskonałą trzeźwość i powściągliwość,
która przystoi kapłanowi]25.
1 Rz 14,17. 2 Łk 21,34. 3 Syr. 37,30. 4 1 Kor 2,14. 5 Prz 29,21. 6 Ez 16,49. 7 In Ep. ad
Tit. C. 1. 8 Ef 5,18. 9 1 P 5,8. 10 Ps 78,30. 11 Św. Bernard. in sylv. 12 Syr 31,28. 13 Syr
37,31. 14 Ep. 22. 15 L. 1. in C. 2 Mich. 16 2. 2. qu. 148, ar. 4. Por. Rozmyślanie XLIX, s.
227. 17 Łk 21,34. 18 1 Kor 9,27. 19 Conc. Raven. III. a. 1314 20 Św. Hieronim, Ep. ad
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XXXVIII. O zacności celibatu i czystości kapłańskiej
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Pisma: O jako piękny jest czysty rodzaj z
jasnością; nieśmiertelna jest bowiem pamiątka jego, gdyż i u Boga znajoma jest i u ludzi1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, przejąć się czcią i miłością dla dziewictwa
kapłańskiego.
PUNKT I. Jak uzasadnioną i wzniosłą jest idea bezżeństwa kapłańskiego.
Kapłan jest człowiekiem Bożym, bo zadaniem jego życia jest pracować nad

rozszerzeniem królestwa Bożego; winien zatem oddać się cał-kowicie Bogu, a stąd żyć w
świecie, ale nie dla świata, i być wolnym od wszystkich więzów, które go przykuwają do
świata. Do tych więzów należy przede wszystkim małżeństwo, toż słuszne, by kapłan
wyrzekł się go dobrowolnie; bo kto bez żony jest, stara się o to, co Pańskiego jest, jakoby
się podobał Bogu. A który z żoną jest, stara się o to, co światu należy, jakoby się podobał
żonie, i rozdzielony jest2.
Kapłan to nie tylko uczeń, ale także namiestnik Chrystusa, sacerdos alter Christus, bo
on opowiada Jego naukę, spełnia Jego ofiarę, rozdaje Jego łaskę; toż sprawiedliwe, by Mu
był podobnym we wszystkich cnotach, a stąd i w dziewictwie, i by zajął się zupełnie Jego
sprawami; czyli w samej idei kapłaństwa Chrystusowego tkwi idea bezżeństwa.
Mianowicie, kapłan to rodzic Chrystusa, pater Christi generando, mater Christi
pariendo [ojciec Chrystusa przez spłodzenie, matka Chrystusa przez zrodzenie], jak
powiedział św. Bernard, bo on rodzi Chrystusa w duszach przez słowo Boże i łaskę
sakramentalną, i rodzi Go na ołtarzu parturiente lingua [przez rodzący język], jak mówi
Tertulian; jako więc Bóg sam jest wzorem najdoskonalszej czystości, jako Bogarodzica jest
najczystszą Dziewicą, tak i kapłan winien ukochać dozgonne dziewictwo.
Kapłan to współofiarnik Chrystusa, bo przezeń Chrystus ponawia Ofiarę krzyżową i na
Jego słowo zstępuje na ołtarz, a z ołtarza do jego serca i do serc innych; jakże tedy czyste
winny być usta, które wymawiają słowa konsekracji, jak czyste ręce, które się dotykają
Ciała Pańskiego, jak czyste serce, do którego Pan sam po tylekroć przychodzi. Jeżeli do
kapłanów Starego Zakonu rzeczone: Oczyśćcie się, którzy nosicie naczynia Pańskie3, to w
Nowym temu tylko godzi się sprawować Ofiarę, kto sam siebie na ciągłą i dozgonną
czystość poświęci4; czyli sama idea Ofiary Nowego Przymierza i posługa około
Eucharystii św. wymaga od kapłanów bezżeństwa.
Kapłan to ojciec i pasterz dusz, bo on je nie tylko rodzi dla Boga, ale je prowadzi, karmi,
uczy i strzeże; co wszystko bez pracy i poświęcenia się nie dzieje. Jeżeli tedy kapłan chce
godnie spełnić to zadanie, musi się wyrzec ojcostwa ziemskiego, które go w tysiące trosk
wikła i w ciasnym kole jednej rodziny zamyka, a zadowolić się ojcostwem duchownym,
mającym Kościół za oblubienicę, dusze za dzieci; czyli dobro dusz wymaga od kapłanów
bezżeństwa.
Kapłan to ojciec ubogich, bo on ma dzielić się z nimi swoim mieniem; lecz jakże
trudnym byłby ten podział, gdyby najbliższa rodzina wyglądała od niego zaopatrzenia czy
wzbogacenia. Dzięki bezżeństwu, biskupi i kapłani katoliccy budują ochronki, przytułki i
szpitale, podczas gdy anglikańscy duchowni zostawiają swoim żonom i dzieciom miliony.
Kapłan to współpracownik Chrystusa w dziele zbawienia ludzi, bo on ma ich ratować
od zguby wiecznej, choćby przyszło życie położyć za owce swoje; lecz jakże ciężką byłaby
ta ofiara, gdyby trzeba było osierocić najbliższą rodzinę. Dzięki bezżeństwu, kapłani
katoliccy podczas cholery lub innej epidemii nie wahają się narazić swego życia, podczas
gdy pastorowie protestanccy wymawiają się tym, że mają żony i dzieci5.
Kapłan to apostoł wiary, bo on ma jej pochodnię nieść nawet między dzikie ludy, a w
tym celu wyrzec się wygody, rodziny, ojczyzny i być gotowym na męczeństwo; lecz czyliż
z tym duchem poświęcenia godzą się pociechy i troski małżeńskie? Dzięki bezżeństwu,
tylko w Kościele katolickim są prawdziwi misjonarze i męczennicy za wiarę, podczas gdy
pastorowie protestanccy robią zazwyczaj z misji interes, i są raczej ajentami towarzystw
biblijnych i kupieckich lub emisariuszami własnych rządów.
Kapłan to sługa i żołnierz Kościoła, bo on ma pracować dla jego dobra, starać się o jego

chwałę, walczyć i cierpieć za jego wolność. Otóż aby kapłan był sługą wiernym i
żołnierzem mężnym, którego by żadne prześladowanie zachwiać nie zdołało, winien być
nie tylko wolnym od złych żądz, ale także niezależnym od świeckich wpływów, jakie
koniecznie wywiera małżeństwo i idące za nim życie rodzinne. Gdzie tego nie ma, tam
smutną jest dola Kościoła, bo tam panuje nepotyzm, świętokupstwo, służalstwo i niewola, a
w chwilach próby apostazja. Dlaczegóż np. podczas tzw. reformacji wiara katolicka tak
prędko upadła w Anglii, Danii, Szwecji i w niektórych krajach niemieckich? Oto, że tam
księża byli zepsuci i chcieli pojąć żony. Dlaczego natomiast z tak zw. Kulturkampfu
wyszedł Kościół zwycięsko? Oto, że kler w Prusach, z małymi bardzo wyjątkami, był
karny i dobrych obyczajów. Zaiste, słusznie powiedział De Maistre: Niezaprzeczona
przewaga duchowieństwa katolickiego jest ugruntowana jedynie na prawie bezżeństwa6.
Kapłan to anioł ziemski, czyli mąż modlitwy, bo on ma składać Panu ofiarę chwały i
wstawiać się za ludem do Boga; lecz do tego potrzeba, aby naśladował cnotę Aniołów
niebieskich (będą jak Aniołowie Boży)7 i nie żył według żądz ciała, jeżeli chce podobać się
Bogu (którzy żyją według ciała, Bogu podobać się mogą)8. Do niego to przede wszystkim
odnosi się rozkaz Apostoła: Noście Boga w waszym ciele9.
Kapłan to miłośnik nauki, zwłaszcza teologicznej i świętej; lecz, aby nim był
rzeczywiście, musi poskromić pożądliwość zmysłową, bo Mądrość nie wejdzie w duszę
przewrotną10, a ukochać czystość, bo jak powiedzieli Doktorowie św., Castitas mentis...
facit doctores et magistros et litteratos et philosophos et theologos et omnimodo eruditos
[Czystość myśli ... czyni mistrzów, nauczycieli, uczonych, filozofów i teologów oraz zgoła
ludzi wykształconych]11. Castitas acuit ingenium et facit ad coelos avolare mentem,
redditque illam omnis veritatis comprehensivam [Czystość pobudza umysł i sprawia, iż
myśl wznosi się ku niebiosom i czyni ją zdolną do pojęcia całej prawdy]12.
Kapłan to świecznik, umieszczony na górze Pańskiej, bo on ma stać na wysokim
stopniu doskonałości i jaśnieć blaskiem wszelakich cnót, a więc także dziewictwa, iżby nie
był niższym od tych dusz, które idąc za radą Zbawiciela, dozgonną czystość ślubują. Nadto
kapłan ma być ojcem duchownym i przewodnikiem dusz, wspinających się na górę
świętości; lecz jakże je poprowadzi, jeżeli sam tej drogi dobrze nie pozna; bo wszakże
według słów św. Augustyna: non parit virgines sacras nisi virgo sacra[Jedynie święta
dziewica rodzi święte dziewice]13. Zresztą czyliż dusze żyjące w dziewictwie albo
zakonnice otworzyłyby tak łatwo swe sumienie kapłanowi żonatemu? Toż słusznie
powiedział De Maistre: Spowiedź sama wymaga bezżeństwa. Nigdy kobiety, które w tym
punkcie na szczególniejszą zasługują uwagę, nie zwierzą się całkiem ludziom, którzy mają
żony14.
Nic też dziwnego, że Kościół św. w duchu Chrystusa działając, od samego początku
zaprowadził celibat – Apostoli aut virgines aut post nuptias continentes [Apostołowie, albo
dziewice, albo zachowujący [celibat] po zawarciu małżeństwa]15; a chociaż na Wschodzie
ob duritiam cordis [przez wzgląd na zatwardziałość serca] zrobił ustępstwo, to jednak na
Zachodzie bronił stanowczo życia bezżennego i to nawet wtenczas, kiedy wskutek zepsucia
księży grasować poczęła klerogamia, albo gdy się zerwała burza tzw. reformacji. I dziś
także żąda Kościół od sług swoich przed święceniem na subdiakonów uroczystego
zobowiązania się, że żyć będą w dozgonnym dziewictwie; a każdy prawy kapłan nie tylko
nie złorzeczy tej chwili, ani na nią narzeka, ale dziękuje Bogu i błogosławi Kościół, iż
włożywszy na niego to jarzmo, które w Chrystusie jest lekkie i słodkie, uwolnił go tym

samym od tysiącznych pokus, trosk i goryczy. Czy i ja również składam za to dzięki Panu,
powtarzając z Prorokiem: Potargałeś pęta moje; Tobie ofiarują ofiarą chwały, a... śluby
moje Panu oddam16.
PUNKT II. Jak piękną i cenną jest czystość kapłańska.
Piękną i cenną jest czystość dobrowolna i dozgonna, bo to ulubiona cnota Chrystusowa.
Chrystus virgo, Virginis Filius, virginum Sponsus [dziewica, Syn Dziewicy, Oblubieniec
dziewic]17, nie tylko sam, jako Bóg-człowiek, jest najczystszym, bo wolnym od wszelkiej
złej żądzy, ale nadto miłuje tę cnotę w ludziach, bo wszakże na Matkę swoją wybrał
Dziewicę Niepokalaną, która według Ojców św. virginitate placuit [Upodobała sobie
dziewictwo]18 et tantae extitit puritatis, ut Mater Domini esse mereretur [Wyróżniała się
tak wielką czystością, że zasłużyła, aby zostać Matką Pana]19; po wtóre, ukochał wielce
dziewiczego ucznia Jana i jemu to synowską pieczę nad Matką swoją powierzył; wreszcie
dziewictwo jako radę i środek do doskonałości zalecił (Kto może pojąć, niech pojmuje)20.
On też tym wszystkim, którzy dochowują dziewictwa, obfite wymierza nagrody; ci bowiem
chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie i śpiewają jakoby nową pieśń, której żaden nie
może śpiewać21. I któżby nie chciał śpiewać tej pieśni?
Piękną i cenną jest czystość, jako cnota per eminentiam [przede wszystkim] anielska.
Ona ludzi aniołami czyni22, a nawet nad aniołów wynosi; bo iż Anioł jest czystym – mówi
św. Jan Chryzostom23 – nic w tym dziwnego, wszakże Anioła ani zła żądza pali, ani
powabna postać lub śpiew miły uwodzi; lecz iż człowiek w ciele kruchym i pożądliwym
zachowuje czystość, jest to cud łaski i zjawisko godne Boga. Co więcej, według św.
Bazylego24, czystość czyni kapłana podobnym do Boga, który jest Duchem wszelkiej
nieskazitelności, a zarazem źródłem dziewictwa i płodności (Prima virgo Trias est) [Trójca
jest pierwszą dziewicą]25. Toż słusznie Mędrzec Pański mówi: Nie masz wagi, która by
godna była duszy wstrzemięźliwej26 i pełen zachwytu woła: O jak piękny jest rodzaj czysty!
itd.
Cenną jest czystość i błogosławione są jej owoce. Ona to czyni kapłana miłym Bogu, bo
kto miłuje czystość serdeczną, będzie miał przyjacielem Króla27. Ona toruje drogę miłości
i pomaga do zjednoczenia z Bogiem; toż błogosławieni czystego serca, bo oni Boga
oglądają28. Ona wyswobadza ducha z więżących go pęt ciała i pozwala mu wznosić się w
górę na skrzydłach modlitwy; bo któż wstąpi na górą Pańską, albo kto będzie stał na
światem miejscu Jego? Niewinnych rąk a czystego serca29. Toż słusznie powiedział autor
księgi O naśladowaniu Jezusa Chrystusa: Duabus alis anima volat in coelum et sublevatur
a terra: simplicitate scilicet et puritate... Cor purum coelum penetrat [Na dwóch
skrzydłach dusza leci ku niebu i odrywa się od ziemi, a mianowicie skromności i czystości
... Serce czyste zdobywa niebo]30. Ona daje sercu wyższy polot, poezję Bożą i wesele
święte, tak iż rzec można, nie masz człowieka szczęśliwszego nad kapłana czystego i
kochającego Boga, a w Bogu bliźnich. Ona wreszcie jedna mu cześć u ludzi i użyźnia jego
prace, bo ludzie, choćby zepsuci i niereligijni, nie mogą odmówić uznania i podziwu temu,
kto mężnie zwalcza saevam libidinem [gwałtowną pożądliwość], podczas gdy dla
pobożnych ma dziewictwo kapłańskie nadzwyczajny urok.
Nic też dziwnego, że Ojcowie Kościoła tak wysoko cenią czystość dobrowolną i
nazywają ją cnotą przyniesioną z nieba, wspanialszą nad słońce31, i królową cnót32,

najpiękniejszym kwiatem w ogrodzie Kościoła33, przybytkiem Ducha Świętego, koroną
Świętych34 i chwałą kapłanów35.
Mimo to siła namiętności tak jest wielką, że czasem nawet pośród kleru zjawiają się
przeciwnicy celibatu i dziewictwa. Jedni z nich tylko życiem rozpustnym, inni życiem,
słowem i piórem szturmują do tej niezdobytej dotąd twierdzy Kościoła, jak np. w XIX w.
Chatel, Ronge, Loyson, Herzog itp. Lecz z drugiej strony jakże wspaniałym i niezliczonym
jest zastęp kapłanów, którzy po wszystkie wieki składają hołd bezżeństwu, a zwalczając
mężnie zmysłowość, do końca życia dochowują czystości. Ci są najpiękniejszą ozdobą i
chlubą Kościoła. Czy i ja do nich należę?
POSTANOWIENIA: 1. Często, a szczególnie w rocznicę święcenia na subdiakona, będę
dziękował Panu Bogu za powołanie mnie do dziewiczych szeregów i odnowię obietnicę
wtenczas uczynioną. 2. Dla utwierdzenia się w tych usposobieniach, przeczytam jakieś
dobre dzieło o celibacie, np. Bezżeństwo kapłańskie w Kościele katolickim przez X. Jana
Chryzostoma Janiszewskiego.
AKT STRZELISTY: Niech będzie serce moje niepokalane w sprawiedliwościach Twoich,
abym się nie zawstydził36.
1 Mdr 4,1. 2 1 Kor 7,32–33. 3 Iz 52,11. 4 Origenes, Hom. 23 in lib. Num. 5 Tak np.
wymawiali się pastorowie w Szkocji, kiedy tam grasowała cholera. Porównaj piękne dzieło
X. Jana Chryzostoma Janiszewskiego, Bezżeństwo kapłańskie w Kościele katolickim.
Poznań 1880. T. I, s. 30. 6 Du Pape L. III. Ch. III. p. 351. 7 Mt 22,30. 8 Rz 8,8. 9 1 Kor
6,20. 10 Mdr 1,4. 11 Św. Augustyn 12 Św. Grzegorz Naz. 13 De Virg. 14 Du Pape 1. c.
15 Św. Hieronim. 16 Ps 116,16–18. 17 Św. Bonawentura, De perfect. rel. l. 2, c. 53. 18
Św. Bernard. 19 Św. Hieronim. 20 Mt 19,12. 21 Ap 14,3–4. 22 Św. Bernard, De mor. et
off. Epis. 23 Lib. de virg. 24 Lib. de virg. 25 Św. Grzegorz Naz. 26 Syr 26,20. 27 Prz
22,11. 28 Mt 5,8. 29 Ps 24,4–5. 30 L. II. C. IV. 31 Św. Izydor. 32 Św. Cyprian. 33
Tenże. 34 Św. Atanazy. 35 Św. Hieronim. 36 Ps 119,80.

XXXIX. O szkaradzie nieczystości i o walce
z pożądliwością zmysłową
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Ta jest wola Boża, poświęcenie
wasze, żebyście się powściągali od rozwiązłości1.
PRAELUDIUM II. Spraw, Panie, abym z całej duszy brzydził się nieczystością i wsparty
Twą łaską, stanął mężnie do walki z pożądliwością zmysłową.
PUNKT I. Jak brzydką i straszną w skutkach jest dla kapłana nieczystość.
Brzydką jest nieczystość, bo ona czyni człowieka podobnym do nierozumnych
zwierząt, które ślepo idą za swoimi popędami. O jakaż to hańba dla kapłana zacierać w
sobie obraz Boży i zniżać się do rzędu bydląt! Ona nadto plami to ciało, które według słów
Apostoła, jest członkiem Chrystusa i kościołem Ducha Świętego, a tym samym wzgardę
wyrządza Chrystusowi i Duchowi Św. Toż słusznie do nieczystego odzywa się Augustyn
św.: Parce in te Christo, agnosce in te Christum [Zachowaj w sobie Chrystusa, rozpoznaj w
sobie Chrystusa]2.

Straszną jest nieczystość, bo straszne są jej skutki. Zaiste, podobna ona do palącego
ognia, który skoro do duszy się wedrze, niszczy wszystkie jej cnoty aż do korzenia, a ją
samą w ohydną pustynię przemienia. Jeżeli zaś tak straszną jest dla wszystkich, o ileż
więcej dla kapłana, bo corruptio optimi pessima [Najgorsze jest zepsucie [człowieka]
najlepszego]. Toż nic wstrętniejszego Bogu i ludziom, jak kapłan oddany nieczystości.
Taki kapłan rzadko powstaje po pierwszym upadku, ale najczęściej brnie z grzechu w
grzech i mnoży świętokradztwa; ile bowiem Mszy św. odprawionych, ile Sakramentów św.
spełnionych w tym stanie, tyle świętokradztw. Naśladując zaś Judasza w przyjęciu
świętokradzkiej Komunii, wyzywa tym samym karę Boga sprawiedliwego, a nieraz
zatwardza się w złem i traci nawet wiarę, bo już dawno zauważył św. Ambroży: Ubi coepit
luxuriari, incoepit deviari a fide [Kiedy zaczyna się życie rozpustne, zaczyna się
odchodzenie od wiary].
Taki kapłan upadla się i poniża, jak owi Izraelici, o których powiedział Prorok: Qui
nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora [Którzy jedli przysmaki, leżą w gnoju]3;
przez to zaś popada w pogardę u ludzi, a wielu z nich gorszy złym przykładem i gubi. Nie
jest to już pasterz, ale wilk drapieżny, qui non venit nisi ut furetur et mactet et perdat [który
przychodzi jedynie by kraść, zabijać i niszczyć]. Toż takiemu grozi Prorok strasznym
biada: Audite sacerdotes, gula vobis judicium est, quoniam laqueus facti estis et rete
expansum [Słuchajcie, kapłani, pożądliwość jest wam prawem, ponieważ staliście się
sidłem i rozpiętą siecią]4.
Taki kapłan naraża się nie tylko na hańbę, ale i na karę kościelną; mimo to rzadko
nawraca się szczerze, bo zazwyczaj redit ad vomitum suum [powraca do swoich
wymiocin], a często wstyd i zgryzotę sumienia topi w kieliszku. Śmierć jego jest zazwyczaj
smutną, śmierć to najgorsza, pożyteczniejsze piekło niźli ona5; bo albo umiera nagle i bez
pokuty, albo wśród ciężkich wyrzutów i ponurej rozpaczy, albo w zupełnej obojętności o
bliską wieczność. A jakże strasznym musi być piekło takiego kapłana, gdzie każą mu tyle
katuszy wycierpieć, ile za życia użył grzesznych rozkoszy: Quantum in deliciis fuit, tantum
date illi tormentum et luctum [Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu tyle jej zadajcie
katuszy i smutku]6. O jakże słusznie grozi św. Bernard: Vae filiis irae... qui ambulantes in
carne, Deo placere non possunt, et placare velle praesumunt [Biada synom gniewu…
którzy postępując wedle ciała, nie mogą podobać się Bogu, a jednak ośmielają się żądać
przebaczenia]7.
Cóż tedy ma czynić kapłan, aby uniknąć tak strasznego losu?
Oto niech się brzydzi nieczystością, ile duch jego zdoła, i ma to przekonanie, że to jest
wielki grzech i nieprawość największa, że to jest ogień aż do zguby pożerający8. Niech
również strzeże się choćby najmniejszego przewinienia, bo i najmniejsze jest groźne; a
jeżeli mu sumienie coś wyrzuca, choćby to lekkim się wydało, niech się zaraz spowiada, a
przynajmniej wzbudzi akt żalu, by grzech powszedni zaraz zgładzić i złemu przywiązaniu
lub groźniejszej pokusie zapobiec. Jeżeliby zaś nieszczęściem ciężko upadł, niech płacze,
modli się i umartwia, jako upominają Doktorowie św.: Inhaere poenitentiae usque ad
exitum vitae tuae [Pokutuj wytrwale, aż do końca twojego życia]9, bo tanto debet a se licita
rescindere, quanto se meminit et illicita perpetrasse [Na ile człowiek zapamiętał, iż
dopuścił się rzeczy zabronionych, w takiej samej mierze powinien zrezygnować z rzeczy
dozwolonych]10.
O Panie, trzymajże mnie, abym nie upadł, i wspieraj swą łaską wszystkich kapłanów,

