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PRZEDMOWA.
Nic mnie tak wielką nie przejmuje radością, j a k gdy wspomnę na Maryę Niepokalanie Poczętą Matkę Zbawiciela. Nic mnie
w smutkacli i utrapieniach tego życia tak
nie pokrzepia, jak wezwanie słodkiego imienia Maryi. Nic nie może być dla mnie
przyjemniejszego, jak Maryi chwałę ludziom
opowiadać. Lecz trudną i prawie niepodobną jest rzeczą, należycie wychwalić Maryę.
„Do tego (według św. Jana Damascena zdania) i najwymowniejszy język zdaje się być
niedostatecznym i głowa świat cały obejmująca, łatwo się miesza na takie zadanie".
Choćbym więc spisał wszystkie księgi świata,
nie wyczerpnę nigdy tego przedmiotu, bo
Marya (jak uczą Ojcowie Kościoła) Jest
przepaścią
cudów,
przepaścią
łask,
przepaścią
chwaty,
i przepaścią cnót i doskonałości" . Mimo to jednak cześć i miłość ku
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Maryi nie pozwala milczeć, a przeto w miarę
słabych sił moich chciałem przyczynić się
jeszcze i tem dziełkiem do rozszerzenia
chwały Najśw. Bogarodzicielki.
Między innemi nabożeństwami do Najśw.
Maryi Panny, które u nas tu i owdzie lud
odprawia bądź w kościele, bądź w domu, są
Godzinki o Jej Niepokalanem Poczęciu bardzo starodawnem, Maryi miłem, a nam pożytecznem nabożeństwem, bo mieszczą w sobie
tyle ślicznych pochwał Maryi, a rzewną swą
melodyą budzą pobożne uczucia. Ponieważ
jednak zawierają wiele przenośnych nazw
z Pisma św. wyjętych, których lud prosty
częstokroć nie rozumie, podjąłem się objaśnić
je, oraz nawiązać do nich pożyteczne rozmyślania nad prawdami moralnemi, jakie się
nasunęły. Miałem pod ręką dzieła X. J a n a
Krupińskiego „Godzinki". Warszawa 1851.
„Wykład Godzinek" X. Boncka N. z Bytomia. Wrocław 1873. X. Leonarda Soleckiego. Lwów 1882. Śpiewnik Klonowskiego.
Poznań 185 8; nadto korzystałem z kazań
X. Kombalota. Ratisbona 1849. X. biskupa
Laurenta. Moguncya 1870. Summa aurea
de laudibus Mariae. Mignego. Paris. 1866.
i z wielu innych dzieŁ Dla wygody odprawiających Majowe nabożeństwo dołączyłem

Litanię Loretańska z modlitwą i tekst sąmychże Godzinek.
Bierz więc proszę, miły czytelniku, który
wraz ze mną czcisz i miłujesz Maryę, tę
książeczkę do ręki i czytaj z taką lubością,
z jaką syn kochający swą matkę czyta pismo o chwale j e j . Czytaj z uwagą i zbieraj
pożytki, módl się gorąco i całą po Bogu
pokładaj ufność w Maryi, jaką pokładał błogiej pamięci Pius IX papież Niep. Poczęcia
Maryi, j a k ą pokłada miłościwie rządzący
Kościołem Leon X I I I papież
„Odnowiciel
Różańca Świętego". A czytając i rozmyślaj ą c Godzinki o Niep. Poczęciu Maryi tern
milszemi ci się staną, bo przeniosą umysł
twój w owe dawne czasy gorącej wiary, prostoty obyczajów i wielkiego przywiązania do
Królowej Nieba i ziemi, w których Godzinki
były śpiewane nietylko po kościołach, ale
także codziennie tak w pałacach królewskich, jak po dworach szlacheckich, w obozach rycerstwa, w warsztatach rękodzielników i w chatach wieśniaczych. Była im też
Marya łaskawą Matką w różnych a twardych
życia przygodach.
Czemużby nie mogła, nie chciała lub
nie miała być też i nam pomocą w teraźniejszych a licznych potrzebach? Aby za-
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chęcić do obznajomienia się z naszerai Godzinkami t y c h , którym są nieznane, aby
zagrzać do ich gorliwego odmawiania tych, f
u których poszły w zapomnienie; aby wreszcie
przez zrozumiałe odprawianie Godzinek odnowić we wszystkich stanach ducha dawnej
pobożności, czci i przywiązania ku Niepokalanie Poczętej Najświętszej Maryi Pannie — oto cel i zamiar niniejszego dziełka.
Niech się to stanie za Twojem błogosławieństwem i skuteczną przyczyną, o N a j świętsza Panno! Życie, Słodkości i Nadziejo
N a s z a ; bądź pozdrowiona!
Pisałem w Krakowie w grudniu, w oktawie Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi
Panny 1884 roku.
Autor.