aby strzegąc się nieprawości największej, służyli Ci czystym sercem. Cor mundum crea in
me Deus [Boże, stwórz we mnie serce czyste]!
PUNKT II. Jak ma kapłan walczyć z pożądliwością zmysłową.
1. Nie było i nie ma człowieka, oprócz Najświętszej Panny, w którym by nie tkwiła ta
pożądliwość, jako smutna grzechu spuścizna. Nawet Święci, mimo długich lat pokuty, nie
są od niej wolnymi, bo wszakże św. Hieronim jeszcze w starości tłukł kamieniami
wychudłe od postów ciało, w którym nieczysty palił się ogień; jeżeli zaś czytamy, że ten
lub ów Święty, jak np. św. Dominik, nie doświadczał rokoszu zmysłowości, była to łaska
wyjątkowa. Nie był od niej wolnym sam Apostoł, tak, że pośród obfitych łask Bożych i
wielkich prac swoich musiał wydać głos skargi: Nieszczęsny ja człowiek, kto mnie wybawi
od ciała tej śmierci11. Nie u wszystkich jest ona jednak zarówno silną i natarczywą, zależy
tu bowiem wiele od temperamentu, wychowania i późniejszej walki lub sromotnego
poddania się; skąd wniosek, że kto ma temperament krewki, a przy tym w młodości
poplamił się podobnymi grzechami, ten tylko po dłuższej próbie może przystąpić do
święceń. Nawet u tego samego człowieka zmysłowość czasem spoczywa, jak iskra w
popiele, czasem znowu mocnym bucha płomieniem, gdy ją coś z wewnątrz lub zewnątrz
podrażni.
2. Jakże tedy ma kapłan zachować się względem zmysłowości?
Przede wszystkim nie ma potęgować tejże, a stąd unikać wszelakich bodźców, które ją
rozbudzają, albo mocniejszą czynią.
Takim bodźcem jest niewstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu, bo ona jest matką
nieczystości, która według słów św. Ambrożego, pascitur con-viviis, nutritur deliciis, vino
accenditur, ebrietate inflammatur [Pasie się przez uczty, karmi się przez rozkosze,
rozgrzewa winem, rozpala przez pijaństwo]12; toż zabić trzeba matkę, aby się nie urodziła
córka. Szczególnie niech kapłan wystrzega się nadmiernego lub częstego używania
gorących napojów, zwłaszcza wódki i wina, bo już dawno powiedział Prorok: Wino i
pijaństwo odejmują serce13, a za Prorokiem św. Hieronim: Góry Etna lub Wezuwiusz,
miotające ogniem, nie srożą się tak gwałtownie, jak krew młodych ludzi, gdy się ją rozpali
winem lub zbytecznym pokarmem. Tylko starsi i słabi mogą śmielej używać wina, byle w
niewielkiej ilości, jak to radzi św. Paweł Tymoteuszowi: Używaj po trosze wina dla
żołądka twego i częstych chorób twoich14. Czy i ja pamiętam, że in vino luxuria [w winie
rozwiązłość]?
Z drugiej strony są pewne choroby, które zwłaszcza w nocy wywołują nieczyste
wzruszenia albo nawet polucje; otóż w takim razie należy zasięgnąć rady lekarskiej, aby
usunąć fizyczną ich przyczynę.
Takim bodźcem jest próżnowanie, bo wszakże ono głównie było przyczyną grzechów
Sodomy i Gomory, ono popchnęło Dawida do cudzołóstwa, a Salomona do rozpusty z
pogańskimi niewiastami15; ono też niejednego gubi kapłana; i słusznie powiedziano:
Luxuria cito decidit hominem otiositer vagantem [Rozwiązłość szybko zabija człowieka
próżnującego]16. Toż strzec się ma kapłan gnuśnej nieczynności, jak niemniej czczych
marzeń, długiego wylegiwania się w łóżku, niepotrzebnej drzemki poobiedniej (a
daemonio meridiano!) [od złego ducha godziny południa!], a natomiast ukochać pracę, bo
według słów św. Bernarda: delectatio carnis per laborem vincitur [Rozkosz cielesną
pokonuje praca]. Niech mianowicie w chwilach wolnych od obowiązków, oddaje się
czytaniu (ama lectionem sanctarum Scripturarum et carnis vitia non amabis) [Ukochaj

czytanie świętych Pism, a nie znajdziesz upodobania w grzechach cielesnych]17; jeżeli zaś
umysł się znuży, niech go orzeźwi czy poważną rozmową, czy pracą ręczną, czy
przechadzką, byle w towarzystwie dobrych myśli. Jest to tym potrzebniejszym, że system
nerwowy jest nieprzyjacielem czystości, a system muskularny jej obrońcą; potrzeba tedy za
pomocą pracy i ruchu drugi wyrabiać, a pierwszy osłabiać. Czy i ja pamiętam na tę
przestrogę: Niech cię diabeł znajdzie zawsze zajętym, a nie tak cię łatwo zwycięży?18.
Takim bodźcem są brzydkie myśli, brzydkie wyobrażenia, brzydkie wspomnienia; stąd
rugować je trzeba z duszy, skoro się zjawiają, jakby się odrzucało iskrę, padającą na rękę –
a nawet bronić im przystępu do duszy, stawiając u jej wrót, jako odźwiernego, ciągłe
czuwanie.
Takim bodźcem są wreszcie złe okazje zewnętrzne, jako to: szpetne obrazy czy
widowiska, rozwiązłe mowy, gorszące książki, złe lub niebezpieczne towarzystwa. Kto
tedy chce zachować czystość, niech się ich strzeże, jak żmij jadowitych.
Mianowicie, niech sam względem siebie będzie wstydliwym i skromnym, zwłaszcza
gdy się rozbiera lub kąpie; a w tym celu niech pamięta na obecność Bożą i ciągłe
towarzystwo Anioła Stróża. Niech również nie spogląda nigdy na przedmioty czy obrazy
nieskromne, nie chodzi do teatru i nie wpatruje się w kobiety; bo słusznie powiedział św.
biskup Hugon: Nie pojmuję, jak może ustrzec się szpetnych myśli, kto nie trzyma na wodzy
swoich oczu, będących wrotami, przez które najłatwiej wchodzi śmierć do duszy. O iluż to
ludzi zrabowało oko albo przynajmniej o ciężkie przyprawiło walki! Któż nie słyszał o
upadku Dawida albo o pokusach św. Hieronima, który ani twardą pokutą nie zdołał usunąć
z duszy obrazu tanecznicy, jaką raz był widział na ulicach Rzymu. Toż każdy kapłan
winien wziąć do serca słowa Hioba: Uczyniłem przymierze z oczyma swymi, abym ani
pomyślał o pannie19, to jest ma czuwać nad okiem, aby się nie wpatrywał w kobiety
ciekawie, a tym mniej z upodobaniem; gdyby zaś jaka twarz powabna sprawiła na nim
wrażenie, albo, co gorsza, wyryła swój obraz w jego wyobraźni, winien takowy czym
prędzej usuwać. Czy trzymam się tej przestrogi? Czytamy w dziejach pustelników, że jeden
z nich, żyjąc jeszcze w świecie, powziął mocniejszy afekt do pewnej niewiasty rzadkiej
urody, ale później pokonał to uczucie, a nawet obrał sobie twardy żywot pustelniczy. Nie
mógł jednak, mimo modlitw i pokut, pozbyć się wspomnienia lat młodych, tak że wreszcie
chwycił się środka heroicznego i niezwykłego. Oto dowiedziawszy się, że ta niewiasta
umarła, poszedł na jej grób, otworzył takowy i zanurzył twarz swoją w cuchnącej
zgniliźnie. Zemdlał wprawdzie z okropnego widoku i fetoru, ale się wyleczył. O jeżeli ów
pustelnik taki gwałt sobie zadał, czyż kapłan nie będzie przynajmniej trzymał na wodzy
swoich oczu i swojej wyobraźni?
Od rozwiązłych lub śliskich rozmów niech ucieka, jak od miejsca zadżumionego, i nie
tylko sam czuwa nad językiem, co niestety nie o wszystkich duchownych można
powiedzieć, ale i innym zamyka usta, gdyby w jego obecności na mowę nieskromną lub
żart tłusty chcieli się odważyć; bo wszakże Apostoł nakazuje: Wszelka nieczystość niech
nie będzie ani pomieniona między wami20. Czy trzymam się tej przestrogi?
Gorszącej lub lekkiej książki niech nie bierze do ręki, choćby z ciekawości, bo wrażenia
i obrazy, z niej powzięte, łatwo mogą rozżarzyć żądzę zmysłową albo przykleić się do
duszy i obniżyć jej polot. Jeżeli zaś taką książkę, albo w ogóle de materia turpi [treści
haniebnej], czytać musi, niech zażywa antidotum na tę truciznę. Czy trzymam się tej
przestrogi?
Wreszcie od złych lub niebezpiecznych towarzystw niech stroni, a w stosunku do kobiet

niech zachowa wielką ostrożność; lecz o tym później będzie.
3. Oprócz tego winien kapłan pokonywać i tępić zmysłowość, a stąd używać
wszystkich środków, które służą do jej poskromienia.
Takim środkiem jest modlitwa wszelaka, a szczególnie myślna, bo jak słusznie
powiedziano: mentis meditatio est carnis mortificatio [Medytacja myślna jest
umartwieniem dla ciała]. Tego też środka używają Święci nader chętnie i nader często. Czy
i ja tak czynię?
Takim środkiem jest ciągła praca; a i tego środka używają Święci z upodobaniem, bo
wszakże św. Hieronim i w tym także celu uczył się po hebrajsku, by stłumić żądzę
zmysłową, a pewien pustelnik przenosił kamienie z miejsca na miejsce, by zatrudnić swego
osła. Czy i ja nie folguję zanadto swemu osłowi?
Takim środkiem jest post, a i tego środka używają Święci tak żarliwie, że niektórzy
czasem po kilka dni nic nie pożywają albo ilość pokarmu ograniczają do minimum.
Wprawdzie niepodobna, aby kapłan, pracujący na niwie Bożej, naśladował w tym
względzie św. Piotra z Alkantary albo X. Jana Vianney; lecz z drugiej strony nie godzi się
zapominać, że ten rodzaj (duch nieczysty) żadnym sposobem wyjść nie może, jedno za
modlitwą i postem21, i że lepiej, że żołądek boli, aniżeli gdyby boleć miała dusza22. Czy
przynajmniej strzegę się zbytecznego dogadzania żołądkowi i zachowuję posty
przepisane?
Takim wreszcie środkiem jest umartwienie zmysłu czucia, jako siedziby żądzy
zmysłowej. Święci dochodzą i tu do heroizmu, bo dla ujarzmienia tej żądzy używają
przeróżnych narzędzi, jak włosiennicy, ostrej dyscypliny, żelaznych łańcuszków,
drucianych pasów, sypiania na twardej desce albo na kamieniach, krótkiego snu, narażania
się na zimno lub gorąco itp., i nie tylko wtenczas trapią swe ciało, kiedy takowe się buntuje,
ale i wtenczas, gdy ono jest spokojne. Jeżeli te szczyty cnoty wydają się niedostępne, niech
przynajmniej każdy kapłan dalekim będzie od pieszczenia swego ciała i znosi cierpliwie
niewygody, przykrości, choroby i bóle; jeżeli zaś żądza cielesna się burzy, niech ją zaraz
poskromi, czy dyscypliną (o co najłatwiej), czy w inny sposób. Praesertim noctu summa
modestia et vigilantia opus est, motus vero libidinosi, qui ex somnio vel aliam ob causam
oriuntur, statim comprimendi sunt [Zwłaszcza nocą konieczna jest najwyższa skromność i
czujność, zaś lubieżne poruszenia, które rodzą się ze snu albo innej przyczyny, natychmiast
powinny zostać poskromione]. Czy pamiętam na te przestrogi? Czy pamiętają na nie
wszyscy kapłani?
Niestety, u niejednego za mało czujności, za mało umartwienia, za mało walki, nil
mirum ergo, quod accidunt lapsus et aliquando etiam scandala [Nic dziwnego zatem, że
zdarzają się grzechy, a niekiedy również zgorszenia]. Niejeden zanadto dogadza swemu
ciału, zanadto dba o swoje zdrowie, zapominając widocznie, że czystość jest rośliną, która
wyrasta i krzewi się nie na ziemi miękkiej, to jest wśród pieszczot i zniewieściałości, lecz
na twardej opoce umartwienia i wśród kłujących cierni pokuty23. Może i ja do nich należę?
Czytam w żywotach Świętych, że dla pokonania złej żądzy św. Benedykt tarzał się po
cierniach, św. Martynian chodził boso po węglach żarzących, św. Bernard rzucał się w
jezioro zamarznięte, św. Franciszek Salezy biczował się nieraz aż do krwi; a ja cóż czynię
w tymże celu?
RACHUNEK SUMIENIA Z WALKI ZE ZMYSŁOWOŚCIĄ. AKT UPOKORZENIA SIĘ I ŻALU. Ach,
Panie, daj mi choć okruszynę tej świętej surowości dla siebie, jaką się odznaczali wierni
słudzy Twoi, abym mógł za jednym z nich powiedzieć: Karzą ciało moje i w niewolę

podbijam, bym widocznie innym przepowiadając, sam się nie stał odrzuconym24.
POSTANOWIENIA: l. Będę unikał wszystkiego, co potęguje żądzę zmysłową, a
mianowicie używania częstego gorących napojów, długiego snu, zwłaszcza na miękkiej
pościeli, niebezpiecznej rozmowy i próżnowania. 2. Każdy bunt ciała natychmiast ukrócę,
a z sumieniem słusznie zaniepokojonym nie przystąpię nigdy do ołtarza bez poprzedniej
spowiedzi, a przynajmniej bez wzbudzenia aktu doskonałej skruchy.
AKT STRZELISTY: Panie, Ojcze i Boże żywota mojego... wszelką żądzę odwróć ode mnie,
a duszy niewstydliwej i niebacznej nie poddawaj mnie25.
1 Tes. 4,3. 2 Ser. 18 de Verb. Apost. 3 Lm 4,5. 4 Oz 5,1. 5 Syr 28,25. 6 Ap 18,7. 7 De
conv. ad cler. c. 19. 8 Hi 31,11–12. 9 Św. Hieronim, In Susan. lapsum obj. 10 Hom. 20 in
Ewang. 11 Rz 7,24. 12 De poen. L. L C. 14. 13 Oz 4,11. 14 1 Tm 5,23. Ostrożność radzi
nie jadać późno wieczerzy i nie pić przy tym wiele piwa albo herbaty, inaczej noctu
facillime turpes motus oriuntur [nocą bardzo łatwo rodzą się budzące wstręt podniety]. 15
Św. Bernard. 16 Św. Bernard. 17 Św. Hieronim. 18 Św. Hieronim. 19 Hi 31,1. 20 Ef
5,4 21 Mk 9,28. 22 Św. Hieronim. 23 Scaramelli Dir. asc. III, IX, VII. 24 1 Kor 9,27. 25
Syr 23,4–6.

XL. O zachowaniu się kapłana względem kobiet
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Wdów młodszych wystrzegaj
się... Samego siebie czystym zachowaj1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, co mam czynić, aby należeć do liczby tych, co się
nie pokalali z niewiastami.
1. Kobiety winne być przedmiotem troskliwej, chociaż nie wyłącznej opieki i
gorliwości pasterskiej, bo wielkim jest ich zadanie w społeczeństwie, czy to jako żony i
matki stoją na straży domowego ogniska, czy w klasztorze lub w świecie służą Bogu i
bliźnim. Nadto, jako mające więcej uczucia religijnego i pokory, garną się one chętniej niż
mężczyźni do życia pobożnego. Z drugiej strony niemałe z nich niebezpieczeństwo dla
kapłanów, zwłaszcza młodszych, o temperamencie żywym i bujnej wyobraźni; bo one z
natury są słabe i kochliwe, czyli żądne miłości, która, jak mówiono w starożytności, jest
ślepą i nieraz zwraca się tam, dokąd się zwracać nie powinna; oprócz tego są między nimi
takie, co ze szczególnym upodobaniem lgną do księży i na nich najchętniej zarzucają swe
sidła. A sidła to zdradzieckie i niejednego już ułowiły!
Toż każdy kapłan, pomny słów Pisma: Wino i niewiasty zwodzą mądre2, winien strzec
się kobiet – strzec się mianowicie starszych panien, zawiedzionych w miłości lub
wzgardzonych od świata i szukających ciągle serca życzliwego – strzec się młodych wdów,
rozmarzonych i rozkochanych, strzec się młodych mężatek, rozłączonych od mężów lub
nieszczęśliwych w pożyciu, a stąd pragnących ukojenia i pociechy – strzec się w ogóle
kobiet zmysłowych, nerwowych i egzaltowanych, a szczególnie dewotek z usposobieniem
histerycznym3.
Lecz cóż to znaczy strzec się kobiet? Czy może trzeba uciekać przed nimi na pustynię?
Nie, bo to niemożliwe. Albo też naśladować św. biskupa Hugona, który lat pięćdziesiąt
rządząc diecezją, żadnej kobiety nie znał z twarzy? I to niemożliwe, bo odwracać się od

kobiet, rozmawiając z nimi, by ich nie widzieć, byłoby śmiesznym dziwactwem, a nieraz
obrazą.
2. Strzec się kobiet znaczy najpierw nie wpatrywać się z umysłu w kobiety i nie
zajmować się ich wdziękami; tak bowiem upomina Mędrzec Pański: Nie przypatruj się
cudzej piękności; wiele ludzi zginęło dla piękności niewieściej, a stąd się pożądliwość
zapala, jako ogień4. Podobnie św. Hieronim zaleca Nepocjanowi, aby nie tylko wystrzegał
się przypatrywania niewiastom, lecz nadto, aby nigdy nie prowadził rozmowy o ich
wdziękach. Tak też niech czyni każdy kapłan, a w tym celu niech czuwa bacznie nad
wzrokiem, czy w kościele, czy na ulicy, czy w towarzystwie; jeżeli zaś obraz jakiej kobiety
wyryje się mocniej na wewnętrznym zwierciadle duszy, czyli w wyobraźni, niech go
stamtąd zaraz ruguje, już to podsuwając natomiast inne myśli i obrazy, mianowicie obraz
Ukrzyżowanego, już to podnosząc się do rozważenia niewypowiedzianej piękności Pana
Boga, już to spiesząc w duchu na cmentarz i przedstawiając sobie, czym będzie po śmierci
ta kobieta i czym on sam będzie. Czy tak postępuję?
3. Strzec się kobiet znaczy po wtóre zachować należną ostrożność w rozmowie z
kobietami. Kapłan, a zwłaszcza pasterz, musi nieraz przyjmować kobiety; niechże tedy
przynajmniej tego przestrzega, aby młodsze zwłaszcza osoby wchodziły do jego domu w
towarzystwie, a nie sam na sam, jeżeli zaś ten ostatni wypadek czasem się zdarza – bo
uniknąć tego nie można – niech rozmowa będzie poważną i niech trwa krótko, a nie przy
drzwiach na klucz zamkniętych; słusznie bowiem upomina św. Hieronim: Solus cum sola
secreto et absque arbitro vel teste non sedeas. Caveas omnes suspiciones, et quidquid
probabiliter fingi potest, ne fingatur, ante devita [Nie przebywaj [z kobietą] sam na sam, w
miejscu ustronnym i bez arbitra, albo świadka. Strzeż się wszelkich podejrzeń, zawczasu
zapobiegaj, aby nie stało się przedmiotem podejrzeń cokolwiek, co może wiarygodnie
takowe podejrzenia rodzić]5. Rzeczywiście zdarzyło się już nieraz, że bezwstydna kobieta
skorzystała z takiej wizyty sam na sam, by kusić kapłana lub wyłudzić od niego pieniądze
pod grozą skargi – to znowu, że z powodu częstego przesiadywania jakiejś kobiety u
kapłana, złośliwi rzucili na niego haniebną potwarz. Słusznie zatem św. Franciszek Salezy,
chociaż wyższy ponad wszelkie podejrzenie, nakazał, aby ilekroć przyjmował u siebie
kobiety, drzwi do sali były otwarte, a w sąsiednim pokoju znajdował się jeden z
przybocznych kapłanów.
Nadto, kapłan musi nieraz wchodzić w towarzystwo kobiet, bo tego obowiązek,
stanowisko lub wzgląd towarzyski wymaga; otóż niech i w tym razie będzie bardzo
ostrożnym. Mianowicie niech oprócz konieczności, nie idzie tam, gdzie są kobiety lekkie
lub podejrzanego życia, bo choćby nie poniósł uszczerbku na swojej cnocie, zaszkodzi z
pewnością swej sławie6. Initium libidinis – można by tu powiedzieć z św. Hieronimem – in
visitatione mulierum [Początek lubieżności w składaniu wizyt niewiastom]. Nawet do
domów porządnych, gdzie są młode kobiety, niech kapłan, zwłaszcza młodszy, nie
uczęszcza bez potrzeby i za często, a zachowuje się tamże skromnie i z godnością. Św.
Augustyn do tego stopnia posuwał swą ostrożność, że idąc z obowiązku do kobiet, brał
drugiego księdza za towarzysza. Nie wypływa stąd, aby poza wizytami obowiązkowymi
nie bywać nigdy w towarzystwie kobiet; niech jednak te odwiedziny będą nie długie i nie
częste, inaczej łatwo mogą sprowadzić pewne niebezpieczeństwa choćby dla jednej tylko
strony, albo przynajmniej wyradzają niepotrzebną poufałość, rozpraszają ducha i
zniewieściają serce. Toż każdy kapłan winien pamiętać na słowa św. Bernarda: In societate
mulierum noli commorari [Nie przebywaj w towarzystwie kobiet]. Czy postępuję

podobnie?
4. Strzec się kobiet znaczy dalej unikać poufałości z nimi, i to nie tylko przez się
grzesznych, ale też niebezpiecznych, jak np. mocniejszego lub dłuższego ściśnienia ręki,
śmiałych żartów lub pochlebstw, wyrażeń zbyt czułych, itp.; bo słusznie powiedział św.
Hieronim: Tactus et joci moriturae virginitatis principia [Dotyk i żarty sprawcami
przyszłej śmierci dziewictwa]7. Nie przystoi też kapłanowi należeć do zabaw towarzyskich
wespół z kobietami, odgrywać wobec nich roli kawalera (np. na wycieczce prowadzić
młodą kobietę pod rękę) lub co gorsza, puszczać się w taniec, choćby w szczupłym kółku.
Nawet co do formy powitania powszechnie przyjętej, to jest co do podania ręki, radzą
mistrzowie duchowni postępować dyskretnie. Bł. Jordan zgromił raz jednego ze swoich
zakonników za to, że tenże podał był rękę niewieście, chociaż bez złej myśli. Ta kobieta
jest świętą, powiedział na swoją obronę zakonnik. To nic – odparł przełożony – deszcz jest
dobroczynny, ziemia jest nią również, a jednak z pomieszania ich powstaje błoto. Czy i ja w
tej mierze nie mam sobie nic do wyrzucenia?
5. Strzec się kobiet znaczy również unikać przywiązania do nich, bo ono łatwo wyradza
się w miłostkę i prostą drogą wiedzie do grzechu8. Przede wszystkim niech kapłan
wystrzega się, jak ognia, przyjaźni zmysłowej, której motorem jest powabna postać, piękny
talent, miłe towarzystwo – słowem, naturalna sympatia, a która objawia się zazwyczaj
spojrzeniem czułym, słowem gorącym, częstym przebywaniem z sobą, chętną wymianą
listów i upominków, szczególnie zaś wzajemnym uwielbianiem siebie. Jeżeli tedy widzi, że
jakaś kobieta wywiera na niego wielki urok, niech od niej stroni z daleka; a jeżeli z nią
czasem przebywać musi, niech stara się być wobec niej poważnym i zimnym, inaczej łatwo
własne, a może i cudze serce porani, i narazi się na ciężkie walki albo nawet upadki.
Podobnie, gdyby spostrzegł, że on sam zaczyna się podobać jakiejś kobiecie i mocniejszy
w niej budzi afekt, niech od niej ucieka, choćby o siebie był spokojnym (czego nie można
tak łatwo o sobie powiedzieć), albo przynajmniej niech rozpalający się płomień zlewa
zimną wodą, a duszę jej podnosi do Boga. Nie zawsze się to udaje, toż najlepiej przerwać
od razu bliższą znajomość, aby nie mieć najlżejszego wyrzutu, że się jakiemuś biednemu
sercu dało powód do ciężkich udręczeń albo do sprzeniewierzenia się Bogu.
Nawet w utrzymywaniu przyjaźni duchownej niech kapłan, zwłaszcza młodszy, będzie
bardzo ostrożnym, bo przy wielkiej słabości ludzkiej i taka przyjaźń łatwo się psuje, jeżeli
dusze nie są ugruntowane w miłości Bożej, w czystości i czujności. Mówi św.
Bonawentura, że w tej mierze postępuje czart z duszą, jak niegdyś w Kanie gospodarz
weselny – z początku daje wino dobre, to jest wmawia w nią, że jej stosunek jest li tylko w
Bogu zawarty i do Boga prowadzi, lecz gdy ją tym zapewnieniem upoi, podaje jej truciznę,
to jest budzi najpierw uczucia sympatyczne, ale niby czyste, potem miesza je ze
zmysłowymi, a na koniec podaje brudne i plugawe. O jakże wielu już było nieszczęsnych,
którzy duchowo począwszy, cieleśnie skończyli; jakże wielu ta miłość duchowna w czarną
przepaść wtrąciła i gdy wśród srożącej się burzy bezpiecznie morze przebyli, już u portu
samego wraz z towarem i żaglami zatonęli9. Wszakże św. Augustyn wspomina, że znał
kapłanów znakomitych, którzy nie ustępowali w cnocie Grzegorzowi z Nazjanzu i
Ambrożemu, a jednak zgubili się w podobnych okolicznościach. Niedarmo też ostrzega św.
Hieronim: Memento, quod paradisi colonum de possessione sua mulier ejecerit [Pamiętaj,
że niewiasta wyzuła mieszkańca raju z jego własności].
6. Ponieważ przyjaźń duchowna łatwo się rodzi z kierownictwa duchownego, przeto i
tu kapłan winien się mieć na baczności, bo szatan nader chętnie używa konfesjonału jako

zasadzki na złowienie jakiejś duszy niedoświadczonej, albo i samego spowiednika.
Przytaczamy tu słowa jednego z celniejszych mistrzów duchownych10: Zawiązują się
niekiedy w spowiedziach stosunki, tyczące dna duszy; mogą być czułe, głębokie; i wtedy się
myśli, że to lub owo robi się dla duszy, a znajduje się wiele racji usprawiedliwiających.
Będzie to uczucie zrazu poczciwe, ale naturalne, ludzkie. Przez tę pokusę przechodzą
wszyscy młodzi kapłani. Wiele kobiet szuka młodych kapłanów, spodziewając się w nich
znaleźć więcej pobłażliwości, a mniej surowych sędziów; jest to przebiegłość natury, która
szuka, co jej lepiej. Kiedy w nich rzeczywiście znajdą jakieś współczucie, zaraz się
wywnętrzają, całą swą duszę wylewają przed nimi, oblewają i zalewają ich. Są to rzeczy
zwyczajne; dobrze o nich wiedzieć zawczasu i do nich się zahartować. Pod pozorem takich
przyjaźni duchowych, takiej potrzeby zajęcia się duszą, kryje się osobistość nasza,
pragnienie przyjemności; a gdy ta jest, już jesteśmy wplątani.
Być przedmiotem uczucia kogoś innego, biorąc rzeczy prawdziwie po duchowemu, ze
stanowiska nadprzyrodzonego, jest czymś obrzydliwym, choć między ludźmi przyjęto to
za bardzo dobre. W duchowym znaczeniu to lubowanie się uczuciem drugiego,
przyjmowanie czyichś uczuć dla siebie jako dla siebie, zawiązywanie podobnych
stosunków jest nieczystością. Kapłan wtedy przyjmuje dla siebie to, co ma przyjąć dla
Boga. Osoba dyrektora sumienia jest szanowana, czczona; wszystko to łechce naturę,
osobistość; sprawia to wielką uciechę, a robi się niby dla Pana Boga. Niesłychanie wielu
młodych spowiedników na ten lep się łapie; a jest to złe, radykalne złe: nieczystość. Te
stosunki prowadzą bardzo daleko, wplatają w końcu w niesłychane biedy i kłopoty, a
choćby nie szły do zmysłowości, robią kapłana niewolnikiem. Już on nie jest zdolny wtedy
powiedzieć prawdziwej nauki, nie w sile przyłożyć noża lub ognia do rany; będzie miał
politowanie nad naturą, będzie się lękał ranę rozognić, będzie prawdę obwijał w bawełnę,
przychodzi z maściami i zapachami. Prawdy Bożej nie poda, tylko wszystko ludzkie.
Wówczas kapłan, który w spowiedziach szuka takiej swojej pociechy, spełniać będzie swój
urząd niby z wielkim namaszczeniem; ale to będzie naturalne tylko uczucie rozbudzone;
zdawać mu się będzie, że pomaga duszy, a tymczasem to wszystko fałsz, nic z tego nie
będzie. Bóg takim spowiednikom nie błogosławi.
Co więcej, szatan czyha ciągle i w ukryciu pracuje, aby spowiednika z uczuć czysto
przyrodzonych popchnąć do zmysłowych i brudnych; a jeżeli spowiednika nie potrafi
złowić, wtedy zastawia swe sidła przynajmniej na penitentkę.
Niechże tedy każdy kapłan, a zwłaszcza młodszy, stoi ciągle na straży, lęka się siebie i
modli się o oczyszczenie serca, aby siebie i inne dusze ustrzegł od niebezpieczeństwa.
Niech wobec młodych penitentek nie będzie zbyt słodkim, ni czułym lub wylewającym się;
owszem, starzy mistrzowie mówią, że cum mulieribus sermo brevis et rigidus habendus est
[Z kobietami należy rozmawiać krótko i surowo], czego jednak literalnie brać nie trzeba.
Niech również nie odwiedza bez potrzeby swoich penitentek (na kawę!) – nie przyjmuje od
nich podarunków i nie pozwala tak łatwo na konferencje poza spowiedzią, chyba rzadko,
na czas krótki, gdzieś w zakrystii i tylko o rzeczach duchownych. Im więcej te penitentki
mają powabu, tym niebezpieczniejszymi mogą się stać zbyt częste lub za długie rozmowy;
i nie można się tym wymawiać, że to są osoby święte, bo jak słusznie powiedział św.
Augustyn: quo sanctiores fuerint, eo magis alliciunt [Im będą świętsze, tym bardziej
wabią]11. Częściej dla nich samych może stąd urosnąć pokusa.
7. Roztropność radzi także, aby kapłan, odwiedzając młode kobiety chore, lub
wspierając, czy ciesząc nieszczęśliwe, pamiętał na słabość ludzką; zdarza się bowiem, że
taka chora czy nieszczęśliwa z wdzięczności przywiązuje się mocno do tego, który jej

trochę serca pokazał, co potem sprowadza innego rodzaju walki i cierpienia. I tym także
sidłem posługuje się czasem łowczy piekielny. Jak opowiada św. Alfons Liguori, jedna ze
świątobliwych niewiast, które z miłości ku Chrystusowi Panu zbierały i grzebały ciała
świętych Męczenników, znalazła raz męczennika, poczytanego już za umarłego, a
zaniósłszy go do domu swego, wielką starannością tyle sprawiła, że tenże zdrowie
odzyskał. Lecz cóż się stało? Oto te dwie osoby wskutek zażyłości, w jakiej dłuższy czas
zostawały, wpadły w pokusę, a z pokusy w grzech.
Kiedy indziej używa szatan kobiety nawróconej z grzechu lub z herezji, by powalić
mniej bacznego kapłana, jak to uczynił np. ze słynnym O. Jackiem (Loyson). Zaiste,
słabym i zmiennym bardzo jest serce ludzkie! Czy i ja nie zapominam, że to jest bluszcz,
który chce się owinąć około stworzenia i z trudnością daje się podnieść do Stwórcy?
8. Strzec się kobiet znaczy wreszcie nie mieszkać z kobietami, które by mogły
zaszkodzić cnocie lub sławie kapłana. Już pierwszy Sobór nicejski postanowił, że nie
wolno kapłanowi mieć w domu swoim kobiet, z wyjątkiem matki, albo siostry, albo ciotki,
albo takich zresztą, quae fugiunt suspiciones [które nie budzą podejrzeń]12, co późniejsza
ustawa odniosła w ogóle do krewnych, in quibus naturale foedus nihil permittit sae-vi
criminis suspicari [u których naturalny związek pokrewieństwa nie pozwala podejrzewać
okrutnego przestępstwa]13. Niektórzy biskupi poszli nawet dalej w ostrożności. Tak np.
św. Augustyn nie dopuszczał, aby w jego mieszkaniu przebywała stale jaka kobieta i nie
zrobił wyjątku dla własnej siostry, chociaż była wdową cnót doskonałych, podając za
powód: quae cum sorore mea sunt, sorores meae non sunt [które choć towarzyszą mojej
siostrze, siostrami moimi nie są]. Toż samo św. Karol zakazał kapłanom swojej diecezji
trzymania przy sobie niewiast, chociażby to były bliskie krewne, i to przez wzgląd na
kapłanów i na wiernych. Inny biskup taki tu podawał powód: Nie chcę mieć u siebie
krewnych, bo obcowanie z nimi rozpieszcza serce. Z tym wszystkim kanoniści i nowsze
synody zgadzają się w tym, że może kapłan mieć do posługi czy przy gospodarstwie czy w
kuchni obce kobiety, byleby takowe były niemłode (w niektórych diecezjach mają mieć
przynajmniej 40 lat wieku), a w każdym razie nie były podejrzane o rozwiązłość lub
lekkość, i byleby stąd nie groziło niebezpieczeństwo upadku dla kapłana, zgorszenia dla
wiernych. Przede wszystkim niech każdy kapłan, a szczególnie duszpasterz uważa, aby
zarządczyni domu była, jeżeli nie bliską krewną, co najlepsze i najstosowniejsze, tedy
przynajmniej osobą starszą, stateczną i pobożną – aby miała izbę z osobnym wchodem i to
nie z jego sypialni – aby spowiadała się częściej i nie kochała się w strojach – aby nie
wchodziła wieczorem sama do jego mieszkania i nie przebywała tam długo – aby nie
usługiwała mu do stołu i nie była zbyt poufałą w razie jego słabości; słusznie bowiem
ostrzega św. Hieronim: Periculose tibi ministrat, cujus vultum frequenter attendis
[Niebezpieczna jest dla ciebie posługa [kobiety], której twarz często przykuwa twoją
uwagę]14. Zresztą sami świeccy gorszą się lub wpadają na niedobre podejrzenia, czy
niewczesne żarty, jeżeli widzą, że po pokojach proboszcza kręci się służąca młoda, a do
tego, jak nieraz bywa, śmiała i zalotna. Te cuncti in publico – powiedział słusznie św.
Hieronim – graviter lacerabunt, si cum feminis habitare contendis [Jeśli upierasz się, by
mieszkać z kobietami, wszyscy będą cię jawnie i zawzięcie zniesławiać]. Gorsza jeszcze
rzecz, jeżeli gospodyni czy służąca jest przystojną; ale i brzydkiej strzec się należy; – bo jak
powiedział św. Cyprian, szatan jest wprawnym malarzem, a chuć podniecona upiększa
twarz najszpetniejszą. Oby tu wszystkim tkwiły w pamięci słowa św. Bernarda: Cum
muliere semper esse et nunquam peccare plus est quam mortuum resuscitare [Przebywać

stale z kobietą i nigdy nie zgrzeszyć to więcej, aniżeli wskrzesić zmarłego] – jako też
przestroga św. Hieronima, że najwięcej kapłanów przywodzi do upadku zbytnia ufność w
sobie, lekceważąca sobie niebezpieczeństwo.
Czy w tej mierze nic mi sumienie nie wyrzuca?
Ostrożność tu nigdy nie jest zbyt wielką, a tej ostrożności brak niektórym kapłanom.
Ten np. igra z ogniem i utrzymuje z jakąś osobą niby to przyjaźń duchowną, a w istocie
bardzo niebezpieczną. Inny w towarzystwie kobiet jest za śmiałym i za światowym, bo
nadskakującym, przymilającym się i sypiącym z rękawa grzeczne pochlebstwa, lub
niestosowne żarty. Inny nie zważa na to, że przyjmując do domu służące młode i lekkie,
naraża swą cnotę, a przynajmniej swą sławę na niebezpieczeństwo. A ja jakże się dotąd
zachowałem w stosunku do kobiet?
RACHUNEK SUMIENIA.
POSTANOWIENIA: Będę odtąd ostrożnym w rozmowie i w ogóle w całym postępowaniu
z kobietami, a mianowicie uchylę to, co dotąd było niedoskonałego.
AKT STRZELISTY: Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą15.
1 1Tm 5,11.23. 2 Syr 19,2. 3 Dosadnie maluje te niebezpieczeństwa X. Załęski w
Triduum dla kapłanów s. 49: Najczęściej okazją bezpośrednią do grzechu dla nas
kapłanów, to przebywanie pod jednym dachem lub zaprzyjaźnienie się z młodymi kobietami
i towarzystwa niewłaściwe. Owe „siostrzenice księdza proboszcza” i gosposie księże; owe
młode, świeże, rumiane pokojowe, co do stołu i do porządku domowego służą; owe
pobożne, wybrane, anielskie dusze, które nie przestając na konfesjonale, wiecznie jakieś
interesy w zakrystii i twym mieszkaniu mają, po obrazki i modlitwy przychodzą, duchowne
narady odbywają; owe bardzo inteligentne i przyjemne damy i panny, z którymi przecie i o
literaturze i sztuce pomówić, uśmiać się i ubawić można; owe wreszcie biedne, ubogie,
młode wdowy z sierotami, które w księdzu znalazły opiekuna i dobroczyńcę – dla iluż to
kapłanów nie stały się proxima occasio peccati [bezpośrednią przyczyną grzechu], ba
nawet zupełnej ruiny duchowej. Tego by i na wołowej skórze nie spisał. 4 Syr 9,9. 5 Ep. 2.
ad Nepot. 6 Kiedy w roku 1873 pewna właścicielka domu nierządu w Rzymie zażądała
spowiedzi przed śmiercią, proboszcz, upoważniony ad hoc przez kardynała wikarego,
postarał się, że u wejścia do domu i przed drzwiami izby, gdzie chora przyjmowała
Sakramenty, stała tymczasem policja. 7 In vita S. Hilar. 8 Czyt. Życie duchowne, T. I, s.
553 sq. 9 Św. Bazyli. 10 O. Piotr Semenenko, Mistyka, s. 122. 11 T. 8 in Ps 50. 12 Can.
3. 13 Cap. 9. X. (III, 2. 14 Ep. 2. ad Nepot. 15 Ps 119,37.

XLI. O innych środkach do zachowania czystości
a mianowicie o czuwaniu i modlitwie
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Chrystusa Pana: Czuwajcie a módlcie się,
abyście nie weszli w pokusę1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, jak wielce mi potrzeba czuwać i modlić się, aby
uniknąć pokusy i zwyciężyć pokusę.
PUNKT I. Do zachowania czystości koniecznym jest czuwanie.
1. Niełatwa to rzecz dochować czystości nieskalanej, bo z jednej strony potężne na nią

biją wrogi, jak z wewnątrz pożądliwość zmysłowa, rodząca coraz to nowe a złe myśli,
uczucia i pragnienia, z zewnątrz zaś szatan, czatujący ciągle, chociaż zwykle ukryty, i świat
zły, mający na swe usługi tysiączne środki zepsucia. Z drugiej strony cnota to nader
delikatna i krucha, z powodu naszej słabości; stąd słusznie przyrównano ją do naczynia
szklanego, które łatwo się rozbija, lub do sukni białej, na której znać każdą plamę. Nic więc
dziwnego, że niebezpieczeństwa, grożące tej cnocie, są liczne i wielkie. Wśród bojowania,
na jakie wystawieni są chrześcijanie – powiedział św. Augustyn – same tylko walki o
zachowanie czystości są uporczywe; codzienne tu utarczki, a rzadkie zwycięstwo2.
Nie jest jednak rzeczą niepodobną dochować bez uszczerbku czystości ciała i serca,
skoro to przy łasce Bożej powiodło się milionom kapłanów, zakonników, pustelników i
świeckich; toż każdy kapłan, w ślad za św. Augustynem, powiedzieć sobie może i
powinien: Potuerunt hi et hae, cur tu non, Augustine [Oni i one byli w stanie, dlaczego nie
ty, Augustynie]? Bóg bowiem rzeczy niemożliwych nie rozkazuje, ani pozwala nas kusić
nad to, co możemy, w pracach zaś i w walkach wspiera nas i podtrzymuje; potrzeba tylko
chcieć pracować i walczyć, a przy tym czuwać i modlić się.
2. Lecz cóż to znaczy czuwać? Oto najpierw lękać się własnej słabości, a stąd z jednej
strony nie ufać sobie i nie narażać się na niebezpieczeństwo, z drugiej trzymać się mocno
Pana Boga. Zarozumiałość wiedzie do grzechu, bo oddala łaskę Bożą i wtrąca w złe okazje;
jakoż według świadectwa św. Hieronima, wielu bardzo świętych ludzi wpadło w ten grzech
dlatego, że nazbyt ufali sobie. Natomiast pokora stoi na straży czystości, bo przypomina
człowiekowi, że jest trzciną chwiejącą się za lada powiewem wiatru, i każe mu wołać
ciągle o pomoc do Boga. Ut castitas detur – mówi św. Bernard – humilitas meretur [Pokora
zaskarbia dar czystości]. Zresztą obie te cnoty lubią być razem, jako pokrewne sobie, bo
gdy czystość jest pokorą ciała, pokora jest czystością ducha. Niechże tedy kapłan nie
ubezpiecza się, ani zapuszcza w złe okazje, choćby mu się zdawało, że jest ugruntowanym
w tej cnocie; ale raczej niech pamięta na przestrogę św. Hieronima: Nec in praeterita
castitas confidas; nec sanctior Davide, nec Samsone fortior, nec Salomone potes esse
sapientior [Czystości, nie ufaj przeszłości; nie możesz być ani świętsza niż Dawid, ani
dzielniejsza niż Samson, ani mądrzejsza niż Salomon]3. Niech również nie buduje wiele na
wieku późniejszym, bo wszakże Pismo św. opowiada o dwóch starcach, co kusili Zuzannę,
a o Salomonie mówi, że gdy już był stary, skażone jest serce jego przez niewiasty4. Jednym
słowem, niech kapłan nie przestaje lękać się siebie, bo błogosławiony człowiek, który się
zawsze boi5. Czy mogę to powiedzieć o sobie?
Czuwać znaczy po wtóre stać na straży zmysłów, wyobraźni, serca i języka, by
zapobiegać pokusom; jeżeli zaś mimo to pokusa się zrywa, by ją zaraz odeprzeć. Jeżeli
pokusa z zewnątrz pochodzi i jest jawną napaścią na czystość, należy ją natychmiast siłą
odtrącić. Tak też czynili Święci. Św. Franciszek Salezy w podobnym wypadku napluł w
twarz bezwstydnej dziewczynie i odtrącił ją daleko od siebie – św. Tomasz schwycił za
głownię gorejącą – św. Bernard począł wołać: Ratujcie! Zbójcy! – św. Bernardyn sznurem
od habitu wysmagał dobrze napastnicę – św. Nicetas, męczennik, związany kajdanami i
kuszony do grzechu, odgryzł sobie język i plunął nim w twarz kusicielki.
Jeżeli pokusa zewnętrzna działa przymilająco się, najbezpieczniej jest uciekać; tak też
radzi św. Augustyn: Apprehende fugam, si vis obtinere victoriam [Podejmuj ucieczkę, jeśli
chcesz zyskać zwycięstwo]6. Natomiast zgubną byłoby rzeczą przypatrywać się pokusie
lub wchodzić z nią w rozprawy. Wprawdzie czytamy, że św. Jan od Krzyża kuszącą go
niewiastę gorącem słowem odwiódł od grzechu i skłonił do pokuty, ale takich Janów i

takich niewiast nawróconych niewiele. Zresztą wszyscy mistrzowie zgodnie twierdzą, że w
podobnych razach zwyciężają bojaźliwi, którzy umieją uciekać. Niechże tedy i kapłan
naśladuje Józefa egipskiego.
Jeżeli pokusa jest wewnętrzną, trzeba pokonywać pierwsze jej poruszenia, a stąd być
zawsze gotowym do walki; kto bowiem – mówi św. Grzegorz Wielki – niespodziewanie
bywa napadnięty, tego łatwo można pokonać, jako człowieka śpiącego; lecz kto
niebezpieczeństwo przewiduje, ten jakby w zasadzce leżąc, oczekuje nieprzyjacielskiego
napadu7. Kiedy pokusa napada, należy zaraz się bronić, by nie dopuścić najmniejszego w
złem upodobania, bo tak znowu radzi tenże Doktor św.8: Pierwsze poduszczenie węża
piekielnego jest delikatne i wątłe, można takowe łatwo zdeptać nogą cnoty; lecz skoro
pozwolisz mu urosnąć i otworzysz wolny wstęp do serca, tak wielce się wzmocni, że się
stanie prawie niezwyciężonym. Lecz jakże bronić się przeciw myślom, wyobrażeniom lub
uczuciom nieczystym? Oto z jednej strony, wyznając słabość swoją, poprosić o pomoc
niebieską jakimś aktem strzelistym, np. o Boże, ratuj mnie – Serce Jezusowe bądź moją
obroną – Mario, Matko moja, nie daj mi zgrzeszyć – z drugiej obudzić obrzydzenie do tego
grzechu, np. takim aktem: O Boże, raczej umrzeć, niż Ciebie obrazić – i zwrócić swe myśli
na inny przedmiot, czyli zamknąć drzwi duszy przed pokusą. Czy tak czyniłem dotąd?
Ach, i w życiu moim mało czuwania, mało gotowości do walki, a natomiast za wiele
ufania we własne siły i wdawania się w złe okazje; toż nic dziwnego, że tyle już klęsk
poniosłem. Może i teraz zasypiam wobec nieprzyjaciela podstępnego i nie
spoczywającego, tak że i do mnie stosuje się wyrzut: Simon, dormis [Szymonie, śpisz]?
Lecz Ty sam, o Panie, zbudź mnie ze snu niedbalstwa i lekkomyślności.
PUNKT II. Do zachowania czystości potrzebną jest modlitwa.
1. Skoro wrogi, godzące na czystość kapłana, są tak potężne, niebezpieczeństwa upadku
tak liczne, a słabość jego tak wielka: jasną jest rzeczą, że bez pomocy Bożej ani tej cnoty
nabyć, ani nabytej utrzymać nie może. Wyznaje to sam Mędrzec Pański: A zrozumiawszy,
żem inaczej nie mógł być powściągliwy, ażby Bóg dał, i to samo było mądrością wiedzieć,
czyj to jest dar: szedłem do Pana i prosiłem Go, i rzekłem ze wszystkich wnętrzności
moich9. Sam też Zbawiciel nie tylko mówi: Czuwajcie, ale dodaje: I módlcie się. Jakoż
modlitwa jest pierwszym i najważniejszym środkiem do zachowania czystości.
2. Lecz kiedyż się modlić? Oto przede wszystkim wtenczas, gdy pokusa naciera. W
takim razie wołać trzeba z ufnością wielką do Tego, który powiedział: Wzywaj mię w dzień
utrapienia, a wyrwę cię. Wołać szczególnie do Serca Jezusowego, jako do Stolicy łaski, i
przenosić się myślą przed Najświętszy Sakrament, to znowu ukrywać się w Ranach
Chrystusowych. Wołać do Najświętszej Panny i tulić się pod płaszczem Jej opieki, jak się
tulą kurczęta pod skrzydłami kokoszy, gdy jastrząb się zbliża. Wołać do Anioła Stróża, do
św. Józefa, do swojego Patrona, do św. Franciszka Salezego, św. Ignacego i innych
kapłanów świętych, by pomogli w walce. Czy o tym nie zapominam?
3. Nadto w chwilach spokoju modlić się trzeba o dar czystości, zwłaszcza wtenczas,
gdy Pan Jezus w duszy sakramentalnie przebywa, prosząc za św. Augustynem:
Continentiam jubes, da quod jubes, et jube, quod vis [Żądasz skromności, udziel, czego
żądasz i żądaj, czego chcesz]10.
Aby modlitwa była tym skuteczniejszą, trzeba ją łączyć z innymi praktykami
pobożnymi. A mianowicie trzeba codziennie rano ofiarować się Sercu Jezusowemu przez
najczystsze ręce Bogarodzicy, i błagać, by Niepokalana strzegła ciała i duszy od wszelakiej
plamy. Tak między innymi czynił św. Jan Kanty, toteż raz w nocy ukazała się mu