Wstępne

rozmyślanie.

Znaczenie i początek Godzinek. — Kto ich autorem ? Kto tłumaczem f — Plan rozmyślali.
Zacznijcie
świętą,
Zacznijcie
pojętą.

wargi

moje

opowiadać

chwalić Pannę
cześć

Jej

nie-

Znowu przystroiła się ziemia w piękną szatę
wiośnianą: krzewy i drzewa przed tern nagie
okryły się zielenią, a niebo majowymi pokryło
się obłokami. Do lasów i gajów wrócili z dalekiej podróży wdzięczni śpiewacy, różnobarwne ptactwo; pracowite pszczółki wylatują z ulów i brzęczą, wesoło szukając na kwiatkach
słodkiego nektaru. Cała przyroda wzywa nag
do uwielbienia Królowej majowego miesiąca
Maryi słowy starodawnej pieśni, rozpoczynaj ą c e j Godzinki: „Zacznijcie wargi moje chwalić Pannę świętą, zacznijcie opowiadać cześć
Jej niepojętą".
Każdego dnia i w każdej porze roku wysławiamy Maryę; jednakże miesiąc kwiatów,
maj, a od dwu lat, także miesiąc owoców, październik, poświęcone Jej chwale. Kaznodzieje
często w ciągu roku opowiadają chwalę MaGodzinM N. M P.
1

— •
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ryj. w maju jednak niemal każdego dnia opowiadają cześć Jej niepojętą. I zawsze cześć
tej samej Maryi, zawsze mile i słodko brżmi
w uszach naszych cześć niepojęta, niewysłowiona, jak niepojęcie wysoka godność Maryi,
do której Ją wyniosło Jej Niepokalane Poczęcie.
Szczególnym zaś sposobem chwalenia Niepokalaną Dziewicę są Godzinki (z łacińskiego
Officium) o Niepokalanem Poczęciu N. Maryi
Panny na podobieistwo siedmiu Godzin Kapłańskich ułożone, na siedm części rozłożone,
tylko znacznie krótsze od tamtych. Godziny
Kapłańskie są to publiczne i powszechne modły Kościoła, ustawami czyli kanonami kościelnemi przep'sane, i do pewnych niegdyś
godzin przywiązane; zowią się także służbą
bożą (officium divinum), albo brewiarzem.
Człowiek stworzony jest dla chwały Boga;
obowiązany jest przeto do modlitwy. Tern więcej kapłan, uwolniony od troski pracowania
na chleb doczesny, powinien się modlić nietylko za siebie, ale i za lud wierny. Na wzór
Dawida króla chwalą też kapłani Boga codziennie siedm razy modłami brewiarza bądź
w kościele, bądź w domu, z ścisłego obowiązku. Te modły kapłańskie składają się z siedmiu części: z jutrzni, prymy, tercyi, sexty,
nony, z nieszporów i komplety. W kościołach
katedralnych odwieczny jest zwyczaj śpiewania codziennie tych części, z zachowaniem stosownych obrzędów. Dzień w pierwszych wiekach dzielono na dwanaście godzin. Pierwsza
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(pryma) przypadała na naszą szóstą poranną;
trzecia (tercya) na naszą dziewiątą; szósta na
południe; dziewiąta (nona) na trzecią po południu. Nieszpory odpowiadają dzisiejszej godzinie szóstej wieczorem. Kompleta była dokończeniem czyli dopełnieniem modłów przed
udaniem się na nocny spoczynek.
O każdej z tych godzin modlili się także
pierwsi chrześcianie. Na kształt pacierzy kapłańskich w bardzo dawnych czasach układali
pobożni kapłani dla ludzi świeckich krótsze
od kapłańskich modły, i nazwali je dlatego
Godzinkami. Różne są Godzinki w książkach
do nabożeństwa; leczjednemi z najdawniejszych,
najpiękniejszych, u nas powszechnie znanych
i ulubionych są Godzinki o Niepokalanem Poczęciu Najśw. Maryi Panny. Trudno oznaczyć
czas, kiedy one powstały, i wskazać autora,
który je ułożył.
Jedni odnoszą je do wieka
XI i przypisują ich ułożenie Św. Piotrowi Damianowi, inni sądzą inaczej. Bądź jak bądź,
autor Godzinek był niezawodnie mężem uczonym i z Pismem świętem dobrze obeznanym,
a do tego pobożnym i gorącym wielbicielem
Maryi. Co mogło dać powód do ułożenia tych
Godznek, zawierających przeszło 56 najpiękniejszych pochwalnych tytułów Maryi, wziętych z Pisma świętego Starego Testamentu,
dslej mieszczących w sobie tyle ślicznych porównań i przenośni, zastosowanych do artykułu
wiary o Niepokalanem poczęciu Najśw. Maryi
Panny ? Można słusznie wnosić, źe powstały
w owych czasach wieku XIII, kedy Niepo1*