Najświętsza Panna i podała mu lilię, na znak, że odtąd będzie wolny od pokus nieczystych.
Trzeba codziennie poświęcać chwilę na rozmyślanie, wieczorem zaś odbywać
rachunek sumienia, a w tym rachunku badać pilnie, czy w tej chwili nie grozi czystości z
wewnątrz lub z zewnątrz jakieś niebezpieczeństwo; zarazem spowiadać się częściej, a raz
w rok odprawiać dobre rekolekcje.
Trzeba ciągle pamiętać na obecność Bożą, bo to broń zwycięska w każdej pokusie, i tą
właśnie bronią pokonała Zuzanna bezwstydnych starców.
Trzeba pamiętać na śmierć i przenosić się nieraz duchem do swojego grobu, bo sama
myśl, że ciało niezadługo będzie pastwą robactwa i zgnilizny, zdoła uśmierzyć żar złej
żądzy.
Trzeba pamiętać na wieczność i szczególnie w chwili pokusy nieczystej, mówić do
siebie: Momentaneum quod delectat, aeternum quod cruciat [Chwilowe jest to, co raduje,
wieczne zaś, co przynosi cierpienie]
Trzeba pamiętać na godność swojego stanu i obietnicę uczynioną podczas święceń.
Opowiadają, że kardynał Baroniusz zwykł był patrzeć na swój biret kardynalski, ilekroć go
trapiły złe myśli, i mawiał do siebie: Birecie, tobie się polecam. Takim okiem powinien
każdy kapłan patrzeć na sutannę, a stąd unikać wszystkiego, co by ją plamiło.
Trzeba wreszcie pamiętać na niewysłowioną miłość Jezusową i na niezmierne
wyniesienie własnej duszy, a stąd mówić do niej nieraz za św. Bernardem: O jakiejże to
godności dostąpiłaś, duszo moja, że jesteś nie tylko służebnicą, ale i oblubienicą Słowa
Wcielonego. Podnieś się, biedna niewolnico, i poznaj jak jesteś wielką w oczach Bożych,
gdy dla ciebie Oblubieniec twój Chrystus Krwi swojej nie szczędził, gdy cię tak hojnie
ubogacił i władzą się z tobą podzielił i skarby swoje szafarstwu twemu powierzył. A więc
patrz, jak wielce powinnaś Go miłować, jak gorące dzięki Mu składać, jak we wszystkim
Mu być wierną; bo pamiętaj, duszo, że przy tobie stoi Anioł z mieczem ognistym, by cię
rozpłatać na dwoje, gdybyś się sprzeniewierzyła Oblubieńcowi swojemu. Czy to wszystko
w żywej zachowuję pamięci?
O gdyby wszyscy kapłani używali tych środków, jakże jasno błyszczałaby u nich cnota
anielska! Ale niestety są tacy, co ani czuwają, ani się modlą, jak należy; a mianowicie, co
nie odprawiają ni rozmyślania codziennego, ni rachunku sumienia, ni rekolekcji
corocznych, ni spowiedzi częstszej, z drugiej strony zaś non cavent a mulieribus, nec
servant sobrietatem et abstinentiam [Nie stronią od kobiet i nie zachowują trzeźwości ani
wstrzemięźliwości]. Na takich to skarży się Prorok: Sacerdotes polluerunt sanctum11.
Może ta skarga i do mnie się odnosi?
RACHUNEK SUMIENIA. AKT UPOKORZENIA SIĘ I ŻALU.
POSTANOWIENIA: Będę odtąd używał wszystkich środków, jakie mistrzowie duchowni
polecają do zachowania czystości, a szczególnie codziennego rozmyślania, szczegółowego
rachunku sumienia, częstej spowiedzi (co ... dni), ciągłego czuwania i aktów strzelistych
podczas pokusy.
AKT STRZELISTY: O Jezu, Rex virginum et Amator castitatis, fac me castum et
immaculatum [O Jezu, Królu dziewic i Miłośniku czystości, uczyń mnie czystym i
niewinnym].
1 Mt 26,41. 2 De honest. mulier. C. II. 3 Com. in Ep. ad Tit. c. I. 4 1 Krl 11,3. 5 Prz
28,14. 6 Ser. 350 de temp. 7 Moral. L. V. C. 30. 8 Mor. L. 32. C. 16. 9 Mdr 8,21. 10 Conf.
L. 10, C. 29. 11 So 3,4.

XLII. O roztropności i prostocie
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Zbawiciela: Bądźcie mądrymi jako
wazowie, a prostymi jak gołębie1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, jak mam roztropność łączyć z prostotą.
PUNKT I. Jak potrzebną jest kapłanowi roztropność.
1. Roztropność jest cnotą główną, udoskonalającą rozum i pouczającą go, co w każdym
wypadku należy czynić, a czego unikać. Ona zatem odróżnia dobre od złego, bada
okoliczności, wśród których czyn dobry ma być spełniony, wybiera środki odpowiednie,
oznacza sposób użycia tychże i porusza wolę do wykonania tego, co za słuszne uznała;
pomocniczkami zaś jej są: pamięć, która środki dawniej użyte przypomina – przenikliwość,
która jasno poznaje położenie obecne – oględność, która trafnych dobiera środków –
ostrożność, która przewiduje możliwe przeszkody – pojętność, która szuka światła i rady w
książkach albo u ludzi doświadczonych – dyskrecja, która uczy należytą we wszystkim
zachować miarę2.
Roztropność nadprzyrodzona, która na wszystko okiem wiary spogląda, jest według św.
Augustyna, miłością wybierającą to, co do Boga prowadzi, a odrzucającą to, co od niego
odwodzi3. Wielką cenę ma ta cnota, tak że sam Duch Św. ją zachwala: Nabywaj mądrości,
bo lepsza jest nad złoto, i nabywaj roztropności, bo droższa jest nad srebro4; rzecz
mądrości: siostrą moją jesteś; a roztropność nazywaj przyjaciółką swoją5. Podobnie
upomina Zbawiciel: Bądźcie mądrymi jako wazowie, a prostymi jako gołębice6, a za
Zbawicielem Apostoł: Patrzcie bracia, jako byście ostrożnie chodzili: nie jako niemądrzy,
ale jako mądrzy7. Niemniej gorąco zalecają tę cnotę Ojcowie Kościoła i mistrzowie
duchowni, nazywając ją okiem i sterem duszy, kierowniczką cnót, władczynią uczuć,
sztuką życia itp. I rzeczywiście, gdzie jest roztropność, tam panuje porządek i harmonia;
gdzie jej nie ma, tam nieład i zamieszanie – tam żadna cnota nie umie zachować należytej
miary – tam pokora zbyt się poniża, tam posłuszeństwo za daleko idzie, tam ufność staje się
zarozumiałością, gorliwość gniewem, szczodrobliwość marnotrawstwem, jednym słowem,
tam cnota staje się wadą, jako powiedział św. Bernard: Tolle hanc, et virtus vitium est.
Zelus sine scientia plerumque perniciosus est [Odrzuć ją [roztropność], a cnota staje się
wadą. Zaiste zgubna jest gorliwość pozbawiona wiedzy]8.
2. Roztropność jest zatem potrzebną każdemu chrześcijaninowi, o ileż więcej każdemu
kapłanowi, a szczególnie pasterzowi, bo on ma prowadzić nie tylko własną duszę, ale i
cudze, co według św. Grzegorza Wielkiego jest sztuką nad sztukami. Potrzebną jest na
ambonie, aby wybierać stosowne przedmioty i tak o nich mówić, iżby każdy się pouczył i
zbudował. Potrzebną w konfesjonale, aby w badaniu sumienia i zadawaniu pokut zachować
należytą modłę czy miarę, a co do udzielania absolucji strzec się rygoryzmu i laxyzmu.
Potrzebną w kierowaniu parafii, by wiedzieć, kiedy i jak kogoś przestrzec czy skarcić,
kiedy i jak coś zaprowadzić lub obalić. Potrzebną w stosunkach z ludźmi, aby słowem czy
postępowaniem kogoś nie zgorszyć, albo własnej duszy nie zaszkodzić.
Niechże tedy każdy kapłan stara się o roztropność nadprzyrodzoną, natomiast brzydzi
się roztropnością światową i cielesną, której źródłem jest pycha i samolubstwo, cechą
dwulicowość, obłuda i podstęp; bo taką roztropność nazwał Apostoł nieprzyjaciółką

Boga9, Bóg zaś sam rzucił na nią klątwę ustami Proroka: Biada wam, którzyście mądrymi
w oczach waszych, a sami przed sobą roztropnymi10.
3. Lecz jakże ma kapłan nabyć roztropności nadprzyrodzonej?
Oto niech się modli, bo sam Pan zapewnia: Moja jest rada i prawość, moja jest
roztropność11, i przez Apostoła wzywa: Jeśli który z was potrzebuje mądrości, niech prosi
od Boga, który obficie wszystkim daje12. Mianowicie w chwilach ważniejszych i
trudniejszych, należy na modlitwie pytać się Pana: Co chcesz, abym czynił?
Po wtóre, niech kapłan kieruje się zawsze duchem wiary i naśladuje w mówieniu czy
działaniu wzory doskonałe, jako to: Chrystusa Pana, Najświętszą Pannę i tych Świętych, co
tą cnotą w szczególny sposób jaśnieli. Takim był np. św. Wincenty ŕ Paulo, który nic
ważnego nie podejmował, żadnej nie dawał odpowiedzi lub rady, jeżeli pierwej nie wejrzał
okiem ducha na Chrystusa Pana, aby w Jego życiu lub słowach znaleźć jaką wskazówkę.
Przedziwną była również roztropność św. Franciszka Salezego, czy to w mowie, czy w
zarządzie diecezji, czy w prowadzeniu dusz, czy w stosunkach z możnymi i niższymi. Nie
słyszano z jego ust jakiegoś słowa niestosownego, bo każde słowo najpierw odważył; a
jeżeli miał coś czynić, zwłaszcza ważniejszego, nie tylko sam się namyślał, ale radził się
innych i modlił się o natchnienie Boże.
Wreszcie, niech kapłan panuje nad namiętnościami, które przyćmiewają światło
rozumu i wiary, i ćwiczy się ciągle w cnocie roztropności, a w tej myśli pamięta na
następujące zasady:
Mieć ciągle przed oczyma prawo Boże i kościelne, by do przepisów tegoż prawa
stosować swe zamiary, słowa i czyny.
W każdej sprawie uważać na cel, aby tenże był dobry, i dobrych tylko używać środków.
We wszystkim starać się o dobrą pobudkę, a strzec się podmuchów pychy lub
samolubstwa, jak niemniej kierowania się uprzedzeniem lub względem ludzkim.
Nie dowierzać własnej mądrości, stąd nie tylko prosić Boga o światło, ale też radzić się
ludzi rozumnych i prawych.
Nie być upartym przy swoim zdaniu lub swojej woli, ani też łatwowiernym lub
miękkim i chwiejącym się, jak chorągiewka, na wszystkie strony.
Mając coś przedsięwziąć, pytać się nie tylko o to, czy wolno, ale także o to, czy to w tej
chwili stosowne i pożyteczne.
W działaniu unikać zarówno gorączki, pośpiechu i nieporządnego afektu, jak
niepotrzebnej zwłoki, lenistwa, lub co gorsza, zniechęcenia się dla lada przeszkody.
W życiu wiele patrzeć, wiele słuchać, a nie za wiele mówić.
Znać przy tym swoje obowiązki i prawa, znać swe słabości i wady, znać prądy panujące
i znać ludzi, z którymi się żyje i dla których się pracuje.
Jeżeli się jest przełożonym, kierować się zawsze prawdą i sprawiedliwością, upominać
w porę i w należyty sposób, a nieraz milczeć, starać się najpierw o zaufanie i powagę, nim
się przystąpi do zaprowadzania reform, czy obalania nadużyć.
Czy tych zasad trzymają się wszyscy kapłani? Czy i ja się ich trzymam? Lecz w takim
razie skądże tyle błędnych kroków? Boże ojców moich i Panie miłosierdzia... dajże mi
mądrość, stojącą przy stolicy Twojej... ześlijże ją z świętych niebios Twoich, aby ze mną
była i ze mną pracowała, abym wiedział, co jest przyjemnego u Ciebie13.
PUNKT II. Jak potrzebną jest kapłanowi prostota.
1. Kapłan powinien być nie tylko roztropnym, ale też prostego ducha, czyli według
słów św. Franciszka Salezego, iść prostą drogą do prawdy, obowiązku i Boga samego.

Taki kapłan z jednej strony wierzy pokornie, ufa całkowicie i poddaje się we wszystkim
Panu Bogu, z drugiej szuka zawsze i wszędzie Pana Boga, to jest spełnienia Jego woli,
rozszerzenia Jego chwały, pozyskania Jego miłości, a nie chwały własnej, ni pociechy
własnej, ni dogodzenia woli własnej.
Taki kapłan brzydzi się nieszczerością, dwulicowością i obłudą, a stąd nie mówi nigdy
kłamstwa, ni słów dwuznacznych, nie podejrzewa nikogo bez podstawy, nie używa
podstępów, ni pochlebstw, lub fortelów, nie przywdziewa maski, ani robi coś dobrego z
wyrachowania samolubnego lub z próżności.
Taki kapłan strzeże się fałszywej pokory, afektacji, przesady, nienaturalności,
uganiania się za wyłącznością i rzeczami nadzwyczajnymi, bo nie chce błyszczeć wśród
ludzi, ani zwracać na siebie czyjej uwagi. Czy jestem takim kapłanem?
2. Piękną i miłą Bogu jest prostota. Sam Duch Św. tak ją zachwala: Brzydliwe Panu
serce przewrotne, a upodobanie Jego w tych, którzy w prostocie chodzą14. Pan obroni
chodzących w prostocie15; z prostymi rozmowa Jego16; kto chodzi w prostocie, zbawiony
będzie17. Zbawiciel zaś każe być prostym jako gołębice i stać się jako dziatki, to jest
naśladować dziecię w niewinności, pokorze i prostocie.
Natomiast nic wstrętniejszego Bogu nad obłudę, a to dlatego, że ona rzeczy
najświętszych używa do złych celów, i gdy na zewnątrz stroi się w szatę cnoty, wewnątrz
pełną jest przewrotności. To też Bóg już ustami Hioba zapowiedział: Wesele obłudnika
jako mgnienie oka; odkryją niebiosa nieprawości jego, a ziemia powstanie przeciw
niemu18. Zbawiciel zaś, chociaż miłosierny dla jawnogrzesznicy, pogroził strasznym
biada Faryzeuszom, jako grobom pobielanym i ostrzegł wszystkich: Strzeżcie się kwasu
faryzejskiego, którym jest obłudność19. Toż samo Ojcowie św. przyrównują obłudników to
do faryzeuszów, ogłaszających po ulicach swe jałmużny – to do Heroda, zwodzącego
Trzech Mędrców – to do Judasza, pocałunkiem zdradzającego Mistrza; a jeden z nich
twierdzi słusznie, że zmyślona poczciwość jest podwojoną nieprawością20. O Panie,
zachowaj od niej swój Kościół!
3. Naśladowcami Faryzeuszów, Heroda i Judasza są ci kapłani, co tajemnie hołdują
złym namiętnościom, ale na zewnątrz wydają się dobrymi, przeto że umieją ukrywać swe
występki i skromnym ułożeniem czy słowem ułudnym oszukiwać ludzi. Dzięki Bogu, nie
było i nie ma ich tak wiele pośród sług ołtarza, jak to świat przewrotny przypuszcza. Więcej
nierównie takich, którym brak świętej prostoty, przeto że ich serca przesiąkły również
kwasem mądrości światowej. Płodem tejże jest nieszczerość, która w stosunku do Boga
zdobywa się rzadko na czystą zupełnie pobudkę i całkowitą ofiarę, bo zanadto zważa na
własną chwałę lub korzyść i zbyt często krępuje się względem ludzkim – ta nieszczerość,
co zakrywa przed kapłanem własną jego słabość i nędzę, a chociażby służył Bogu opieszale
i niewiernie, wmawia jednak w niego, że on jest na drodze do nieba – ta nieszczerość, co
mu każe z ludźmi postępować dwulicowo i schlebiać nieraz tym, którymi w duszy gardzi –
chwalić to, co sądzi godnym nagany – udawać uczucia, które mu są obce, i wydawać się w
oczach ludzkich lepszym, aniżeli jest nim w istocie. Ale i ta nieszczerość jest Panu Bogu
niemiłą, a duszy szkodliwą, bo Bóg miłuje tylko prawdę i każe wszystkim szukać prawdy,
podczas gdy dwoistość nazwano słusznie umiejętnością szatana.
4. Niechże tedy każdy kapłan brzydzi się nie tylko obłudą, ale i nieszczerością, a
natomiast ukocha świętą prostotę; w tym zaś celu niech najpierw modli się często o serce
prawe i pamięta, że oko Boże, przenikające skrytości serca, jest ciągle zwrócone na niego.
Po wtóre, niech w działaniu stara się o pobudkę prostą i czystą; taką zaś pobudkę ma

kapłan wtenczas, jeżeli we wszystkim szuka Boga i tylko Boga, a nie chce być widzianym i
chwalonym od ludzi, nie pragnie ich oklasków, nie szuka ich wdzięczności, nie lęka się ich
sądów, nie smuci się z ich nagany, ani nawet śledzi, jak ludzie cenią jego czynności – jeżeli
nadto nie podnosi się w dumę w razie powodzenia, ani poddaje się zniechęceniu lub
zazdrości, gdy widzi, że innym się szczęści, a on sam nie odnosi skutku, lub musi być
nieczynnym – jeżeli wreszcie z tą samą starannością i gorliwością spełnia czynności jawne
jako i ukryte, świetne jako i niskie21.
Na koniec, niech kapłan w stosunku do ludzi łączy z roztropnością chrześcijańską
szczerość i serdeczność; a mianowicie niech nie używa względem nich światowej polityki,
intrygi lub podstępu, i nie mówi o nich inaczej poza oczy, aniżeli do nich w oczy. Wzorem
tu są Święci. Św. Franciszek Salezy np. był mężem dziwnej prostoty, dalekim nawet od
cienia nieszczerości, udawania i oglądania się na wzgląd ludzki, chociaż jako biskup, a do
tego wielce poszukiwany, miał do czynienia z różnego rodzaju ludźmi, nie wyjąwszy
panujących. Co więcej, chociaż był dziwnie roztropnym i uznawał potrzebę roztropności w
naszych zepsutych czasach, przenosił jednak nad nią prostotę. Nie wiem – oto jego słowa –
co mi winna ta nieboga roztropność, że mi tak trudno w niej się rozmiłować, a jeżeli ją
czasem kocham, to tylko z konieczności, gdyż ona jest solą i pochodnią życia naszego. Ale
zupełnie inaczej jestem usposobiony dla prostoty; piękność jej zachwyca mnie i
odstąpiłbym chętnie sto wężów za jedną gołębicę22. Podobnie zalecał prostotę św.
Wincenty ŕ Paulo. Przez tę cnotę – tak uczył swoich synów duchownych – stajemy się
podobnymi do Boga, który jest Istotą najprostszą. Przez nią to idziemy do Boga, nie
zważając ni na korzyść własną, ni na względy ludzkie. Potrzeba nam zatem być prostymi w
mowie i czynie – potrzeba unikać wszelkiego udawania lub podstępu, i niczego innego nie
szukać, oprócz podobania się Bogu. Kto inaczej postępuje, ten jest naśladowcą
faryzeuszów, a nawet samego szatana, który się nieraz przemienia w anioła światłości. A
jako św. Wincenty radził, tak też i czynił. Żyjąc wśród zepsutego świata i ocierając się
często o dworaków, pełnych wyrachowanej obłudy, odznaczał się zawsze dziecinną prawie
prostotą i otwartością – podobny iście do perłowej konchy, która chociaż otoczona wodą
morską, żadnej kropli do wnętrza nie wpuszcza.
Czy jestem choć trochę podobnym do tychże Świętych?
RACHUNEK SUMIENIA Z ROZTROPNOŚCI I PROSTOTY. O Serce Jezusowe, proszę Cię
przez Serce Niepokalanej o serce czyste i ducha prawego.
POSTANOWIENIA: 1. Przed każdą sprawą ważniejszą zastanowię się i poproszę o światło
z góry, a jeżeli możliwe będzie, zasięgnę rady jakiegoś człowieka rozumnego i
świątobliwego. 2. W działaniu będę unikał mniej czystej pobudki i gorączki. 3. W stosunku
do ludzi będę się strzegł wszelkiej nieszczerości.
AKT STRZELISTY: Panie, kieruj mą drogą, przed obliczem Twoim23.
1 Mt X, 16. 2 Por. Życie duchowne, T. II, s. 160 seq. 3 Lib. de mor. eccl. 4 Prz 16,16. 5
Prz 7,4. 6 Mt 10,16. 7 Ef 5,15. 8 Ser. 49 in Cant. 9 Rz 8,6–7. 10 Iz 5,21. 11 Prz 8,14. 12
Jk 1,5. 13 Mdr 9,1–10. 14 Prz 11,20. 15 Prz 2,7. 16 Prz 3,32. 17 Prz 28,18. 18 Hi
20,5.27. 19 Łk 12,1. 20 Św. Augustyn. in Ps 63. 21 Por. Życie duchowne, T. II, s. 151 i
157. 22 Duch świętego Franciszka Salezego, Cz. XV, R. 1. 23 Ps 5,9.

XLIII. O męstwie i stałości
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Psalmisty: Oczekiwaj Pana, mężnie czyń, i
niech się wzmocni serce twoje1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, walczyć mężnie i pracować ze stałą gorliwością.
PUNKT I. Dlaczego kapłanowi potrzeba męstwa i stałości.
1. Kapłan jest żołnierzem Chrystusowym, a jeżeli życie człowieka nazwał Hiob
bojowaniem, o ileż więcej jest nim życie kapłana, który ma nie tylko walczyć w obronie
własnej duszy, jak każdy chrześcijanin, ale także w obronie dusz innych, w obronie prawdy
i sprawiedliwości Chrystusowej, w obronie Kościoła św. Przeciw niemu wszyscy stają do
walki. Przeciw niemu własne jego żądze i słabości, nad którymi musi koniecznie
zapanować, jeżeli chce uświęcić siebie i pracować skutecznie nad uświęceniem drugich.
Przeciw niemu szatan, który więcej stokroć, niż zwykłych chrześcijan, nienawidzi
kapłanów, przeto iż wydzierają mu ulubione łupy – dusze ludzkie i niszczą jego królestwo.
Przeciw niemu zły świat, który już to jawnie czy skrycie prześladuje dobrych kapłanów,
przeto że potępiają błędne jego zasady i grzeszne dążności, już to zastawia na nich
zdradzieckie sidła. Przeciw niemu nieraz nawet ludzie dobrzy, ale krótkowidzący lub
ulegający chwilowej słabości czy pomyłce. Słowem, może on powtórzyć za Apostołem: Na
zewnątrz walki, wewnątrz obawy2; bo ręka jego przeciwko wszystkim i ręka wszystkich
przeciwko niemu3. Lecz nic w tym dziwnego; bo wszakże taki los zapowiedział mu Boski
jego Mistrz: Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat4.
Jakiegoż tedy trzeba męstwa, aby nie ulęknąć się tych wrogów i nie opuścić ani na
chwilę swojej chorągwi. Lecz cóżby to był za żołnierz, któryby nie chciał uzbroić się w
takie męstwo. Jeżeli wojownik zwykły idzie odważnie w bój zacięty, chociaż tam nieraz
śmierć na niego czeka, o ileż więcej mają świętym zapałem płonąć rycerze Chrystusowi.
Do nich też odzywa się św. Cyprian: Oto wspaniały i wielki bój! O jakaż to godność,
chwała i szczęście w obliczu Boga potykać się i pod wodzą Chrystusa odnieść wieniec
zwycięstwa. Uzbrójmy się, mężowie bracia, i walczmy ze wszystkich sił naszych; walki
naszej świadkiem jest Bóg, świadkami Aniołowie Jego, świadkiem i Chrystus.
2. Obowiązki kapłana są trudne i wymagają nieraz narażenia się ludziom, to znowu
zaparcia się i ofiary, czy to ze zdrowia, czy z majątku, czy z własnego spokoju, czy nawet z
życia; potrzeba zatem męstwa i stałości, aby w obliczu niebezpieczeństwa czy trudu lub
ofiary nie zachwiać się, ale spełnić obowiązek, choćby trzeba było i życie położyć.
Nadto prace kapłana natrafiają na rozliczne przeszkody, pochodzące już to ze słabości
jego własnej lub tych, dla których pracuje, już to ze złej woli wrogów, już to z prób, jakie
Bóg dopuszcza, jeżeli jakaś sprawa jest Jego sprawą; potrzeba tedy męstwa i stałości, aby
nie zniechęcić się, ale pracować mimo przeszkód, pracować ochotnie i po Bożemu,
pracować aż do końca życia, pamiętając na to, że Królestwo niebieskie gwałt cierpi, i że
tylko gwałtownicy porywają je5.
3. Wreszcie, tylko męstwo i stałość zapewniają walkom i pracom kapłana pomyślny
skutek, bo najpierw Pan ma upodobanie w tym słudze swoim, który ufając w Jego pomocy,
a zapominając o sobie, podejmuje rzeczy trudne lub przykre; do takiego też nieraz mówi,
jak niegdyś do Gedeona: Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela6, i takiego łaską
swoją wspomaga. Natomiast małoduszność niemiłą jest Bogu, przeto, że jest znakiem czy
słabej wiary i ufności, czy oziębłości i lenistwa, czy zbytniego rachowania na własne siły.
Po wtóre, męstwo i stałość dają wielką moc duszy i rozpalają serce świętym żarem,

podczas gdy małoduszność odbiera człowiekowi nadzieję, pogrąża go w smutku i
zwątpieniu, zraża go nawet do modlitwy, a przez to na kształt paraliżu ubezwładnia jego
siły. Dlaczegóż to Izraelici pod sprawą Judy Machabeusza tak świetne odnosili
zwycięstwa? Oto, że walczyli walką Izrael z weselem, zagrzani gorącymi słowy tegoż
wodza. Takim Machabeuszem winien być każdy kapłan, by i sam mężnie walczył i drugich
odwagą rozpalał, i on jest niezwyciężonym, jeżeli szuka tylko chwały Bożej i opiera się
tylko na Bogu; może bowiem wtenczas wyrzec: Oto Bóg Zbawiciel mój, śmiele czynić
będę, a nie zlęknę się, bo moc moja i chwała moja Pan, i stał mi się zbawieniem7.
I ja również jestem sługą tego Pana; czemuż bym tedy nie miał zawołać z Prorokiem:
Non timebo mala, quoniam Tu, Domine, mecum es [Nie ulęknę się zła, bo Ty, Panie, jesteś
ze mną].
PUNKT II. Kiedy i jak ma kapłan objawiać męstwo i stałość.
1. Przede wszystkim niech kapłan będzie mężnym i stałym w pracy około uświęcenia
swego, a więc w ujarzmianiu żądz i spełnianiu aktów cnót. Stałością umysłu – mówi św.
Ambroży – można słusznie to nazwać, jeżeli ktoś siebie samego zwycięża, gniew
pokonuje, mamidłami nie daje się złudzić, ani szczęściem upoić lub nieszczęściem
przygnębić8. Jeżeli zaś w tym ciągłym zaparciu siebie i w ciągłej walce przetrwa aż do
końca życia, piękniejszych zaiste godzien on wawrzynów niż ten, co pobił wojska
nieprzyjacielskie. O takie wawrzyny niech każdy kapłan się ubiega, a nie zniechęca się ani
zaciętością walki, ani niebogatym owocem pracy, ani nawet powrotem do tych samych
wad; a niech nie mówi małodusznie: rzecz to nad moje siły, bo ta rzekoma pokora, co
odbiera ufność, pokój i chęć do pracy, jest dziełem szatana. Jakimże ja tu jestem?
2. Niech kapłan będzie mężnym i stałym w pracy około nawrócenia i zbawienia dusz.
Praca ta jest nieraz bardzo twardą i prawie niepłodną, czy to z winy robotnika lub samej
ziemi, czy z dopuszczenia Bożego; Bóg bowiem daje czasem kapłanowi uczuć, jak tenże
jest słabym i bez łaski Bożej nieudolnym, aby się żadne ciało przed oczyma Jego nie
chlubiło9 i Jemu tylko była chwała ze wszystkiego. W takim razie niech się kapłan nie
zraża powolnym lub nieznacznym rezultatem, jak się nie zrażali Apostołowie w początkach
swojej misji; bo w nagrodę odwagi i stałości siewcy, błogosławi Bóg nieraz siewowi w
sposób tak widoczny, że świat zdumiony woła: Digitus Dei est hic [To jest palec Boży]. A
choćby zresztą kapłanowi nie było danym patrzeć na owoce swej pracy, nie minie go
jednak obiecana zapłata, i może ktoś inny będzie zbierał, co on w pocie czoła posiał.
Jakimże ja tu jestem?
3. Niech kapłan będzie mężnym i stałym w spełnianiu obowiązków, zwłaszcza
trudnych i przykrych – mężnym i stałym na ambonie, aby przypominać wszystkim
obowiązki i karcić śmiało występki – mężnym i stałym w konfesjonale, aby odmawiać
rozgrzeszenia niegodnym, choćby wzgląd ludzki za nimi orędował – mężnym i stałym w
prowadzeniu parafii, aby strzec od zgorszenia niewinnych i bronić uciśnionych, a
natomiast w duchu Bożym upominać błądzących, choćby stali wysoko – mężnym i stałym
w towarzystwie, aby nie pozwolić ubliżać prawdzie Bożej, obrażać skromności lub szarpać
sławy bliźniego – jednym słowem, mężnym i stałym tam, gdzie prawo Boże czy kościelne
nie pozwala ustąpić. Jakimże ja tu jestem?
4. Niech kapłan będzie mężnym i stałym w obronie zakonu Pańskiego i wolności
Kościoła, zwłaszcza w chwili prześladowania. Wtenczas trzeba stanąć murem przeciw
ludziom przewrotnym, co chcą zepsuć prawdę Bożą, podeptać zakon Chrystusowy i okuć
Kościół w kajdany, choćby mu przyszło narazić się na szyderstwo, grabież, więzienie,

wygnanie i śmierć samą. Wtenczas pora okazać, że jest naśladowcą owych wielkich
biskupów i kapłanów, co życie swe dali za prawdę i sprawiedliwość, i że godzien stanąć
obok tych pasterzy, co i w naszych czasach tyle ucierpieli, iż nie chcieli pokłonić się
Molochowi XIX wieku – cezaryzmowi i rewolucji. Niechże tedy kapłan w takiej chwili nie
trwoży się ani chwieje małodusznie, pomny słów św. Cypriana: Sacerdos Dei Evangelium
tenens et Christi praecepta custodiens, occidi potest, non potest vinci [Kapłan trwający
przy Ewangelii Bożej i strzegący przykazań Chrystusa, może zostać zabity, [lecz] nie może
zostać pokonany]10. Jakimże ja tu jestem?
5. Męstwo i stałość winny zdobić każdego kapłana, ale męstwo płynące z miłości, i
stałość połączona z łagodnością, aby jego hasłem były słowa: fortiter in re, suaviter in
modo [odważnie w sprawie, dobrotliwie co do sposobu]. Lecz cóż ma czynić kapłan, aby
nabyć męstwa i stałości?
Niech się o to modli, mówiąc nieraz z Prorokiem: Gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj
mnie11. Szczególnie w chwilach ciężkich, przypominających choć z lekka tę walkę w
Getsemani, prosić mu trzeba, aby Pan zesłał Anioła swego, któryby go umocnił.
Niech godnie a pobożnie łączy się z Panem w Tajemnicy Ołtarza, bo Eucharystia św.
jest Chlebem mocnych, który według słów św. Jana Chryzostoma, ludzi słabych w lwów
ogniem buchających przemienia.
Niech z ufnością ucieka się do przyczyny Najświętszej Panny, która jest opiekunką i
wspomożycielką kapłanów, potężną jak wojsko uszykowane do boju.
Niech patrzy na niewysłowione katusze Męczenników i przysłuchuje się, jak imieniem
wszystkich jeden z nich woła: Niech przyjdzie na mnie ogień, krzyż, dzikie bestie, łamanie
kości, targanie członków, całego ciała starcie i wszystkie męczarnie diabelskie, bylem się
połączył z Chrystusem12. Choćby tedy kapłan bardzo wiele ucierpiał dla sprawy Bożej,
zawsze mu jednak powiedzieć można: Nondum usque ad sanguinem restitisti [Jeszcze nie
sprzeciwiłeś się, aż do przelania krwi].
Niech rozważa heroiczne prace i walki świętych kapłanów. Jakiegoż to męstwa trzeba
było, aby puścić się do Indii i Japonii na misję apostolską, jak to uczynił św. Franciszek
Ksawery. Jakiegoż męstwa dają i dziś dowody ci misjonarze, co idąc do środkowej Afryki,
narażają się na straszne upały, zjadliwe febry, kły dzikich zwierząt i noże okrutnych
handlarzy niewolnikami. O czymże są moje trudy i cierpienia w porównaniu z ich trudami i
cierpieniami!
Niech wreszcie kapłan pociesza się i zachęca nadzieją przyszłej nagrody, którą Pan
przyrzekł zwycięzcy: Vincenti dabo manna absconditum13.
Męstwa i stałości nigdy nie brak duchowieństwu katolickiemu; owszem, może ono i w
naszym wieku poszczycić się aureolą wyznawstwa i purpurą męczeństwa. Ale czy wszyscy
kapłani są dzielnymi żołnierzami Chrystusowymi, nieustraszonymi w walce,
niezmordowanymi w pracy? Czy i ja nie opuściłem nigdy mojej chorągwi, nie zbiegłem
bojaźliwie z pola bitwy, nie sprzeniewierzyłem się obowiązkowi?...
RACHUNEK SUMIENIA Z MĘSTWA I STAŁOŚCI. AKT UPOKORZENIA I ŻALU. Ach Jezu,
jakże ja niegodzien zwać się żołnierzem Twoim i stanąć w szeregu obok tych wielkich
kapłanów, co krew swą przelali dla Imienia Twego. Lecz Ty sam rzuć żagiew męstwa w
serce moje.
POSTANOWIENIA: 1. Będę się rozczytywał w żywotach kapłanów męczenników i
misjonarzy, aby stąd nabrać męstwa i stałości. 2. Spełnię odważnie każdy obowiązek,
choćby najprzykrzejszy, i będę bronił zawsze prawdy i sprawiedliwości.

AKT STRZELISTY: Powstań, Panie, wesprzyj mnie, bo Ty jesteś moją mocą14.
1 Ps 27,14. 2 2 Kor 7,5. 3 Rdz 16,12. 4 J 16,33. 5 Mt 11,12. 6 Sdz 6,14. 7 Iz 12,2. 8 De
off. L. I, C. 36. 9 1 Kor 1,29. 10 L. l, Ep. 3. ad Cornel. 11 Ps 71,9. 12 Św. Ignacy M. 13
Ap 2,17. 14 Ps 44,27; 43,2.

XLIV. O cierpliwości

(Rozmyślanie to można podzielić na dwa dni)
PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Apostoła: Cierpliwość wam jest potrzebna,
abyście czyniąc wolę Bożą, odnieśli obietnicę1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, poznać cenę cierpliwości i użycz łaski do nabycia tejże.
PUNKT I. Kapłanowi potrzeba cierpliwości i to w wysokim stopniu.
1. Bo najpierw nieuniknione są na ziemi cierpienia i wielkim jest ich zadanie. Nikt od
nich nie wolny, skoro już stary Hiob biadał: Człowiek urodzony z niewiasty, żyjąc przez
czas krótki, napełniony bywa wielą nędz2. Toż i kapłan musi cierpieć, a nawet niektóre
krzyże częściej i mocniej przygniatają go niż innych, jak np. boleść na widok tylu zniewag
zadawanych Chrystusowi Panu, tylu krzywd wyrządzanych Kościołowi Jego, tylu dusz
ginących na wieki. I dlaczegóż to Bóg taką drogę wybrał dla wszystkich? Czyliż On,
Miłość istotna i Twórca miłości, lubuje się w ludzkich cierpieniach albo dopuszcza takowe
bez przyczyny? Bynajmniej – Bóg nie dopuszcza cierpienia bez przyczyny, bo jest
doskonałym Rozumem – a tą przyczyną nie może być nienawiść, bo On jest Dobrocią
nieprzebraną3; jeżeli tedy zsyła na ludzi cierpienia, to dlatego, że takowe są im pożyteczne.
I rzeczywiście, jako ów pierwszy krzyż był narzędziem zbawienia rodu ludzkiego: tak i
dziś używa Bóg krzyża, czyli cierpienia, by jedną duszę zawrócić z bezdroża, drugą
oderwać od złego świata, inną oczyścić lub udoskonalić w swej służbie. Rzec można, że
największą liczbę dusz pociąga Bóg do siebie krzyżem; toteż słusznie nazwano krzyż
robotnikiem Pańskim i aniołem, sprawującym poselstwo Boże na ziemi.
Czy i ja cenię krzyż należycie i staram się o cierpliwość, która ten krzyż uczy nosić i
kochać?
2. Po wtóre, kapłanowi potrzebną jest cierpliwość, bo on ma być naśladowcą Chrystusa
Pana, który nie przez parę godzin, ale przez całe życie krzyż dźwigał i umarł na krzyżu.
Jeżeli tedy kapłan chce być podobnym do swojego Mistrza, winien w ślad za Nim, za Jego
Matką i Jego uczniami, krzyż swój ochotnie dźwigać, czyli być cierpliwym. Cierpliwość
jest nawet kamieniem probierczym doskonałej służby, bo nie ten dobrze służy Panu, kto ma
miłość na ustach – ani ten, co się zdaje płonąć miłością – ani ten, co wiele działa niby z
miłości, ale ten, kto chętnie cierpi dla Boga. Ofiara to zazwyczaj najczystsza i Bogu
najmilsza, bo wolna od miłości własnej; a jako ze wszystkich prac i ofiar Syna Bożego
krzyż najwięcej uwielbił Ojca Niebieskiego, tak ze wszystkich prac i ofiar naszych mężne i
chętne znoszenie krzyżów najwięcej uwielbia Boga i najwięcej zbliża nas do Zbawiciela.
Czyż tedy nie słuszne, by krzyże cenić i kochać?
3. Wreszcie, kapłan powinien starać się o cierpliwość, bo nieocenione są jej owoce.
Zaiste, cierpliwość ma doskonały uczynek4. Ona daje duszy hart, siłę i panowanie nad sobą,
a tym samym pokój wewnętrzny, jako przyrzekł Zbawiciel: W cierpliwości waszej

otrzymacie dusze wasze5. Ona osłabia miłość własną, a natomiast umacnia miłość ku Bogu
i bliźnim; słusznie też powiedział św. Ignacy, że nie ma drzewa sposobniejszego do
rozniecenia ognia miłości Bożej, nad drzewo krzyża, którego Pan użył do wielkiej ofiary
miłości. Ona jedna łaski i dary duchowne, a przez nie usposabia do wielkich rzeczy; toż
słusznie upomina św. Ignacy: Jeżeli każe ci Pan wiele cierpieć, znakiem to jest że ma
wielkie względem ciebie zamiary i drogą bezpieczną chce cię doprowadzić do zbawienia; a
jeżeli i ty pragniesz stać się wielkim świętym, proś aby ci Bóg zesłał wiele krzyżów6. Ona
wyprasza także łaski dla drugich i nieraz na to tylko nawiedza Bóg kapłana cierpieniem, by
w nagrodę za okazaną cierpliwość nawrócić przezeń jakąś duszę. Ona pomnaża zasługi, a
jako ofiara bezinteresowna i czysta, ma taką wartość u Boga, iż jedno Bóg zapłać w
cierpieniu więcej znaczy, niżeli tysiąc dziękczynień w pomyślności7.
Ona wreszcie ozdabia tron chwały w niebie, dokąd droga tylko przez Kalwarię
prowadzi; kto zatem chce należeć do liczby wybranych, musi najpierw należeć do liczby
cierpiących – kto pragnie nosić kiedyś koronę jaśniejącą, niech nosi pierwej koronę z
ciernia.
Tym jest cierpliwość; czyliż tedy nie świadczy Bóg wielkiego dobrodziejstwa, gdy daje
do niej sposobność, zsyłając cierpienia? Błogosławieni, którzy płaczą – błogosławieni,
którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, tak mówi Prawda Najwyższa; Apostoł
zaś zapewnia: Kogo Pan miłuje, karze, a biczuje każdego syna, którego przyjmuje8. W ślad
za św. Pawłem uczą Ojcowie św., że cierpliwe znoszenie utrapień doczesnych jest znakiem
przeznaczenia do chwały: Po tym poznać wybranych, że i pobożnie żyją i srodze cierpią.
Utrapienie to pokarm, którym się żywią wybrani9. Toż za ten pokarm każą Święci
dziękować, jako za dar nader wielki. Gdyby ci – mówi św. Jan Chryzostom10 – dał Bóg
moc wskrzeszenia umarłych, gdyby cię porwał aż do trzeciego nieba, mniej by ci dał, niżeli
zsyłając na ciebie jakie cierpienie; bo gdybyś miał dar cudów, stałbyś się dłużnikiem
Bożym, gdy zaś cierpisz, Bóg staje się dłużnikiem twoim.
Czyliż tedy nie słuszne, aby kapłan wszystkimi siłami dążył do nabycia tej cnoty i to w
stopniu doskonałym; trzy zaś są stopnie tej cnoty11. Pierwszy zależy na tym, aby w
cierpieniu nie rozpaczać, nie złorzeczyć, nie szemrać przeciw Bogu, nie oburzać się na
bliźnich – słowem, nie dopuścić się jakiegokolwiek grzechu, ale poddać się z pokorą woli
Bożej. Ten stopień jest przykazaniem dla wszystkich, a kto inaczej cierpi, ten grzeszy i nie
zasługuje nawet na imię chrześcijanina, bo mówi Zbawiciel: Kto nie nosi krzyża swego, a
idzie za mną, nie może być uczniem moim12.
Drugi stopień wyżej się wznosi, bo dusza nie tylko nie narzeka, nie tylko przyjmuje
krzyż z poddaniem się woli Bożej, ale dźwiga takowy z męstwem i spokojem, a widząc w
nim dar Boży, składa zań dzięki Bogu i czy w szczęściu czy w cierpieniu powtarza: Stań się
wola Twoja.
Trzeci stopień cierpliwości zależy na tym, aby przyjmować krzyże nie tylko cierpliwie i
spokojnie, ale z ochotą i radością. Dusza, która na ten szczebel cnoty się wspięła, cieszy się
z krzyżów – gdy ich nie ma, pragnie ich – gdy pragnienie jest gorące, ubiega się za nimi i
dochodzi wreszcie do tego heroizmu, że z św. Teresą woła: Panie, albo cierpieć albo
umrzeć.
Czy mam cierpliwość choć w najniższym stopniu? A może smucę się, gniewam i
narzekam, gdy Pan nawiedza mnie krzyżem? O Jesu patientissime, miserere nobis [O Jezu
najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami]!

PUNKT II. Kiedy szczególnie potrzebną jest kapłanowi cierpliwość i jak jej ma nabyć.
1. Potrzeba cierpliwości w małych przykrościach, w jakie każdy prawie dzień życia
ludzkiego obfituje, a nawet większej czasem potrzeba niż w wielkich, bo gdy wielkie są
rzadkie i zazwyczaj chlubne, małe są częste i upokarzające; – i słusznie powiedział św.
Franciszek Salezy, że często większej potrzeba cnoty, aby nieść krzyż ze słomy, aniżeli
krzyż z żelaza. Niechże tedy każdy kapłan przygotuje się na te krzyże słomiane.
Mianowicie, doznając przykrości od ludzi, np. gdy ktoś przerywa mu modlitwę, sen lub
pracę, gdy natręt go nudzi lub człowiek uparty odmawia posłuszeństwa, gdy sługa lub obcy
wyrządza jaką szkodę itp., niech wtenczas powstrzymuje wybuch niecierpliwości i nie
oburza się na ludzi, a jeżeli trzeba ich upomnieć, niech to czyni ze spokojem i miarą.
Podobnie, jeżeli musi czasem znosić głód, pragnienie, niewygodę, bezsenność, niech nie
skarży się na sprawców tego cierpienia, ani narzeka na złą porę, lecz podnosi się duchem do
uwielbienia woli Bożej, której sługami są wszystkie stworzenia i która wszystko dla dobra
naszego dopuszcza. Św. Franciszek Borgiasz uważał upał, zimno, burzę, głód, pragnienie
jako sługi Boże i przyjacioły swoje, pomagające mu w pokonaniu złych skłonności. Toteż
nie było dla niego większej radości, jak gdy był wystawiony na tego rodzaju cierpienia.
Aby dojść do tak szczytnej filozofii życia, winien kapłan z jednej strony być pokornym i
poddanym woli Bożej, z drugiej strzec się drażliwości, złego humoru i przywyknięcia do
wygód. Czy tak postępuję?
2. Potrzeba cierpliwości w zawodach, o jakie również w życiu ludzkim nietrudno.
Pochodzą one najczęściej stąd, że idąc za podmuchem miłości własnej, czy za złudzeniami
fantazji, roimy sny złote i oddajemy się przesadnym nadziejom, które później okazują się
płonnymi. Aby w takim razie nie wybuchnąć głosem skargi, niech kapłan pamięta, że
miłującym Boga wszystko wychodzi na dobre; aby zaś uniknąć podobnych przejść, niech
pragnie tylko tego, czego Bóg sam pragnie, i wszystkie swoje życzenia, wszystkie nadzieje
poddaje woli Bożej, a nawet niczego nie postanawia bez tego dodatku: jeżeli Pan Bóg
pozwoli. Święci nie czują goryczy zawodów, bo nie mają zbytecznych pragnień, a przy tym
zawsze zgadzają się z wolą Bożą.
Boleśniejszym jest zawód dla kapłana, gdy go ci sami, w których zaufał, niegodnie
zdradzają, albo gdy inni, i to nieraz najbliżsi, za dobrodziejstwa płacą mu
niewdzięcznością, albo gdy podwładni, czasem nawet współbracia lub starsi, dobre jego
chęci, prace czy cnoty lekceważą i przeszkadzają mu w działaniu. Podobnego zawodu
doznał sam Zbawiciel, a za Nim iluż świętych kapłanów takiż los spotkał. Wszakże św.
Jana od Krzyża właśni jego bracia zakonni pobili i w ciemnej komorze zamknęli, kiedy
wystąpił z myślą reformy; mimo to mąż święty nie odstąpił od rozpoczętego dzieła, a
przeciwnikom przebaczył. Niechże podobnie kapłan nie zraża się zawodami, choćby w
życiu swoim natrafił nawet na judaszów; ale szukając we wszystkim Pana Boga, idzie
mężnie drogą obowiązku i cnoty.
Najboleśniejszy zawód dotyka kapłana gorliwego wtenczas, gdy Bóg nie pozwala mu
dokonać rozpoczętego dzieła, a nawet okrywa go zawstydzeniem, albo gdy nie wysłuchuje
gorących jego modlitw i dopuszcza, że jakaś dusza ginie w niepokucie, albo że praca około
nawrócenia jakiejś rodziny czy parafii okazuje się niepłodną. Niechże kapłan w takim razie
nie poddaje się smutkowi lub zwątpieniu, ale uwielbia z pokorą wolę Bożą, mając to
przekonanie, że Bóg wówczas nie chce od niego samego czynu, ale tylko pragnienia, albo
że go chce użyć do innego dzieła, albo że doświadcza jego ufności. Niech zarazem nie
porzuca modlitwy i pracy, ale skutek powierzy Panu Bogu; ma bowiem Bóg swoje czasy i
nieraz nagradza modlitwę czymś lepszym aniżeli to, o co człowiek prosi. Czy tak postępuję