kalane Poczęcie Maryi P. nie było jeszcze formalnym artykułem wiary, kiedy więc teologowie zakonu Św. Franciszka wiedli uczone spory o ten dogmat z teologami zakonu Św. Dominika; wtenczas to pobożni zwolennicy dogmatu na cześć Maryi bez zmazy poczętej rozmaite układali pieśni i hymny, któremi pobożne zdanie w serca wiernych wszczepić usiłowali. Tej to okoliczności przypisać należy ułożenie naszych Godzinek i odnieść ich ukazanie się do wieku XIV lub do początku XV.
Pobożny autor zwyczajem średnich wieków
ukrył swoje nazwisko, Zgadzają się na to uczeni, że naprzód były napisane po łacinie lub
po włosku; że przybyły do Polski w drugiej
połowie XVI w. wraz z Jezuitami, że przełożył je na polski język X. Jakób Wujek jezuita
(urodzony w Wągrowcu r. 1540, umarł w Krakowie r. 1597), sławny tlómacz Biblii Św. na
polski język, uczony teolog, filozof, kaznodzieja i autor cennych dzieł, rzadkiej obyczajów
skromności, pobożności i gorliwości. Jemu to
zlecił król Stefan wychowanie synowca swego
Zygmunta. Od niego to Zygmunt nauczył się
Godzinek, które później także, zostawszy królem, cędziennie wraz z dworem swoim odprawiał. Śpiewali je książęta, biskupi, rycerze,
uczeni i prostaczkowie; niebawem rozeszły się
i przyjęły w całym narodzie polskim. Z pierwszym brzaskiem dnia rolnik przy pługu, rzemieślnik w warsztacie, rycerz w obozie, rozpoczynali niemi swe prace dzienne, pierwsze
tchnienie ust swoich poświęcali pieśnią godzin-