w zawodach?
3. Potrzeba cierpliwości w chorobie, zwłaszcza bolesnej i długiej. Nikt od chorób nie
wolny, a kapłan już z powodu obowiązków swoich jest więcej na nie narażony.
Stosunkowo ciężej mu chorować niż innym; bo nieraz nie ma się kim zastąpić i musi mimo
niemocy spełniać posługi duchowne; jeżeli zaś łoża opuścić nie może, rzadko kiedy
znajduje troskliwą opiekę. Bywa nawet, że kapłan leży opuszczony, jak Łazarz; albo że
ludzie chciwi, nie mogąc się doczekać jego śmierci, jeszcze za życia rozdrapują resztki
mienia. Toż nic dziwnego, że w takiej chwili czarnej gorycz ciśnie się do serca, a z ust chce
się wyrwać skarga.
A jednak, według woli Bożej, i w życiu kapłana ma być choroba ważnym czynnikiem,
bo chwilowym czyśćcem za grzechy, hamulcem na żądze, szkołą cnót i polem zasług.
Jeżeli kapłan chce, aby choroba dla niego tym rzeczywiście była, niech ją uważa nie tylko
za próbę Bożą, ale i za upominek z nieba, a stąd nie narzeka na nią głośno, ani żali się w
duszy, ale raczej powtarza za św. Franciszkiem z Asyżu: Błogosławię Cię i dziękuję Ci,
Panie Boże mój, za wszystkie boleści, które mi zsyłasz. Proszę Cię, abyś mi zesłał stokroć
dotkliwsze, jeżeli taka jest wola Twoja. Niech również nie pragnie gorączkowo
wyzdrowienia, ani się smuci, że wówczas nie może modlić się i pracować; lecz z drugiej
strony niech nie porzuca całkowicie modlitwy, nie poddaje się lenistwu i nie pozwala
zapanować nad sobą zniewieściałości, aby choroba ciała nie przeszła do duszy. Jeżeli
trudno mu rozmyślać, niech patrzy w duchu na Zbawiciela cierpiącego; jeżeli nie może
odmawiać brewiarza, niech go zastąpi koronką, albo przynajmniej aktami strzelistymi. A
gdyby nawet niemoc była ciężka i opuszczenie od ludzi wielkie, niech i w tej próbie krzepi
się ucieczką do Serca Jezusowego i do Serca Matki Bolesnej.
Tak święci kapłani zachowywali się w chorobie. Św. Wincenty ŕ Paulo np. w
największych boleściach te tylko powtarzał słowa: O mój Jezu! O mój najmiłościwszy Jezu!
i tak był spokojnym, że prawie nie było można poznać, że cierpi. Św. Romuald podczas
bolesnej operacji trzymał krucyfiks w ręku i tak się odzywał: Święta Mario, módl się za
nami grzesznikami. Św. Franciszek Salezy, zapadłszy w 35 roku życia w ciężką chorobę,
poddał się całkowicie wszystkim, chociaż bardzo przykrym przepisom lekarzy, lecz z
drugiej strony nie stracił ani na chwilę pogody ducha. Świątobliwy proboszcz z Ars był
prawie ciągle cierpiącym od umartwienia i pracy, a nieraz padał na ziemię z osłabienia;
mimo to nie folgował sobie w niczym, tak że nie pozwolił nawet, by mu w czasie choroby
położono na łóżku materac i poduszkę; kiedy zaś wówczas pewna pani przysłała mu trochę
soku na kaszel, odrzekł: Oddajcie to pani i podziękujcie jej bardzo, a niech zmówi „Ojcze
nasz” i „Zdrowaś” za swego biednego proboszcza. Czyż ja przynajmniej nie jestem
niecierpliwym i zniewieściałym w chorobie?
4. A jakże nabyć cierpliwości?
Przede wszystkim modlić się o nią, bo to dar Boży, a cenny – ale modlić się o
cierpliwość doskonałą, która płynie z wiary, ufności i miłości, a która obejmuje wszystkie
cierpienia i trwa aż do śmierci.
Rozważać przy tym boleści i cierpliwość Króla Męczenników Jezusa, Królowej
Męczenników Maryi i wielkich miłośników krzyża, a szczególnie w chwili cierpienia
przebywać na Kalwarii.
Pamiętać zarazem, że krzyże są nam potrzebne, że każdy krzyż pochodzi od Boga i że
nikt nie ucieknie przed krzyżem; jeżeli zaś chce uciekać, krzyż za nim idzie i tym mocniej
go przygniata; – jeżeli nie chce cierpieć, jak Dobry Łotr, musi cierpieć, jak łotr zły, to jest
bez ulgi i zasługi.

Pamiętać wreszcie, że cierpienie, w duchu pokuty przyjęte i z miłością znoszone, jest
monetą, którą najprędzej możemy wypłacić się sprawiedliwości Bożej za liczne nasze winy
i kupić sobie u niej koronę niebieską; a im większą jest cierpliwość, tym jaśniej błyszczeć
będzie ta korona.
Cierpliwość doskonałą nie tak łatwo można napotkać, nawet u kapłanów, chociaż oni
ciągle na krzyż patrzą i mówią o krzyżu. A ja czyż posiadam tę cnotę i czy ją objawiam w
małych przykrościach, w zawodach, w chorobie?
RACHUNEK SUMIENIA Z CIERPLIWOŚCI. – AKT UPOKORZENIA SIĘ. – Niestety nie mam
cierpliwości, bo nie mam miłości krzyża, tak że i do mnie stosują się słowa pobożnego
mistrza: Jezus ma teraz wielu miłośników niebieskiego królestwa swego, lecz mało takich,
którzy by krzyż Jego dźwigać chcieli... Wielu idzie za Jezusem aż do łamania chleba; lecz
mało kto aż do spełnienia kielicha męki. Ty więc sam, o Jezu, pociągnij mnie za sobą na
Kalwarię i daj mi się rozmiłować w Twoim kielichu!
POSTANOWIENIA: 1. Co dzień rano zrobię akt oddania się woli Bożej i ofiarowania się
na wszystkie cierpienia, jakie Pan w tym dniu zechce na mnie spuścić. 2. Jeżeli jakie
cierpienie na mnie spadnie, zaniosę je w duchu pod krzyż Zbawiciela i do stóp Matki
Bolesnej.
AKT STRZELISTY: Sancta Mater, fac, ut portem Christi mortem, passionis fac consortem
et plagas recolere [Święta Matko, spraw, abym cierpiał śmierć Chrystusa; uczyń mnie
współuczestnikiem Jego Męki i pozwól mi rozpamiętywać Jego rany]!
1 Hbr 10,36. 2 Hi 14,1. 3 Tauler,Ustawy duch., R. XVIII. 4 Jk 1,4. 5 Łk 21,19. 6 Czyt.
św. Alfons Liguori, O miłości Pana Jezusa, R. V, 10. 7 Tenże. 8 Hbr 12,6. 9 Św.
Grzegorz Wielki. 10 Ser. IV. in Ep. ad Phil. 11 Por. Życie duchowne, T. II, 46 seq. 12 Łk
14,27.

XLV. O znoszeniu prześladowań i o miłości nieprzyjaciół
(Rozmyślanie to można rozłożyć na dwa dni)

PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Zbawiciela: Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości1.
PRAELUDIUM II. Naucz mnie, Panie, jak mam znosić prześladowania i odpłacać się
prześladowcom.
PUNKT I. Dlaczego i jak należy znosić prześladowania.
1. Kapłan narażony jest na wiele prześladowań, bo on najpierw charakterem,
posłannictwem i życiem swoim potępia życie złe tylu chrześcijan i przez to samo jest im
solą; w oku. Jeżeli o wiernych w ogólności powiedział Apostoł: Wszyscy, którzy chcą
pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć2, toż tym więcej tyczy
się to kapłana. On ma być światłością świata, nic więc dziwnego, że przeciw niemu
występują ciemności.
Po wtóre, kapłan, jako sługa i współpracownik Chrystusa, opowiada jego prawdę,
sprzeciwiającą się pysze rozumu – ogłasza Jego zakon, żądający ujarzmienia żądz i
posłuszeństwa woli – rozszerza Jego królestwo, walcząc ciągle z błędem i grzechem. Otóż
jeżeli sam Boski Mistrz doznał na ziemi przeciwieństwa i nienawiści od wielu
przewrotnych, mimo że był najmędrszym, najświętszym i najlepszym, mimo że wszystkim

dobrze czynił i sam jeden mógł powiedzieć: który z was dowiedzie na mnie grzechu – jeżeli
na Jego prawdę, zakon i królestwo biją i dziś ludzie bez wiary: czyż może być inaczej, że i
Jego słudzy są przedmiotem prześladowań? Zresztą przepowiedział im to sam Zbawiciel:
Będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego3; jeżeli mnie prześladowali i was
prześladować będą4. Rzeczywiście, prześladowanie jest udziałem wszystkich mężów
apostolskich i każdy z nich powiedzieć może za św. Pawłem: Cierpię wiele dla Ewangelii,
którą opowiadam, aż do więzienia.
Na koniec, kapłan powinien z obowiązku swego opierać się niecnym zamiarom i
czynom ludzkim, upominać błądzących, karcić występnych, bronić praw i swobód
Kościoła przeciw zuchwałym; otóż ci wszyscy stają się łatwo jego wrogami, a nawet
prześladowcami. Co więcej, doświadcza on czasem przeciwieństwa od ludzi nie złych, ale
chwilowo zaślepionych, przeto że mówi im niemiłą prawdę, ale nie spełnia ich
nierozsądnych czy przesadnych pragnień. Wszakże św. Paweł taką miał miłość u Galatów,
że jak sam mówi, byliby sobie dali oczy wyłupić dla niego, a jednak obudził ich niechęć,
tym tylko, że prawdę im mówił5.
2. A jakże ma kapłan zachować się wśród prześladowań?
Przede wszystkim niech się nie miesza, bo nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad
pana6; jeżeli tedy Mistrz i Pan był celem pocisków, nie uniknie ich uczeń i sługa. Niech się
nie lęka, bo mówi sam Zbawiciel: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić
nie mogą7. Niech się nie smuci, ale raczej cieszy, bo tak sam Pan każe: Błogosławieni
jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą dla mnie. Radujcie się i
weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech8.
Jeżeli prześladowanie działa skrycie, jak np. intryga lub potwarz, wolno kapłanowi
bronić swej sławy, a nieraz nawet potrzeba, mianowicie wtenczas, gdyby jego milczenie
wywołało zgorszenie, a tym samym szkodziło sprawie Boga i dusz; lecz w takim razie
niech używa broni pozwolonej, i odpiera potwarz lub intrygę nie w tym celu, aby się
zemścić, ale by okazać swoją niewinność, a potem milczeć. Zresztą cierpliwość i milczenie
jest najlepszą obroną, jako powiedział Duch Św.: W milczeniu i nadziei będzie moc wasza9.
Na św. Romualda rzucono potwarz, że się oddaje szkaradnej rozpuście. Własni jego
uczniowie uwierzyli i złożyli sąd; jedni chcieli go powiesić, inni żywcem spalić, wszyscy
głosowali na śmierć. A Święty cierpiał w milczeniu i milczeniem zwyciężył; bo wkrótce
okazał Bóg jego niewinność. Aby nabyć podobnego usposobienia, trzeba pamiętać, że tym
jest człowiek w istocie, czym jest w oczach Boga, a stąd starać się o to, by się podobać
Bogu, a nie trzeba dbać o zmienne i nieraz niesprawiedliwe sądy ludzkie. Trzeba pamiętać,
że bez woli Bożej nic się nie dzieje i że z jej dopuszczenia cześć lub poniżenie nas spotyka,
a stąd z całą ufnością powierzyć jej straż własnej sławy. Trzeba wreszcie pamiętać, że w
ślad za Boskim Mistrzem tylu świętych biskupów i kapłanów doznało także potwarzy i że
jedni wówczas bronili się spokojnie, jak np. św. Atanazy przed synodem – inni milczeli, jak
np. św. Wincenty ŕ Paulo, gdy mu jakiś niegodziwiec zarzucił kradzież – a niektórzy
przyjęli milcząco winę na siebie, jak np. bł. Henryk Suzo, gdy go kobieta rozpustna
obwiniła o ojcostwo jej dziecięcia10. Jakże zachowywałem się dotąd, gdy ktoś szarpał
moją sławę? Jeżeli prześladowanie występuje otwarcie, np. w postaci obelg, skarg
niesłusznych, krzywd niesprawiedliwych, czy też groźby więzienia, wygnania i śmierci,
wolno kapłanowi odeprzeć napaść, upomnieć się o cześć własną, lub żądać wynagrodzenia
krzywdy, byle w sposób godziwy i bez uczuć nienawiści; wolno też zapobiec

prześladowaniu, bo wszakże i Męczennicy kryli się czasem przed pogonią tyranów; nieraz
jednak chwała Boża i dobro Kościoła wymaga, by cierpieć mężnie, a nawet z radością, jak
owi dwaj Apostołowie, którzy cieszyli się, że ich osieczono rózgami dla Imienia
Jezusowego.
Jeżeli kapłan chce się przejąć podobnym duchem – a rzecz to potrzebna – niech nie
zapomina, że chwała bezbożnych krótka jest11 i że kapłan ich pokonywa non victrice
potentia sed potentiore patientia [nie za pomocą dającej zwycięstwo władzy, lecz przez siłę
cierpliwości]12; co i Chrystus Pan obiecał, gdy do Apostołów wyrzekł: Oto ja was
posyłam, jako owce między wilki13.
Niech nie zapomina, że cierpieć dla Chrystusa jest wielkim szczęściem Si exprobamini
in nomine Christi, beati eritis14 i wielką chwałą – większą zaiste – jak mówi św. Jan
Chryzostom15 – aniżeli być Apostołem, aniżeli być Doktorem i Ewangelistą – większą,
aniżeli być królem i stać na szczycie sławy – większą niż zatrzymać słońce w swym biegu,
niż wypędzać czartów, niż siedzieć w niebie na prawicy Bożej i zajmować jedną ze stolic,
na których siedzą Apostołowie. Toteż tenże Doktor św. nie wahał się wyrzec: Gdyby mi
dano do wyboru, czy chcę w niebie mieszkać z Aniołami, czy więzionym być z Pawłem,
wybrałbym więzienie i okowy raczej, niż chwałę niebieską. Albowiem nic nie masz
lepszego, jak cierpieć dla Chrystusa... Pożądańsza to dla mnie cierpieć z Chrystusem,
aniżeli uczczonym być dla Chrystusa16.
Niech nie zapomina, że sam Chrystus Pan mając przed sobą wesele, podjął krzyż,
wzgardziwszy sromotę17, i że jako Baranek najcichszy, wrogów swoich pokonał
cierpliwością; jeżeli tedy kapłan wstępuje w Jego ślady, wraz z Nim zwycięża i jako
uczestnik Chrystusowych ucisków, będzie się też weselił w objawieniu chwały Jego18.
Niech wreszcie nie zapomina, ile dla Chrystusa ucierpieli wielcy Jego słudzy. Jeżeli oni
mogli powiedzieć za Apostołem: My, którzy żyjemy, zawsze bywamy wydani na śmierć dla
Jezusa19 – jeżeli wielu z nich dla Chrystusa rzeczywiście krew przelało: czyż kapłan
będzie się lękał ponieść dla niego obelgi lub krzywdy, a choćby więzienia i wygnania?
Jakże dotąd zachowywałem się w prześladowaniach lub jakbym się zachował, gdyby
teraz na mnie przyszły?... Jeżeli daleko mi do tego, by wołać z św. Janem od Krzyża:
Domine pati et contemni pro Te [Panie, cierpieć i być w pogardzie ze względu na Ciebie],
czy przynajmniej gotów jestem znieść cierpliwie i mężnie wszystkie przeciwności, jakie na
drodze mojej napotkam?...
RACHUNEK SUMIENIA. O Jezu, umocnijże serce moje, albowiem Ty jesteś cierpliwość
moja, Panie; Panie, nadziejo moja od młodości mojej20.
PUNKT II. Dlaczego należy kochać nieprzyjaciół i jak tę miłość objawiać.
1. Nie dosyć znosić cierpliwie prześladowania – trzeba nadto kochać tych, którzy są ich
sprawcami; tak bowiem Bóg sam nakazał: Miłujcie nieprzyjaciół waszych – oto słowa
Najwyższego Prawodawcy – dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie
się za prześladujące i potwarzające was, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w
niebiesiech, który czyni, że słońce Jego wschodzi na dobre i złe i spuszcza deszcz na
sprawiedliwe i niesprawiedliwe21. Miłość nieprzyjaciół jest zatem prawem Nowego
Zakonu, a zarazem piętnem prawdziwych dzieci Bożych, czy prawdziwych chrześcijan. O
ileż więcej winien jaśnieć tą miłością prawdziwy kapłan!
Aby zaś ludzie nie skarżyli się, że to prawo za trudne, sam Prawodawca daje im z siebie

wzór najdoskonalszy. Któż tak ludzi ukochał i tyle złego doznał od ludzi, jako Zbawiciel; a
jednak nie sprowadzał na nich ognia z nieba, ale owszem znosił ich, błogosławił im, i
modlił się za nimi z krzyża. Jeżeli tak postępuje Mistrz, czyliż może inaczej postępować
uczeń?
Nadto tenże Prawodawca i Mistrz obiecuje hojne nagrody tym, którzy słuchając Jego
woli i wsparci Jego łaską, okażą miłość nieprzyjaciołom swoim. Ta miłość, według słów
Zbawiciela, czyni ich podobnymi do Ojca Niebieskiego; i słusznie powiedział Flawian,
biskup antiocheński, do cesarza Teodozjusza, gdy tenże uniósł się gniewem: Cesarzu, jeśli
się zemścisz, będziesz tylko człowiekiem; jeżeli przebaczysz, staniesz się podobny samemu
Bogu. Ta miłość wyprasza u Boga przebaczenie grzechów, jako Pan sam przyrzekł:
Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone22; toż słusznie upomina Apostoł:
Przyobleczcież się tedy, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, we wnętrzności
miłosierdzia w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość, jedni drugich znosząc i
odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu; jako i Pan odpuścił wam, tak i wy22.
Ta miłość, jako ofiara czysta i szczyt miłości, jedna wielkie łaski u Boga wszakże za to, że
św. Jan Gwalbert przebaczył mordercy brata swego, Pan Jezus skłonił ku niemu głowę z
krzyża i powołał go do życia zakonnego. I któżby nie chciał kochać nieprzyjaciół?
2. Lecz jakże tę miłość objawiać?
Przede wszystkim nie płacić złem za złe, bo to rzecz niegodna chrześcijanina, a cóż
dopiero kapłana. Jeżeli ważny jakiś wzgląd wymaga, by kapłan żądał przywrócenia czci,
odwołania potwarzy lub naprawienia krzywdy: niech to czyni bez uczuć nienawiści i
zemsty. Nawet w stosunku do wrogów Kościoła lub ojczyzny niech poskramia te uczucia;
chociaż z drugiej strony nie godzi się patrzeć obojętnie na ich bezprawia.
Oprócz tego trzeba przebaczyć urazę, i to jak mówi Zbawiciel, przebaczyć z serca, czyli
wyrzucić nawet cień gniewu, niechęci lub wstrętu; są bowiem ludzie, a nawet kapłani,
którzy wprawdzie się nie mszczą i niby przebaczają, ale potem stronią od tych, którzy ich
obrazili, żalą się na nich przed obcymi i cieszą się tajemnie, gdy ktoś inny ich upokarza lub
krzywdzi. Niechże tedy każdy tak chętnie i szczerze przebacza winowajcom swoim, jak
Bóg nam samym przebacza, ilekroć przez pokutę wracamy do Niego.
Jeżeli kapłan powaśnił się z bliźnimi, lub co gorsza, sam obraził bliźniego, winien
dążyć czym prędzej do pojednania się i zgody, by ani razu słońce nie zachodziło na gniew
jego; tak bowiem nakazuje Zbawiciel: Jeśli ofiarujesz dar twój do ołtarza, a tam
wspomnisz, iż brat twój ma nieco przeciw tobie: zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a idź
pierwej zjednać się z bratem twoim; a tedy przyszedłszy, ofiarujesz dar twój24. Święci
posuwają się tu do tego stopnia, że chociaż obrażeni lub pokrzywdzeni, nie czekają
przeproszenia, ale sami przepraszają tych, którzy zawinili. Jakże ja się tu zachowuję? Czy
nie chowam w sercu jakiej urazy lub nie żyję w jawnej nieprzyjaźni z kimś?
3. Lecz na tym nie dosyć; Pan Jezus żąda czegoś więcej, bo miłości nieprzyjaciół. Cóż
tedy czynić? Oto najpierw życzyć im dobrze w sercu i okazywać to na zewnątrz: stąd
mówić o nich dobrze, zakrywać ich wady lub zmniejszać ich winy, jako też mówić do nich
chętnie i serdecznie, a tylko wtenczas unikać spotkania, gdyby takowe mocniej ich jątrzyło.
Po wtóre, trzeba czynić dobrze nieprzyjaciołom, a stąd nie odmawiać im pomocy, czy
posługi, ilekroć takowej od kapłana potrzebują. Miłość idzie nawet dalej, bo szuka
sposobności do świadczenia im dobrodziejstw; niechże tedy i kapłan podobną miłością
stara się rozbroić tych, którzy słusznie czy niesłusznie czują się obrażonymi.
Wreszcie, trzeba modlić się o łaskę i błogosławieństwo dla nieprzyjaciół, jak to czynił

Zbawiciel na krzyżu, jak czynią prawdziwi Jego słudzy, w ślad za pierwszym
Męczennikiem. Czy i ja tak czynię?
Przykładów heroicznej miłości nieprzyjaciół pełno jest w dziejach Kościoła; dość jeden
przytoczyć. Św. Franciszek Salezy był mężem anielskiej dobroci, mimo to pewien
adwokat, nazwiskiem Pillet, powziął do niego śmiertelną nienawiść, a to stąd, że św.
Biskup zażądał spłaty należytości, jaka na rzecz kościoła katedralnego na majątku owego
adwokata ciążyła. Św. Franciszek dowiedziawszy się, że jest przedmiotem obelg i
potwarzy, zabiegł umyślnie drogę swemu przeciwnikowi i rzekł do niego ze zwykłą
słodyczą: Panie, wiem, że mnie nienawidzisz i że wszystkimi sposobami szkodzisz mojej
dobrej sławie; otóż wiedz, że choćbyś mi wyrwał jedno oko, patrzyłbym na ciebie drugim z
miłością. Mimo to człowiek zaślepiony nie tylko się nie opamiętał, ale pałając żądzą
zemsty, strzelił raz do okien pałacu biskupiego, a innym razem zranił szpadą wikariusza
generalnego. Wdał się w tę sprawę senat miasta Chambery i wtrącił zuchwalca do
więzienia; św. Franciszek wyjednał mu jednak uwolnienie od niechybnej kary śmierci. Co
więcej, kiedy ów adwokat nie chciał mimo to porzucić swojej nienawiści, św. Biskup udał
się sam do więzienia, a rzuciwszy się do nóg swego wroga, prosił o przebaczenie, jeżeli go
w czym mimo swej wiedzy obraził25.
Czyliż wszyscy kapłani znoszą podobnie prześladowanie i podobnie przebaczają?
Zapewne, nie masz wieku i narodu, któryby nie mógł wykazać potężnej liczby
wyznawców, a nawet męczenników pośród duchowieństwa; ale z drugiej strony historia
mówi o biskupach i kapłanach słabego ducha, co się zachwiali w czasie ucisku, a nawet o
zaprzańcach i zbiegach spod własnej chorągwi.
Nie brak też smutnych przykładów, świadczących, że czasem i sługom Chrystusowym
nie dostaje miłości nieprzyjaciół. Są np. kapłani, którzy urażają się o byle co i nie chcą
długo przebaczyć; wszakże dzieje pierwszych wieków wspominają o kapłanie
Saprycjuszu, który nawet w obliczu śmierci nie chciał darować błahej urazy, ale też za to i
palmę męczeńską postradał i od wiary odpadł. Są i tacy, którzy mszczą się w sposób
niegodny, np. piętnują swoich przeciwników z ambony, odtrącają ich od Sakramentów św.,
pomijają ich domy podczas kolędy i przy święceniu wielkanocnym26. Są inni, co niby
przebaczają, ale mimo to chowają w sercu cierń niechęci, bo unikają tych, którzy ich
obrazili. Trafia się nawet, że pasterz staje się nieprzyjacielem tych, których sam obraził,
sprawdzając tym samym słowa Rzymianina: Est generis humani odisse quem laeseris
[Cechą rodzaju ludzkiego jest nienawiść do człowieka, którego skrzywdziłeś]. Niemałe
stąd zgorszenie dla wiernych, jeżeli nie widzą w kapłanach naśladowców Tego, który z
krzyża przebaczył wrogom.
A jakimże było i jest moje postępowanie?
RACHUNEK SUMIENIA. O Jezu, daj mi serce mężne i cierpliwe, bym się nie zachwiał w
prześladowaniach, a przebaczał prześladowcom.
POSTANOWIENIA: 1. Codziennie w Memento polecę miłosierdziu Bożemu tych, którzy
mnie obrazili lub skrzywdzili. 2. Będę się czasem modlił o nawrócenie prześladowców
Kościoła i narodu, a o męstwo dla prześladowanych.
AKT STRZELISTY: Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.
1 Mt 5,10. 2 2 Tm 3,12. 3 Łk 21,17. 4 J 15,20. 5 Ga 4,15. 6 Mt 10,24. 7 Mt 10,28. 8 Mt
5,11. 9 Iz 30,15. 10 Rozumie się, że w podobnym wypadku nie można by milczeć, inaczej
powstałoby stąd zgorszenie. 11 Hi 20,5. 12 Św. Augustyn, Ser. 328. 13 Mt 10,16. 14 1 P

4,14. 15 Hom. 8 in Ep. ad Eph. 16 Tamże. 17 Hbr. 12,2. 18 1 P 4,13. 19 2 Kor 4,11. 20
Ps 71,5. 21 Mt 5,44–45. 22 Łk 6,37. 23 Kol 3,12–13. 24 Mt 5,23–24. 25 Vie de S.
François de Sales par le curé de Saint-Sulpic, T. II. L. VI. Ch. IV. 26 Podobną karę można
by chyba wymierzyć jawnogrzesznikom lub gorszycielom.