kową Najświętszej Pannie Niepokalanej. Stokrotnie im tez za to Marya błogosławiła.
Dzisiaj mało gdzie dają się one słyszeć,
a na ich miejsce nie wprowadzono nic lepszego. A i ci nawet, którzy śpiewają Godzinki,
nie wszystko w nich dobrze rozumieją.
A jednak Godzinki te mieszczą w sobie tyle
prześlicznych pochwał Maryi, jakich prawie
żadne inne nabożeństwo nie ma. Do tego dziwnie piękna i rzewna melodya Godzinek przenosi nas w minione czasy dawnej prostoty serc
i żywej wiary, i w sercach naszych błogie budzi uczucia. Ku większej więc chwale Maryi,
a zbudowaniu naszemu, aby odnowić znajomość Godzinek, zachęcić do pilnego ich odmawiania, aby ułatwić odmawiającym rozumienie nazw i obrazów biblijnych, do N. Maryi
Panny zastosowanych, weźmiemy pojedyncze
części tychże za przedmiot tegorocznych Rozmyślań majowych, a to w ten sposób: Naprzód:
1) Zastanowimy się nad znaczeniem jednego
lub kilku wierszy hymnów godzinkowych;
weźmiemy na uwagę jeden lub więcej tytułów
pochwalnych N. Maryi P. w nich zawartych;
2) Dalej rozważać będziemy, j a k a ztąd płynie dla nas nauka, pociecha lub zachęta, czyli
zbierać będziemy owoce rozmyślania;
3) Zakończymy rzecz modlitwą stosowną,
w której zawarte będzie uwielbienie N. Maryi
P., lub stosowna prośba, albo też rzecz zamkniemy jakimś aktem mocnego postanowienia,
obietnicy lub wreszcie historycznym przy kła-

dem. Jeżeli dotąd byliśmy może mniej gorliwi
w nabożeństwie do N. Maryi P., niechże usta
nasze zaczną pilniej chwalić Pannę Świętą;
niech zaczną opowiadać cześć Jej niepojętą.
Niech przynajmniej w tym miesiącu ustaną
kłótnie, przekleństwa, obmowy, czcze opowiadania i mowy nieprzyzwoite; a natomiast tak
w kościele j ak w domu, tak w polu j ak i w warsztacie, niech brzmi chwała i uwielbienie Niepokalanie Poczętej Maryi. Poczynając Godzinki naprzód z ufnością zwracamy się do Maryi, prosząc o pomoc do zbawiennego rozmyślania tych pieni pochwalnych mówiąc: „ P r z y bądź nam miłościwa (co tyle zna,czy jak łaskawa) Pani ku pomocy, A wyrwij nas z potężnych
rąk nieprzyjaciół mocyPóki żyjem na świecie, otoczeni jesteśmy potrójnymi nieprzyjaciółmi, a tymi są: ciało, świat i czart, którzy
zewsząd ręce zbrojne przeciwko nam do walki
duchownej podnoszą. Kównież i przeciw różnym nieprzyjaciołom Kościoła Św. wzywamy
potężnej Opieki Maryi. A ponieważ wszystkie
nasze sprawy i zabawy mają się zwracać ku
chwale Boga w Trójcy jedynego, prieto kończymy tę wstępną pieśń, którą się poczyna
każda z siedmiu Godzinek, zakończymy i naukę dzisiejszą temi słowy:
Chwała Ojcu, i Synowi jego przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu
Jak była na początku i zawsze i ninie
(znaczy teraz),
Niech Bóg w Trójcy jedyny, na wiek wieków słynie. Amen.

Dzień

I

maja.

Marya j e s t Panią, świata i Królową Nieba. — 0>voc
R o z m y ś l a n i a : U f n o ś ć w Jej Opiekę i cześć ku Maryi.
Zawitaj Pani
lowo !

świata,

Niebieska

Kró-

Po wezwaniu pomocy Najświętszej Panny,
każda część Godzinek składa się z liymnu
czyli pieśni; po hymnie następuje wiersz z Pisma świętego, zastosowany do N. Maryi P.,
a po wierszu odmawia się ta sama modlitwa,
która zaraz po pierwszej części Godzinek się
znajduje.
W pierwszym hymn ; e czyli pieśni na Jutrznią nazwana jest Marya „Panią świata, Niebieską Królową Nic tak dobitnie nie wyraża
wysokiej godności Maryi, jak ten pierwszy
tytuł.
I. Marya jest Panią świata, to jest: Panią
i Królową całej kuli z i e m s k i e j n a s t ę p n i e jest
Królową Niebios t. j. Aniołów i Świętych. „Cóż
jest słuszniejszego, zapytuje Ś. Grzegorz Nazyanzejski; jak nazywać Maryę Królową Nieba i Ziemi? Jeżeli bowiem Śyn Maryi jest
Królem i Panem Nieba i ziemi, toć sprawiedliwą jest rzeczą, nazywać Rodzicielkę Jego
Królową Nieba i ziemi". Lecz nie sądźcie,
mówi S- Bupert, że Marya P. jest tylko z imienia lub z tytułu Królową; jest nią w samej
istocie. Bo mówiąc po ludzku, któreż to przymioty znamionują królowę ziemską? Ażaliż
nie i) moc i władza do rządów; 2) obfitość