XLVI. O sprawiedliwości i poczuciu obowiązków
(Rozmyślanie to można rozłożyć na dwa dni)

PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Zbawiciela: Błogosławieni, którzy łakną i
pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, stateczną wolę oddania każdemu tego, co mu się należy,
i wiernego spełniania wszystkich obowiązków.
PUNKT I. Jak potrzebną jest kapłanowi sprawiedliwość.
1. Sprawiedliwość, w ściślejszym znaczeniu słowa, jest według św. Tomasza z Akwinu
silną i trwałą wolą oddania każdemu człowiekowi tego, co mu się prawnie należy. Ta
sprawiedliwość już to przestrzega słuszności w stosunkach ludzkich i nie pozwala nikomu
krzywdy wyrządzać, czyli stoi na straży praw każdego człowieka – już to wymierza
nagrodę lub karę, według zasługi lub winy pojedynczych ludzi.
Cenną i potrzebną jest ta cnota, od niej bowiem zależy przede wszystkim pokój
jednostek i społeczeństwa – pokój to dobro tak wielkie, że jak mówi Augustyn św.,
pomiędzy rzeczami ziemskimi nic nie można milszego usłyszeć, nic pożądańszego pragnąć,
nic lepszego znaleźć2. Słusznie też powiedział tenże Doktor, objaśniając słowa Psalmisty:
Sprawiedliwość i pokój pocałowały się: „Wykonuj sprawiedliwość, a będziesz miał pokój”
– pokój z Bogiem, pokój z bliźnimi, pokój z sobą samym. O mój Boże, i ja tak pragnę
pokoju; czemuż bym tedy nie miał pokochać nieodstępnej jego towarzyszki –
sprawiedliwości?
2. A czegóż wymaga ta sprawiedliwość?
Oto najpierw, by nikogo nie krzywdzić na sławie, a stąd by nie tylko nie znieważać
kogo w oczy i nie spotwarzać poza oczy, ale też nie wykrywać tajemnych błędów i wad
bliźniego, wyjąwszy, gdy trzeba albo błądzącego upomnieć, albo innych przed
niebezpieczeństwem upadku czy zgorszenia ostrzec, albo niegodnego od urzędu czy
stanowiska, na które się wdziera, usunąć. Z tych wykroczeń najczęstszą jest obmowa, a
trafia się ona i u kapłanów, nie tyle ze złego serca, ile z nierozwagi i gadatliwości. Mimo to
jest złą i brzydką, tak że Doktorowie św. nazwali ją słusznie żmiją okrutną, pijawką ssącą
krew miłości, i morderstwem duchownym. Niechże tedy kapłan oddaje każdemu cześć
powinną i szanuje cudzą sławę; a jeżeli ją nadwerężył, niech czym prędzej naprawi
krzywdę; ponieważ to zaś rzecz przykra, przeto słuszne, by sobie wyrył w pamięci te
słowa: Diffamare cave, quia revocare grave [Wystrzegaj się oszczerstw, ponieważ
odwołać je trudno]. Czy tu jestem bez winy?
Po wtóre, sprawiedliwość wymaga, aby nie krzywdzić nikogo na jego prawach, a stąd
nie wdzierać się w cudze prawa słusznie nabyte, ani ich uszczuplać, choćby za tym korzyść
własna czy probostwa lub kościoła przemawiała – nie bronić praw własnych środkami
niepozwolonymi lub z wielką zaciekłością, nie wszczynać procesów, zwłaszcza z
własnymi parafianami, jeżeli do tego ostateczna konieczność nie zmusza, a i w tym razie
być skorym do zgody – nie stać nikomu w drodze do posady czy godności, jeżeli się do tego

nie ma prawa lub obowiązku, a w razie współ-ubiegania się nie używać podstępów lub
intryg. Miłość własna lub ambicja sprowadza tu nieraz wykroczenia; bywa nawet, że jakiś
kapłan, starając się wraz z innymi o urząd czy probostwo, szkodzi swoim
współzawodnikom w opinii biskupa czy patrona – to znowu, że jako proboszcz aż nazbyt
swoje prawa podnosi, cudze zaś za mało uwzględnia. Inny przykład dają tu Święci, bo oni
nie tylko nie ubiegają się o godności, ale od nich nieraz uciekają – nie tylko nie
nadwerężają praw cudzych, ale ze swoich nieraz ustępują i tylko w obronie świętych praw
Kościoła są nieugiętymi. Czy jestem tu bez winy?
Po trzecie, sprawiedliwość wymaga, aby nikogo nie krzywdzić na majątku, ale
oddawać każdemu, co mu się słusznie należy. I tej sprawiedliwości mało na świecie, a za to
pełno krzywd, wielkich i małych. Co do kapłanów, zapewne żaden z nich nie
przywłaszczyłby sobie z wiedzą cudzego dobra, ale za to zdarza się, że ten lub ów nie jest
dosyć ścisłym w wypłacie należytości albo za wiele żąda od sług, a za licho ich karmi i
płaci – że inny niebacznie zaciąga długi i w długach umiera, a przez to naraża ludzi na stratę
– że inny zbyt nieludzko poszukuje swojej krzywdy albo za wiele żąda za posługi
duchowne, i to nawet od uboższych. Wszystko to oburza ludzi, a niektórych oddala od
Boga i Kościoła. Niechże tedy kapłan strzeże się i najmniejszych pokrzywdzeń,
pamiętając, że małe wykroczenia przeciw sprawiedliwości utorowały Judaszowi drogę do
zguby. Czy jestem tu wolny od winy?
Wreszcie, sprawiedliwość wymaga, aby kapłan w sądach o ludziach nie kierował się
stronniczością, uprzedzeniem, zawiścią lub interesem, ale przyznawał każdemu, co mu się
należy, i był raczej łagodnym niż surowym w swoich wyrokach, zwłaszcza gdy rzecz jest
wątpliwą; jeżeli zaś jest przełożonym, by pochwałę lub naganę, nagrodę lub karę
wymierzał wedle zasługi i strzegł się zarówno faworyzowania i przeceniania jednych, jak
odtrącania i poniżania drugich. Miłość własna wiedzie i tu łatwo do zboczeń, a mianowicie
sprawia, że czasem nawet kapłan schlebia wielkim, a lekceważy maluczkich – że jednych
sądzi za pobłażliwie, innych za surowo – że jednym okazuje się łaskawym, drugim
twardym i nieuczynnym. Szkodzi to bliźnim i jemu samemu; toż i pod tym względem
należy przestrzegać sprawiedliwości. Czy tu jestem wolny od winy?
RACHUNEK SUMIENIA. – AKT ŻALU.
Ach Panie, Ty mnie zapewniasz, że nie wejdę do nieba, dopóki się nie wypłacę do
ostatniego szelążka; a ileż to krzywd niewynagrodzonych ciąży na moim sumieniu; ile
szczególnie obmów i niesprawiedliwych sądów. Lecz odtąd przyrzekam Ci, Panie, jak
niegdyś Zacheusz: Si quem defraudavi, reddam quadruplum [Jeśli kogoś oszukałem,
zwrócę poczwórnie]; aby zaś uniknąć ludzkiej krzywdy, będę pokonywał miłość własną,
strzegł się nieporządnego przywiązania do rzeczy ziemskich i prosił o serce prawe.
PUNKT II. Jak potrzebnym jest kapłanowi poczucie obowiązków.
1. Sprawiedliwość, w szerszym znaczeniu słowa, jest to cnota, skłaniająca nas do
oddania Bogu, co jest Boskiego – bliźniemu, co jest bliźniego – nam samym, co do nas
należy, czyli czego godziwa miłość siebie samego wymaga. Obejmuje ona zatem wszystkie
cnoty i niczym się nie różni od świętości. O niej to mówi Zbawiciel: Błogosławieni, którzy
łakną i pragną sprawiedliwości; albowiem oni będą nasyceni – i znowu: Jeśli nie będzie
obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż doktorów zakonnych i faryzeuszów, nie
wejdziecie do królestwa niebieskiego3.
Sprawiedliwość ta objawia się szczególnie jako wierne i doskonałe spełnianie
wszystkich obowiązków, czego podstawą jest zamiłowanie, czyli jak się zwykle mówi,
poczucie obowiązku.

2. Ważnym i koniecznym dla kapłana jest to poczucie obowiązku. Bo najpierw z woli
Bożej to pochodzi, że różne są stany i że do każdego stanu przywiązane są pewne
obowiązki; sam Bóg zatem żąda, aby każdy spełniał obowiązki swego stanu. Kto inaczej
czyni, ten wykracza przeciw woli Boga i ściąga na siebie Jego karę.
Nadto od wierności w obowiązkach stanu uczynił Bóg zależnym szczęście jednostek i
społeczeństwa. Kto bowiem doskonale spełnia takowe, ten również przyczynia się do ładu,
harmonii i pomyślności społeczeństwa, które tylko wtenczas jest zdrowym i kwitnącym,
jeżeli wszyscy jego członkowie oddają sobie, co się każdemu prawnie należy, i wykonują
to, co słusznie wykonywać powinni. Natomiast niedbalstwo w obowiązkach szkodzi nie
tylko jednostkom, ale i całemu społeczeństwu, tak jak choroba jednego członka sprowadza
pewien rozstrój w całym ciele.
Co do kapłanów, od doskonałego spełniania ich obowiązków zależy chwała Boża,
dobro Kościoła i zbawienie dusz. I rzeczywiście, gdzie kapłan jest sumienny i gorliwy, tam
u tych, którzy z jego pracy korzystają, miłość Boża kwitnie, tam Kościół jest we czci, tam
dusze prostą drogą zdążają do nieba. Natomiast niedbalstwo kapłana Bogu zniewagę,
Kościołowi hańbę, duszom i jemu samemu zgubę przynosi. Czy jestem o tym mocno
przekonany?
3. Lecz jakież to są obowiązki kapłańskie? Najpierw w stosunku do Boga, oddać co się
Bogu należy, a stąd jaśnieć religijnością, miłością i pobożnością, w szczególności zaś być
zamiłowanym w modlitwie, odmawiać pobożnie brewiarz, odprawiać świątobliwie Mszę
św., przyczyniać się wedle sił do rozszerzenia królestwa Jezusowego.
W stosunku do bliźnich, być posłusznym dla starszych, a zwłaszcza dla biskupa,
wszystkim zaś oddawać to, czego sprawiedliwość i miłość wymaga, przede wszystkim zaś
być uprzejmym, uczynnym i miłosiernym.
W stosunku do siebie, dążyć statecznie do nabycia doskonałości kapłanowi
odpowiedniej i używać wszystkich środków do niej wiodących, jak np. rozmyślania,
czytania duchownego, rachunku sumienia, częstej spowiedzi, itp.; w szczególności być
wstrzemięźliwym, pokornym i łagodnym, zachowywać czystość niepokalaną, oddawać się
nauce i pracy.
Nadto jeżeli kapłan jest katechetą lub profesorem, winien pilnować nauki i nie tylko
dbać o religijne wykształcenie młodzieży, ale także zaszczepiać w niej mocne zasady i
ducha pobożności.
Jeżeli jest pasterzem, winien znać i kochać swoje owce, karmić je należycie słowem
Bożym, odprawiać za nie Ofiarę św. (applicatio pro parochianis) [ofiarowanie owoców
Mszy św. za parafian], sprawować dla nich gorliwie Sakramenty św. i spełniać inne posługi
duchowne, starać się o czystość kościoła i okazałość służby Bożej, odwiedzać chorych,
opiekować się ubogimi i opuszczonymi dziećmi, kierować bractwami i stowarzyszeniami
religijnymi.
Są wreszcie obowiązki nie nałożone prawem Bożym lub kościelnym, ale przyjęte
dobrowolnie przez wzgląd na dobro Kościoła i społeczeństwa, jak np. uczestnictwo w
różnych radach i stowarzyszeniach, rozumie się, religii przychylnych4. Otóż, jeżeli kapłan
obliczywszy się ze sumieniem, czasem i siłami, a w razach wątpliwych zasięgnąwszy
zdania swego biskupa, podjął się tych obowiązków, niechże je spełnia pilnie i w duchu
katolickim, aby nie zawiódł położonego w nim zaufania.
4. A jakże nabyć takiego poczucia obowiązku?
Oto trzeba pamiętać, że kapłan nie na to żyje, aby mieć honory, beneficja, dostatki i
wygody – ani wyłącznie na to, by tylko o własną troskać się duszę, a co do reszty być

obojętnym – ale na to, by wedle sił przyczyniać się do wzrostu królestwa Bożego na ziemi
i do zbawienia dusz; jeżeli zaś tego zadania nie spełnia, nie jest godzien być kapłanem i nie
uświęci swej duszy.
Trzeba pamiętać, że człowiek stworzony jest do pracy, że wszyscy ludzie muszą
pracować, że wielu z nich pracuje ciężko, bardzo ciężko, i to na lichy kawałek chleba – że
zatem i kapłanowi próżnować nie wolno, inaczej jest on pasożytem ludzkości i sługą
leniwym w domu Pańskim. Owszem, kapłan powinien przyświecać pracowitością i
ukochać pracę, bo ona wtenczas staje się dlań lekką i słodką, jako powiedział św.
Augustyn: Qui amat, non laborat [Kto miłuje, nie czuje trudu]5.
Trzeba pamiętać, że obowiązki kapłana są wielkie i święte, że te obowiązki sam Bóg
przywiązał do wzniosłej godności kapłańskie], a stąd słuszne, by przyjmując tę godność
przyjąć zarazem te obowiązki, i nie tylko przyjąć, ale je cenić, miłować i spełniać, a tak w
ten przynajmniej sposób wywdzięczać się Panu za powołanie do Jego służby.
Trzeba pamiętać, że dzień życia bardzo prędko przemija, i że gdy noc nadejdzie, kapłan,
jako robotnik Boży, stanie również przed Gospodarzem Niebieskim na ostateczny
obrachunek. Biada mu wtenczas, gdy u stóp Pańskich nie złoży pięknego snopu dobrych
uczynków i obowiązków, świątobliwie spełnionych. Bez niego nie wejdzie do nieba.
Trzeba wreszcie pamiętać, że święci biskupi i kapłani pracowali dla Boga i dusz aż do
utrudzenia, aż do heroicznego poświęcenia się. Jeżeli idzie o wzór dla kapłanów świeckich,
i to duszpasterzy, mamy takowy w X. Janie Vianney6. O ileż ten mąż napracował się do
ostatniej chwili życia, nie tylko dla swoich owieczek, ale i dla obcych, którzy tłumami
napływali do Ars. Wszakże codziennie przez szesnaście godzin słuchał spowiedzi,
codziennie prawie miewał nauki katechizmowe, a gdy wracał do domu, by choć przez trzy
godziny na twardym wypocząć łożu, nieraz kaszlący i zgięty we dwoje, wlókł się jeszcze
na drugi koniec wsi dla odwiedzenia jakiegoś chorego biedaka! Czy pamiętam na to
wszystko?
A czyliż to poczucie obowiązku mają wszyscy kapłani, tak iż obowiązek kładą na
pierwszym miejscu i dla niego wszelkie zatrudnienie czy rozrywkę porzucają? Niestety, nie
wszyscy. Zapewne do wyjątków należą kapłani, którzy by nic nie chcieli robić; ale czy nie
ma wcale takich, co niektóre obowiązki, zwłaszcza trudne, niemiłe, nic nie przynoszące,
odkładają lub licho zbywają, i to dla błahych wymówek, a nieraz bez wymówki, z
lenistwa?... A ja jak?
RACHUNEK SUMIENIA. – AKT UPOKORZENIA SIĘ. O Panie, i ja jestem sługą niewiernym i
leniwym; ale Ty czekaj jeszcze i nie ciągnij mnie w tej chwili na rachunek, ani mnie
wyrzucaj z gospodarstwa swego!
POSTANOWIENIA: 1. Zastanowię się przy dzisiejszym rachunku sumienia, czy jaka
krzywda nie ciąży na moim sumieniu, a na przyszłość będę czuwał, by przeciw
sprawiedliwości w niczym nie wykroczyć. 2. Nie będę odtąd lekceważył sobie żadnego
obowiązku, a mianowicie tego...
AKT STRZELISTY: Należę do Ciebie – wybaw mnie, gdyż zachowałem Twe nakazy7.
1 Mt 5,6. 2 De Civ. Dei LXIX, C. 11. 3 Mt 5,6.20. 4 Por. Cz. 1 Rozmyślanie LIII. 5 Conf.
L. 13. 6 Czyt. Żywot X. Jana Maryi Vianney (z franc.). T. II, s. 284 sq. 7 Ps 119,94.

XLVII. O ciągłym postępowaniu w doskonałości
i o wytrwaniu w dobrym aż do końca
(Rozmyślanie to można rozłożyć na dwa dni)

PRAELUDIUM I. Zastanowić się nad słowami Pisma św.: Ścieżka sprawiedliwych jako
jasna światłość wschodzi i rośnie aż do doskonałego dnia1.
PRAELUDIUM II. Daj mi, Panie, przejąć się tym pragnieniem, by rosnąć ciągle w
doskonałości i wytrwać w niej do końca.
PUNKT I. Dlaczego i jak ma kapłan starać się o postęp w doskonałości.
1. Cóż znaczy postępować w doskonałości? Czy mnożyć liczbę uczynków dobrych i
ćwiczeń duchownych? Nie – ale oczyszczać coraz lepiej duszę z jej słabości i
niedoskonałości, spełniać coraz doskonalej wszystkie czynności, nabywać cnót coraz
gruntowniejszych i trwalszych i dążyć do coraz ściślejszego zjednoczenia z Bogiem2 –
słowem, wzrastać w miłości raczej korzeniem niż gałęziami3. Tak postępować – oto
obowiązek kapłana.
Każdy chrześcijanin winien naśladować Chrystusa Pana w cnotach i dążyć do tego, by
się stawał coraz podobniejszym do Niego, a tym samym i do Ojca Niebieskiego; wszystkim
bowiem nakazuje Zbawiciel: Bądźcie tedy doskonali, jako i Ojciec wasz Niebieski
doskonałym jest4; do wszystkich też odzywa się Apostoł: Kto sprawiedliwy jest, niech
jeszcze będzie usprawiedliwiony, a święty niech jeszcze będzie poświęcony5. O ileż więcej
tyczy się to kapłana, który z powołania swego winien jaśnieć wyższą doskonałością i
wierniejszym być odbiciem Świętego Świętych. On też, na podobieństwo tych Aniołów
Jakubowych, ma po drabinie cnót piąć się coraz wyżej i wyżej, bo wyznaczać tu stopień i
kres do Boga samego należy; jeżeli tego kapłan nie czyni, nie może być wolnym od winy
Praefecti vel Antistites vitium esse existiment novas subinde virtutum accessiones non
facere [Przełożeni lub zwierzchnicy niech uważają za winę, gdy co jakiś czas brakuje
kolejnych postępów w cnotach]6; a nawet według słów św. Bernarda, niegodzien jest zwać
się uczniem Chrystusowym Quisquis in schola Christi non proficit, ejus magisterio
indignus est [Ten, który nie robi postępów w szkole Chrystusa, nie jest godzien Jego
nauczania]7.
Obowiązek to tym ściślejszy, że kapłan ma być światłością świata i przykładem
dobrych uczynków; jeżeli tedy wiernych zachęca do nabywania cnót coraz doskonalszych,
o ileż więcej sam o to starać się powinien. Toż do kapłana szczególnie odnoszą się słowa
Zbawiciela: Sic luceat lux vestra... [Tak niech świeci światło]; do niego też odzywa się
Apostoł: Haec meditare, in his esto, ut profectus tuus manifestus sit omnibus [W tych
rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich]8. Czy
spełniam ten rozkaz, który jest rozkazem Boga samego?
Obowiązek ciągłego postępu wypływa zresztą z samej istoty życia duchownego. Z
jednej strony władze duszy w ciągłym są ruchu, łaska Boża ciągle działa, obowiązki ciągle
ciążą, sposobności do dobrego ciągle się nasuwają; można zatem ciągle korzystać albo też
tracić. Z drugiej strony wrogowie duszy nie zasypiają, ale coraz nowe wywołują pokusy,
coraz nowe wzniecają walki; można zatem co chwila zwyciężać albo przegrywać – jednym
słowem, można albo postępować albo się cofać, ale nie można stać na miejscu.
Wypowiedział to jasno św. Augustyn: Qui non ascendit, descendit, et qui non proficit,
deficit [Kto nie idzie w górę, cofa się, a kto nie czyni postępów, słabnie]9 a za nim św.