dostatków, aby mogła dobrze czynić swoim
poddanym; 3) łaskawość i dobroć ? Na tych
przymiotach nie zbywa ,N. Maryi P. Już co
do mocy i potęgi przewyższa wsz} stkich
królów ziemskich.
Albowiem Jezus Chrystus
nie tylko jako Bóg, ale już jako człowiek
uczynion jest dziedzicem wszystkiego (Hebr. 1.);
toż i N. Marya P., Matka Jego a najmilsza
Córa Ojca Niebieskiego, na mocy prawa Syna
(jurę Filii) odziedziczyła prawo królowania
nad wszystkiem stworzeniem". SVe. Bern. Seneński mówi: „Tyle stworzeń służy Maryi, ile
ich służy Trójcy Przenajświętszej : tak Aniołowie, jak ludzie, jak żywioły. Skoro Marya
przyzwoliła, iż się stanie Matką Syna Bożego,
od tej chwili i przez to właśnie otrzymała
władzę nad całym światem i berło królewskie
nad wszystkiem stworzeniem".
SVe. Ambroży
mówi: „Król Nasz Jezus dokonując dzieła odkupienia, odkażał pokój apostołom, Kaj łotrowi, szaty żołnierzom, Matkę Janowi, ducha
swego Ojcu, ciało Józefowi; lecz królestwo
swoje (monarchiam) darował samej tylko Matce". O tej wielowładnej Pani pisze Św. Piotr
Damian: „ Dana Ci jest, Pani, wszelka władza
na niebie i ziemi;"- co się tak ma rozumieć:
nie, jakoby Marya P. była wszechmocną; tylko
że ona wszystko uprosić może u Boga. Ojcowie Święci uczą: że wszystkie łaski spływają
na nas za pośrednictwem Maryi.
Chcesz się o tem przekonać, że Marya jest
Panią ziemi, spojrzyj na całą kulę ziemską,
jak daleka i szeroka, od skwarnych puszcz

afrykańskich, aż do lodowatych biegunów północy, dokąd tylko sięgła wiara cbrześciańska,
cała ziemia zasłana jest kościołami, kaplicami,
figurami, a w nich znajdziesz ołtarze i obrazy
N. Maryi P., znajdziesz rzeźby, posągi z kamienia czy z drzewa, ujrzysz Matką Boską
w postaci królowej stojącą na kuli ziemskiej,
w koronie na głowie, a z berłem w jednem
ręku, trzymającą Boskie Dzieciątko w drugiem
ręku. I ujrzysz wszystkie pokolenia ziemi koizące się u-stóp Marvi; od czarnego Murzyna,
aż do półdzikiego Eskimosa i Kamczadala;
od króla siedzącego na tronie złocistym, aż do
żebraka kryjącego się w nędznej norze, od
mędrca na katedrze profesorskiej aż do prostaczka nieznającego liter abecadła; wszędzie
Jej Imię znane, wzywane, czczone, wszędzie
Ją wielbią i hołd Jej przynależny oddają jako
swej Królowej! Nic to nie ubliża monarchom
i monarcbiniom ziemskim, nic ich to nie niepokoi , owszem cesarze i królowe uchylają
kornie czoła, obierając sobie Maryę za Panią
i Patronkę, Jej opiece powierzają i siebie i królestwa. Do niej bowiem odnosi Kościół słowa
Mędrca Pańskiego: Przyp. 8, 15. „Przez mią
królowie królują i prawostawcy stanowią sprawiedliwość. Przez mię książęta panują i mocarze
skazują sprawiedliwie". "Wielcy artyści tworzyli
i tworzą arcydzieła na uczczenie Maryi, tego
Arcydzieła mądrości i wszechmocy Bożej, wszystkie narody ubiegają się o lepsze w niesieniu
różnych przysług swej Królowej Maryi!
A królowanie Maryi na czem zależy? Pisze

—
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Sw. Tomasz z Akwinu:
„Iż królowanie Boże
należy na sprawiedliwości i miłosierdziu. N. Marya P. gdy poczęła P. Jezusa, otrzymała od
Boga połowę królestwa, zostawszy królową
miłosierdzia; gdy P. Jezus zatrzymał sobie
królestwo sprawiedliwości". Jako Matka Boża
śmiało się zbliża do tronu Boga i czerpie łaski ; jako Matka nasza skłania swe miłości
pełne serce ku nam, we wszystkich potrzebach
nas ratuje. Do władzy królewskiej należy, bronić swych poddanych i prawdziwie ich uszczęśliwiać. Toż nikt inny tak dzielnie nas nie
wspiera, nie broni, nie uszczęśliwia, jak Marya; Ona nas w utrapieniach pociesza, ona
wspomożeniem Wiernych, ucieczką grzeszników". Do królów ziemskich trudny jest przystęp, pisze św. Bernard; sam bowiem blask
majestatu, który ich otacza, wzbudza w poddanych trwogę i bojażń, iż nie zawsze śmią
się zbliżyć, jakby sobie tego życzyli. Inaczej
u Maryi; Ona bowiem chociaż Niebios Królowa, nie tak panuje, j a k raczej nam usługuje,
są słowa św. Bonawentury. Jakaż to dla nas
pociecha, jakaż dla serc naszych otucha!
II. Marya jest Królową Nieba znaczy tyle,
co Królową Aniołów i Świętych. Nazwana jest
Marya Królową Niebieską, ponieważ według
zdania wszystkich Ojców Kościoła zajmuje
w Niebie wyższą godność, wyższe stanowisko
i wyższy stopień chwały od wszystkich Aniołów i Świętych. Wszelkiemi darami i łaskami
od Boga przy Poczęciu swojem ubogacona, dostojeństwem, doskonałością, zasługami i cliwa-