Bernard: Nolle proficere nonnisi deficere est [Niechęć do postępów oznacza upadek]10.
Niechże tedy każdy kapłan pamięta na przestrogę św. Grzegorza Nysseńskiego: In dies
melior et perfectior fiat, nec unquam se ad perfectionis metam pervenisse sibi persuadeat
[Niech każdego dnia staje się lepszy i bardziej doskonały i niech nigdy nie wmawia sobie,
iż osiągnął kres doskonałości]11. Czy i ja na nią pamiętam?
2. Lecz cóż ma czynić kapłan, by spełnić rozkaz Boży: Qui sanctus est, sanctificetur
adhuc [Kto jest święty, niech się dalej uświęca]?
Przede wszystkim, niech szczerze i mocno pragnie doskonałości, takie bowiem
pragnienie wyprasza dary Boże, jako Pan przyrzekł: Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, a zarazem daje duszy zapał i siłę, by rączo
biegła drogą Bożą. Takie też pragnienie koniecznym jest kapłanom, jako powiedział św.
Wawrzyniec Justiniani: Ad spirituale regimen, sicut decet, explendum opus est habere
spiritualis profectus aestuantem affectum [By sprawować godność duchownego w sposób
przystojny, konieczne jest posiadanie gorącego zapału do duchowego wzrostu]12.
Niech często, a szczególnie po Mszy św., modli się gorąco: Trahe me, Domine,
curremus ad odorem unguentorum Tuorum [Ciągnij mnie siłą, Panie, byśmy biegli za
wonią Twych olejków], i wtenczas także odnawia postanowienie służenia Bogu.
Niech co dzień robi rachunek sumienia, spowiada się często i choć raz w rok odprawia
dobre rekolekcje, pamiętając na przestrogę św. Leona Wielkiego: Dum per varias actiones
vitae hujus sollicitudo distenditur, necesse est de mundano pulvere etiam religiosa corda
sordescere [Dopóki samotność tego życia niepokoją przeróżne działania, nie da się
uniknąć, by świętych serc nie brudził ziemski pył]13.
Niech coraz lepiej oczyszcza duszę z jej słabości i coraz głębiej wnika w jej wnętrze, bo
i do niego mówi Pan, jak niegdyś do Piotra: Zajedź na głębię.
Niech każdą czynność spełnia doskonale, tak pod względem pobudki, jak pod
względem wykonania, i korzysta z każdej sposobności do ćwiczenia się w tej lub owej
cnocie. Mianowicie, gdy Bóg żąda od niego większej jakiejś ofiary, niech nie odmawia
takowej, bo jeden czyn szlachetny i wielkoduszny może go dalej posunąć na drodze Bożej,
niż wiele nieznacznych.
Niech się nie zadowala tym, co zebrał w przeszłości, i nigdy nie mówi: dosyć, ale
pragnie coraz więcej posiąść, by tym świetniejszą chwałę w niebie sobie zapewnić.
Owszem, niech tak służy Bogu, mimo wieku nawet późnego, jakby dopiero wczoraj
rozpoczął tę służbę. Tak nakazuje Apostoł: Pragnijcie lepszych darów14; i sam też tak
czyni. Bracia – mówi w liście do Filipensów – jać nie rozumiem, iżbym uchwycił (Jezusa
Chrystusa), to jest iżbym już doskonale stał się podobnym Chrystusowi Panu – lecz jedno
tego, co nazad jest, zapamiętując, a do tego, co wprzód, wyciągając się, bieżę do kresu15.
Wreszcie, niech okiem ducha patrzy na najdoskonalszy ideał kapłana, na Jezusa
Chrystusa, i nie porównuje siebie z kapłanami leniwymi i oziębłymi, ale z świętymi,
których życie jednym było poświęceniem się dla sprawy Bożej; a wtenczas wstydzić się
będzie, że tak licho służy tak wielkiemu i dobremu Panu.
I czyliż wszyscy kapłani starają się postępować w doskonałości? Znowu trzeba wyrzec:
nie wszyscy, wielka bowiem część zadowala się mierną jakąś cnotą, która na tym się
zasadza, że się strzegą ciężkich wykroczeń, ale nie łakną ani pragną sprawiedliwości. Cóż
więc dziwnego, że nie idą naprzód. Słusznie powiedział św. Bernard: Multo facilius
reperies saeculares converti ad bonum, quam unum quemquam religiosum (a można by
dodać: vel sacerdotem) transire ad melius [O wiele łatwiej znajdziesz świeckich

nawróconych ku dobremu, aniżeli jakiegoś jednego zakonnika (a można by dodać: albo
kapłana), który zdąża ku lepszemu]16. Słusznie też ubolewa pewien pisarz, że wiele jest
ludzi świeckich umiarkowańszych, uważniejszych i świątobliwszych, niż wiele osób
duchownych17.
Ach i ja podobno raczej się cofam, niż postępuję. Lecz Ty, o Jezu, uchwyć mnie za rękę,
jak niegdyś Piotra, i wyrwij mnie z toni oziębłości. Niech odtąd zdążam rączo za Tobą na
Tabor doskonałości i przemienię się na podobieństwo Twoje.
PUNKT II. Jak konieczną jest wytrwałość dla kapłana i jakim sposobem można jej
nabyć.
1. Nie dosyć zacząć dobrze, a nawet czas jakiś dążyć do doskonałości; ale potrzeba
nadto wytrwać w niej aż do końca życia. Obowiązuje to wszystkich chrześcijan, o ileż
więcej kapłanów. Z jednej strony Pan Bóg nie przestaje być nigdy Panem naszym, a z
drugiej strony kapłan nie przestaje być nigdy sługą Bożym, wszakże i do niego odnoszą się
te słowa: Tu es sacerdos in aeternum [Ty jesteś kapłanem na wieczność]; toż przez całe
życie winien Bogu służyć na ziemi, aby Go za to przez całą wieczność wielbił w chwale
niebieskiej; – czyli sam charakter kapłański wymaga nieustającej służby.
Bez wytrwałości nie można wykorzenić wad, ni nabyć cnót, ni dokonać większych
rzeczy, przeto że do tego wszystkiego potrzebną jest długa walka i ciągła praca. Absque
perseverentia – powiedział św. Bernard – nec qui pugnat victoriam, nec palmam victor
consequitur [Bez wytrwałości nikt nie osiąga zwycięstwa ani jako zwycięzca nie zdobywa
nagrody]18. Słusznie też św. Paweł przyrównał życie duchowne do biegu do mety i dodał,
że tylko ci, którzy dochodzą do kresu, otrzymują nagrodę, to jest zwycięstwo w pokusie lub
postęp w dobrym.
Bez wytrwałości nie można się zbawić; chociaż bowiem miłość w towarzystwie innych
cnót wysługuje koronę, sama tylko wytrwałość bywa koronowana. Powiedział to wyraźnie
Zbawiciel: Kto wytrwa aż do końca, zbawiony będzie19, a przez ucznia swego przyrzekł:
Bądź wiernym aż do śmierci, a dam ci wieniec żywota20. Natomiast na nic się nie przyda,
choćby ktoś szedł długo drogą Bożą, jeżeli potem tę drogę porzuca, bo wszakże sam Bóg
grozi przez Proroka: Jeśli się odwróci sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej, a czynić
będzie nieprawość, wszystkie sprawiedliwości jego, które czynił, nie będą wspomniane21.
Judasz był także apostołem, opowiadał Ewangelię i wypędzał czarty; lecz że nie wytrwał w
dobrym, stał się synem zatracenia. O iluż to kapłanów wstąpiło później w jego ślady. Czy i
mnie to nie grozi?
2. A jakimże sposobem można nabyć wytrwałości? Wysłużyć jej niepodobna, bo ona
nie jest zapłatą; ale można ją wyprosić, jako powiedział św. Augustyn: Hoc donum Dei
suppliciter emereri potest [Ten dar Boży można wysłużyć na klęczkach] 22. Dar to iście
wielki (Magnum Dei donum, quo caetera Ejus dona conservantur) [Wielki to dar Boży,
który zjednuje pozostałe Jego dary]23 i łaska osobliwa24, a raczej nieprzerwany łańcuch
łask, bądź zewnętrznych, bądź wewnętrznych; potrzeba zatem z tym łańcuchem związać
silnie łańcuch modlitw, czyli potrzeba modlić się o dar wytrwania, a modlić się szczególnie
do Serca Zbawiciela przez najlitościwsze Serce Bogarodzicy, słusznie bowiem
powiedziano, że jako dziecię żyć nie może bez mleka matki, tak dusza nie może wytrwać w
łasce bez miłosierdzia Maryi.
Modląc się, trzeba ufać całkowicie w Bogu, a nie dowierzać sobie, czyli być pokornym,
jako upomina Duch Św.: Imeś jest większy, pokorniej się we wszystkim zachowaj, i

znajdziesz łaskę przed Bogiem25. Kiedy św. Wawrzyńca sieczono drucianymi biczami,
ukazał się przy nim Anioł, który niosąc w ręku chustę, ocierał nią pot, spływający z twarzy
Męczennika, i krew cieknącą z ran jego. Jeżeli i ja oddam się Panu zupełnie i w Nim całą
położę nadzieję, Pan sam wspierać mnie będzie i ześle Anioła swego, który pozbiera i w
perły przemieni krople potu mojego, w pracy dla Niego wylewane. I jakżebym nie miał
oddać się i ufać Panu tak dobremu?
Z modlitwą trzeba połączyć ciągłe czuwanie i współdziałanie z łaską, a wtenczas można
spodziewać się dojścia do mety – do nieba; Deus enim – mówi św. Sobór trydencki – nisi
ipsi (homines) Illius gratiae defuerint, sicut coepit opus bonum, ita perficiet, operans velle
et perficere [Albowiem Bóg, jeśli sami (ludzie) nie odrzucą Jego łaski, w jaki sposób podjął
dobre dzieło, w taki je dokończy, działając zgodnie z wolą doprowadzenia do skutku tego,
co zamierzył]26.
Mianowicie, trzeba strzec się grzechu ciężkiego, aby śmierć w tym stanie kapłana nie
zaskoczyła – strzec się przywiązania do grzechów powszednich, aby stąd nie wyrodził się
zły nałóg – strzec się zniechęcenia, aby nie ustać w pół drogi lub nie popaść w dobrowolną
oziębłość. Czy tego wszystkiego się strzegę?
Po wtóre, trzeba mężnie pokonywać przeszkody i usuwać niebezpieczeństwa, jakie
zazwyczaj kapłanowi na drodze Bożej zagrażają, jak np. słabość i małoduszność własną,
bunty żądzy zmysłowej w młodszym, a pokusy ambicji i chciwości w późniejszym wieku,
zaniedbanie nauki i oddanie się próżnowaniu, grze w karty lub zbytecznej trosce o
gospodarstwo, nieodpowiednie towarzystwa świeckich i złe przykłady ze strony oziębłych
kapłanów itp. Czy nie potrzebuję się lękać tych szkopułów, tak groźnych cnocie
kapłańskiej?
Wreszcie, trzeba usilnie pracować nad zachowaniem ducha kapłańskiego, a duch ten to
duch wiary, pokory, zaparcia się i poświęcenia – to zamiłowanie modlitwy, i pracy
duchownej – to gorliwość święta o chwałę Bożą, dobro Kościoła i zbawienie dusz – to
gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Panny – to wielka
miłość ubogich, chorych i grzeszników. Aby zaś tego ducha nie uronić, trzeba bardzo
pilnować niewinności duszy, codziennego rozmyślania i rachunku sumienia, czytania
duchownego i wewnętrznego skupienia, częstszej spowiedzi, na koniec wierności w
małych rzeczach i doskonałego spełniania wszystkich obowiązków. Czy tego wszystkiego
nie zaniedbuję i mogę li powiedzieć, że mam ducha kapłańskiego?
3. Wytrwałość w dobrym nie jest cnotą łatwą, bo ciągła walka osłabia, praca męczy,
jednostajność nuży; mało też jest chrześcijan, mało nawet kapłanów, którzy by nią jaśnieli
w wyższym stopniu. Natomiast pełno w życiu zastojów, zniechęceń i wstecznych zwrotów.
Prawie wszyscy kapłani, wyszedłszy z seminarium, starają się żyć duchownie, później
jednak wielka ich część zaniedbuje albo odkłada i lekko zbywa owe praktyki pobożne,
które ich utrzymywały na pewnym poziomie cnoty, a za to poczyna lgnąć do próżnowania,
światowych towarzystw, gry w karty itp., tak że można by i do nich powtórzyć słowa św.
Pawła: Sic stulti estis, ut cum spiritu coeperitis, nunc carne consumemini [Czy jesteście aż
tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem?]27.
Jedni z nich odnawiają się potem na duchu, dzięki odprawionym dobrze rekolekcjom;
inni zatrzymują się w pół drogi i ani są złymi, ani świątobliwymi kapłanami; inni wreszcie
staczają się coraz niżej po śliskiej pochyłości. Los tych ostatnich najsmutniejszy.
Gorliwość, którą z początku płonęli, a która raczej z przyrodzonej energii lub ambicji niż z
czystej miłości pochodziła, nader prędko się wypala, jako ogień w cierniu; jej miejsce

zajmuje wielka oziębłość, łącząca się zazwyczaj z jakimś złym przywiązaniem, i
doprowadzająca nieraz do ciężkich upadków, a nawet do śmierci bez pokuty... Życie takich
kapłanów da się przyrównać do owego posągu Nabuchodonozora, którego głowa była ze
złota, ramiona i piersi ze srebra, biodra z miedzi, golenie z żelaza, a nogi z gliny; bo ich
uczynki są najpierw doskonałe jak złoto, a potem tracą coraz więcej na wartości, aż
wreszcie stają się gliną i błotem. Nie brakło nawet takich kapłanów, co przez dłuższy czas
żyli pobożnie i jak gwiazdy jasne świecili, a potem stali się zgorszeniem dla dusz i hańbą
dla Kościoła. Kogóż nie przeraża upadek takiego Tertuliana, Ariusza, Hussa, Lutra,
Doellingera, Loysona itp., albo smutny koniec owych dwóch kapłanów, towarzyszy
japońskiego męczennika, O. Spinoli T.J., którzy wytrzymawszy trzyletnie nader srogie
więzienie i przez wiele godzin na wolnym ogniu palenie, wyrzekli się na koniec palmy
zwycięstwa i wiary, a wzgardzeni przez samychże katów i w ogień wrzuceni, pomarli
zdrajcami, zamiast umrzeć męczennikami.
A jakiż jest obecnie stan mojej duszy? Czy mogę powiedzieć, że służę Panu Bogu
ochotnie i zdążam prostą drogą do nieba?...
RACHUNEK SUMIENIA. – AKT UPOKORZENIA SIĘ I ŻALU. O Panie, nie daj mi błąkać się
po dolinie oziębłości, ani zabrnąć w bagniska jakiegoś występku, ale ciągnij mnie za sobą
na górę i wspieraj swą łaską, bym wspinając się wytrwale na Tabor doskonałości, dostał się
kiedyś na Tabor chwały.
POSTANOWIENIA: 1. Nie porzucę dobrowolnie praktyk duchownych, a szczególnie
codziennego rozmyślania i rachunku sumienia. 2. Będę czuwał, by zwalczyć mężnie każdą
pokusę i spełnić dobrze każdy obowiązek. 3. Codziennie po Mszy św. będę błagał Pana
Jezusa, za przyczyną Bogarodzicy, o łaskę wytrwania w Jego miłości.
AKT STRZELISTY: O Panie, pokaż ze mną dziwne miłosierdzie Twoje, który zbawiasz
mających nadzieję w Tobie28; umocnij to, Boże, coś w nas sprawił29.
1 Prz 4,18. 2 Por. Życie duchowne, T. II, s. 231. 3 Św. Franciszek Salezy. 4 Mt 5,48. 5 Ap
22,11. 6 Św. Grzegorz. Naz., Orat. l. 7 Ep. 14 ad mon. eccl. s. Bert. 8 1 Tm 4,15. 9 De
spir. et anima C. LII. 10 Ep. 254. 11 Orat. de perfect. 12 De reg. Praeludium C. 6, n.
4. 13 Ser. 4 de Quadrag. 14 1 Kor 12,31. 15 Flp 3,13–14. 16 Ep. 254. 17 X. J.
Benisławski Rozmyślania dla osób duchownych (z franc.). Cz. I, s. 9. 18 Ep. 120. 19 Mt
10,22. 20 Ap 2,10. 21 Ez 18,24. 22 Ser. de dono persev. C. 7. 23 Św. Augustyn, ibid. C.
2. 24 Sobór trydencki. 25 Syr 3,18. 26 Sess. XIII. 27 Ga 3,3. 28 Ps 17,7. 29 Ps 68,29.

OD REDAKTORA KSIĄŻKI
„Rozmyślania o życiu kapłańskim czyli ascetyka kapłańska” biskupa Józefa Sebastiana
Pelczara ukazały się za życia Autora trzykrotnie. Najpierw w latach 1892–1893 w
Krakowie, nakładem własnym, w Drukarni Władysława Ludwika Anczyca (część 1 s. VII,
315, część 2 s. 371). Nakład pierwszego wydania został jednak szybko wyczerpany i po
kilku latach dzieło wznowiono w Drukarni krakowskiego „Czasu” w roku 1897 (część 1 s.
355, część 2 s. 211). Trzecie wydanie za życia Autora, przejrzane i poprawione, ukazało się
także czcionkami krakowskiego „Czasu”, nakładem Spółki Wydawniczej Polskiej w roku
1907 (część 1 s. VIII, 399, część 2 s. 482).

Po trzydziestu latach od trzeciego wydania ks. Franciszek Korszyński, naówczas ojciec
duchowny w Seminarium Duchownym we Włocławku, zafascynowany od lat
„Rozmyślaniami” biskupa Pelczara, postanowił je przypomnieć i udostępnić szerszym
kręgom starszych alumnów i kapłanów. Odnosząc się z należną czcią do dzieła wielkiego i
świątobliwego Biskupa – napisał we wstępie – uważałem jednak za wskazane, nie
wprowadzając w niem istotnych zmian, dostosować je do warunków i potrzeb dzisiejszego
kapłańskiego życia. Przedewszystkiem podzieliłem wszystkie rozmyślania, jako zbyt długie,
robiąc z jednego dwa, trzy a nawet cztery rozmyślania. Uczyniłem to, wychodząc z
założenia, że w dzisiejszych czasach, tak bardzo pracą wypełnionych, kapłani naogół nie
mogą poświęcać na rozmyślanie więcej nad pół godziny dziennie. Gdyby więc w ciągu tego
czasu chcieli wykorzystać rozmyślania w dotychczasowej rozciągłości, odprawialiby
czytanie duchowne, a nie rozmyślanie.
Autor tych słów, doświadczony duszpasterz i kierownik duchowny, kierował się
zapewne najlepszymi intencjami. „Przerobione” – jak to nazwał – wydanie czwarte i ze
względów praktycznych wydrukowane w trzech mniejszych tomikach, ukazało się w roku
1936 w Kielcach czcionkami Drukarni św. Józefa na Karczówce (s. 430, 431, 560). Warto
wspomnieć, że to wydanie ukazało się pod skróconym tytułem: „Rozmyślania o życiu
kapłańskim”. Zrezygnowano więc z drugiej części tytułu: „czyli ascetyka kapłańska”.
W edycji niniejszej nie skorzystaliśmy z „przerobionego” przez ks. Franciszka
Korszyńskiego wydania czwartego. Okoliczność, iż biskup Józef Sebastian Pelczar został
w roku 2003 zaliczony w poczet świętych wydawała się zdecydowanie zdeterminować
nasz wybór w kierunku odtworzenia tekstu, który sam Autor za życia „przejrzał i
pomnożył”. Taki autentyczny tekst – jak sądzimy – zawiera wydanie czwarte z roku 1907 i
to wydanie stało się podstawą edycji niniejszej.
Tekst obecny został wiernie odtworzony według tekstu wydania czwartego i
przygotowany na ogół zgodnie z zasadami ustalonymi dla tego rodzaju źródeł.
Zmodernizowano pisownię uwspółcześniając ortografię i interpunkcję zgodnie z
obowiązującą obecnie normą. Pozostawiono występujące niejednokrotnie duże litery
wedle uznania Autora, ponieważ z reguły są one wyrazem Jego stosunku emocjonalnego
do kwestii czy osób, o których pisze. Sporadycznie zastąpiono całkowicie już dziś
niezrozumiałe słowa, lub nieczytelne dla niektórych, np. krom na oprócz, iżali na czy,
najprzód na przede wszystkim, atoli na jednak, aczby na choćby, nawet, wżdy na jednak,
przecież, niemożebne na niemożliwe. Zmieniano też pisownię w takich wypadkach, jak:
samem na samym, przedewszystkiem na przede wszystkim, misyach na misjach, nakoniec na
na koniec, złemi na złymi itp. Ujednolicono też pisownię niektórych wyrazów i zwrotów,
rozwiązano skróty o pisowni dziś nie stosowanej. Podobnie ujednolicono pisownię imion
świętych i błogosławionych, niejednokrotnie w polszczyźnie nieobecnych.
Autor cytował Pismo święte w przekładzie ks. Jakuba Wujka, niejednokrotnie
modyfikując formy wyrazów, które uznawał za przestarzałe. W wydaniu niniejszym z
zasady nie ingerowaliśmy w szatę językową polskich cytatów biblijnych, aczkolwiek w
niektórych wypadkach uznaliśmy to za konieczne, ponieważ w przeciwnym wypadku
przywoływany tekst mógłby okazać się niejasny.

Do tekstów biblijnych odsyłamy w tym wydaniu za pomocą skrótów tytułów ksiąg
zastosowanych w Biblii Tysiąclecia. Odrębnej, żmudnej emendacji zostały poddane same
odsyłacze biblijne (niejednokrotnie błędne zarówno co do nazwy księgi biblijnej jak i
numeracji poszczególnych wersów). Poprawiono więc zauważone liczne pomyłki Autora
(lub drukarza).
Odsyłacze i inne przypisy tekstowe – w pierwodruku zamieszczane zawsze na dole
strony – w naszym wydaniu są zgromadzone razem pod każdą jednostką tekstowa, a więc
po zakończeniu każdego rozmyślania. Nie ingerowaliśmy w dość niejednolity opis samych
przypisów tekstowych, ponieważ – jak sądzimy – użyteczność czytelnicza tych przypisów
będzie znikoma.
Autor obficie cytuje w swoich „Rozmyślaniach” Ojców Kościoła i innych pisarzy
kościelnych, przeważnie – zgodnie ze zwyczajem epoki, gdy znajomość języka łacińskiego
w środowiskach kościelnych była prawie powszechna – w języku łacińskim. W naszym
wydaniu w każdym wypadku po cytatach łacińskich (które także wielokrotnie zostały
poddane emendacji) umieszczamy w nawiasie kwadratowym przywoływany tekst w
polskiej szacie językowej. Przetłumaczono także tytuły krótkich modlitw i wezwań
modlitewnych umieszczonych w końcowej części każdego rozmyślania jako „akty
strzeliste”. Wyrażamy nadzieję, że zostanie to przyjęte przez korzystających z tego tekstu z
zadowoleniem.
Wspomnieliśmy wyżej, iż tekst obecny został wiernie odtworzony z wydania
czwartego. Należy się tutaj czytelnikowi dodatkowe wyjaśnienie. Istotnie, jest tu
zamieszczony pełny, integralny tekst wszystkich rozmyślań, świadomie natomiast
zrezygnowaliśmy z licznych dodatków, które w wydaniu z roku 1907 obejmowały prawie
sto osiemdziesiąt stron. Są to teksty niewątpliwie ważne i cenne ale raczej w wymiarze
historycznym. Sam Autor zresztą za życia wydał niektóre z nich odrębnie w książce pt.
„Krótki podręcznik zwyczajów towarzyskich dla osób duchownych według <Ascetyki
kapłańskiej>” (Wilno 1911, Włocławek 1931). Sądzimy, że warto podać ich tytuły, bo nie
jest wykluczone, iż czytelnika może to zainteresować, ale wtedy musiałby sięgnąć do
naszego pierwodruku.
W pierwszym tomie: I. „Kilka uwag o urządzeniu seminaryów duchownych i studyów
teologicznych”; II. „Mowa o zadaniu duchowieństwa w naszych czasach”.
W drugim tomie: I. „O niektórych obowiązkach pasterskich. Krótkie słowo starszego
kapłana do jednego z młodszych braci”; II. „O niektórych prawidłach i formach
towarzyskich. Krótkie wskazówki dla młodych kapłanów”; III. „List pasterski Józefa
Sebastyana Pelczara, biskupa przemyskiego na Wielki Post r. 1906. O obowiązkach
katolików w naszych czasach i potrzebie organizacyi katolickiej”; IV. „Orędzie Sebastyana
Pelczara, biskupa przemyskiego, do Wielebnego Duchowieństwa w sprawie Związku
katolicko-społecznego i organizacyi katolickiej”.
Tolle, lege et ora.