łą przewyższa wszystkie Anioły i ducliy niebieskie. „Bo aczkolwiek piękny i doskonały
jest Anioł i dosyć mu na tern, że jest sługą
Pana, wyższą jest Marya, bo jest tego Pana
Matką. Do któregoż z Aniołów rzekł Bóg: Synem moim jesteś! A oto Marya, ten Majestat
Boski, któremu Aniołowie z bojaźnią usługują,
poufale synem swoim nazywa"; są słowa św.
Bernarda. Chrystus Jezus jako Bóg i człowiek
jest królem Aniołów; przed Nim uginać się potomno wszelkie kolano niebieskie... Filip 2, 10.
Jemu dana jest wszelka władza na niebie i na
ziemi. 28, 18. Za tern idzie, że Marya, prawdziwa Matka Jezusowa, jest także Królową
Aniołów. Tytuł Matki Boskiej (jak pisze Suarez) nadaje Maryi poniekąd nieskończoną godność, t. j. najwyższą po Bogu, a tą jest nie
inna, tylko Królowej Niebieskiej. „Stanęła Królowa po prawicy Twojej w ubiorze złotym, otoczona rozmaitością", Ps. 44, 10. Aniołowie zajmują wyższe stanowisko, niżeli ludzie. Obdarzeni zostali od Boga przy stworzeniu zacniej szymi darami natury i łaski. Nie jestto artykułem wiary, lecz tak utrzymują najpowa
żniejsi teologowie, że Aniołowie tylko przez
pośrednictwo Chrystusa, twórcy łaski i chwały wybranych, do nadprzyrodzonego stanu łaski i chwały byli wywyższeni. Uczy nas Wiara
święta, że Aniołowie mieli czas próby. Bóg
cbcąc Aniołów utwierdzić na zawsze w pierwotnej łasce, wystawił ich wolę na próbę,
aby przez jej użycie zebrali sobie zasługę,
którą miał wieczuem nagrodzić szczęściem.
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Przedmiotem tej próby Aniołów miał być dogmat boskiego macierzyństwa Maryi. Przypuszczają teologowie, że Bóg objawił Aniołom
Wcielenie Syna Swego w dziewiczem łonie
Maryi dla odkupienia rodu ludzkiego; i następnie, że natura ludzka połączona z bóstwem
przy Jego Wniebowstąpieniu ma być wywyższoną po nad naturę Aniołów, że Chrystusowi
także jako człowiekowi cześć Boską oddać;
że tern samem Maryę Niepokalanie poczętą Dziewicę, acz z rodu ludzkiego wybraną, do godności Matki wcielonego Boga wywyższoną,
uczcić mieli jako swą Królowę, a tym aktem
wiary i pokory mieli sobie zasłużyć na wieczną szczęśliwość, a więc przez Chrystusa i za
pośrednictwem Maryi. Tym sposobem Aniołowie, wyżsi z natury od ludzi, znaleźli się co
do łaski poniżej ludzi, ponieważ współistotny
Bogu Ojcu Syn Boży nie anielską lecz ludzką
przyjął na siebie naturę. Miliony Aniołów
z swym hersztem Lucyferem nie chcieli się
uniżyć przed Synem Maryi i za to strąceni
zostali na dno piekielne. Miliony Aniołów
z Michałem na czele oddali powinny hołd Jezusowi i przyszłej Matce Jego Maryi, i tem
samem Ją za swą Królowę uznali. Aniołowie
służyli Maryi, jako swej Pani, za życia. Wiemy
to z Ewangelii świętego Łukasza 2., z jaką
czcią jeden z najzacniejszych duchów niebieskich, archanioł Gabryel sprawuje do niej
wielkie i wesołe poselstwo od Boga, zwiastując Jej, iż będzie matką Syna Bożego.
Aniołowie przy narodzeniu Jezusa radośnie
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wyśpiewują chwałę Bogu na wysokości, a na
ziemi pokój ludziom dobrej woli. Anioł Pań• ski ostrzega Józefa we śnie i Maryę przed
okrutnym zamysłem Heroda i każe im uchodzić
do Egiptu. Anioł Pański po śmierci Heroda
każe im znowu wracać do ziemi Izraelskiej.
Z jakiem uwielbieniem i czcią towarzyszyli Jej
Aniołowie w dzień Wniebowzięcia, jakie hołdy
Jej składali posadzonej na tronie, z jakiem podziwieniem, z j a k ą czcią i rozkoszą spoglądają
na uwielbione oblicze Maryi i nie mogą się
napatrzeć Jej piękności; to Kościół Św. w 0ficyum Wniebowzięcia M. wyraża słowy : „Wywyższona jest Święta Boża Rodzicielka po nad
chóry Anielskie do Królestwa Niebieskiego".
Owoc rozmyślania 1) Czy pojąłeś, bracie, ile
się mieści godności, wielkości, wspaniałości
w tym pierwszym tytule Godzinek: Zawitaj
Pani świata, Niebieska Królowo ? O zaprawdę!
wyznasz ze mną, że ani rozum ludzki pojąć,
ani język wysłowić, ani pióro opisać tego nie
zdoła. Słuchaj , jak w zachwyceniu woła Św.
Sofron (w oficyum 3 Nokt. na Niepok. Poczęcie M.) „Któż Twój Mary o! majestat zdoła
opisać? Kto ten cud, jakim Ty jesteś, słowami wyrazić? Kto Twoję zacność określić? Tyś
naturę ludzką przyozdobiła; Tyś chóry Aniołów przewyższyła; Tyś świetność Archaniołów
Twoim blaskiem przyćmiła; przy Tobie blednieje chwała Tronów Anielskich; Tyś wysokość Książąt Niebieskich przewyższyła; Tyś
nad Mocy Niebieskie silniejszą się okazała;
Tyś najbystrzejszy wzrok Cherubinów Twym

u
ziemskim pokonała wzrokiem; Tyś szybkość
lotu sześcioskrzydłyeb Serafinów polotem duszy za łaską Boską przemogła; Tyś o wiele
wyższą nad wszystko stworzenie; boś Ty sama
jedna ze wszystkich Matką Stworzyciela się
stała". 2) Ludzie zwykli się ubiegać o względy
możnych, bo za ich protekcyą spodziewają się
los sobie polepszyć. Któż możnięjszy nad Mary ę, za której przyczyną nie tylko doczesne,
ale i wieczne szczęście możemy sobie zabezpieczyć ? Ludzie poczytują sobie za zaszczyt,
zostawać w stosunkach z wyższego stanu
ludźmi, albo też przynajmniej im służyć. ,Maryi służyć, pisze Św. Jan Damascen, jeetto królować, a dać się jej powodować, jest więcej,
niż królować". Czy służysz, bracie, Maryi na
każdy dzień, czy oddajesz Jej cześć przynależną? 3) Jestto cechą szlachetnych serc i charakterów, i poczytują sobie za obowiązek, jeżeli wywyższeni na stopień dostojeństwa mogą
bliźnim co dobrego wyświadczyć. Któż łaskawszy od Maryi, kto nas więcej kocha od Niej,
kto nam więcej łask przychylić się stara, niżeli Najdroższa Matka i Pani nasza? Miłuj my ż
Ją jako Matkę i z tem się oświadczajmy: O
Maryo Królowo i Matko moja! Jeżelim Ci dotąd n'e służył, albo służył opieszale, żałuję tego
i wstydzę się. Przebacz, proszę, i przyjmij
mnie od dzisiaj na służbę. Ja w sercu mem
postawię Ci tron, i przyrzekam na każdy dzień
wielbić Ciebie, czcić i Syna Twojego słuchać,
abym sobie zasłużył dostać się do chwały wiekuistej. Amen.
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Dzień

2

maja.

O dziewictwie Maryi. —
Witaj Panno
porankowa.

0 cnocie czystości
nad

Panny,

Gwiazdo

Po najwyższej godności Królowej Nieba
i ziemi, do jakiej Maryę Bóg wyniósł przez
macierzyństwo Syna Boskiego, sławimy w Godzinkach najpiękniejszą perłę w Jej koronie,
a tą jest Jej nienaruszone dziewictwo w połą-v
czeniu z macierzyństwem Boskiem. Dziewictwo
u pogan wysoce poważane; jednakże należało
do wyjątków. W starym Testamencie dozgonne
dziewictwo w księdze Mądrości 4, było także
wielce zachwalone słowy: „O jak piękny jest
rodzaj czysty z jasnością; nieśmiertelna jest bowiem pamiątka jego, gdyż i u Boga znajoma
jest i u ludzi". Nie brakło też i przykładów;
jednak ponieważ niepłodność uważano jako
przeklęctwo, nie było ani przykazaniem ani
radą popartem, a przeto wyjątkowem jak np.
u córki Jeftego. Pierwsza N. Marya P. ne
mając przed sobą przykładu, na rozgraniczu
Starego i Nowego Testamentu, już w czwartym roku życia będąc do czasu oddaną do domu kościołowi w Jerozolimie przyległego na
usługi w kościele, mianowicie do sporządzania
i naprawy świętych szat i utrzymywania w czystości naczyń i miejsc świętych, dobrowolnie
uczyniła ślub dziewictwa Bogu, a to z miłości
ku przyjść mającemu Zbawicielowi, chcąc być
podobną wybranej dziewiczej Matce Jego,
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0 której Prorok Izajasz przepowiadał, aby Jej
1 Boskiemu Dziecięciu ofiarować jako dziewicza służebnica najniższe usługi swoje nie przeczuwając, że Ona jest tą wybraną od Boga
dziewicą. On domysł opiera się na słowach
Maryi do Gabryela Archanioła wyrzeczonych:
„Oto ja służebnica Pana mojego" i na objawieniach, które mieli niektórzy Święci. A lubo
później posłuszna woli rodziców oddała rękę
św. Józefowi, skłoniła czystego oblubieńca do
podobnego ślubu. I to Jej dziewictwo obok
wielkiej pokory, którą się odznaczała, uczyniły Ją zdolną macierzyństwa Boskiego. A ta
Jej doskonała nieporównana czystość na duszy
i ciele i ta wysoka świętość były wypływem
Niepokalanego Poczęcia, którem Ją Bóg przysposobił na godną Matkę Synowi Swojemu.
I ten ślub dziewictwa Mary a tak wysoce sobie
ceniła, że nie pojmując możliwości połączenia
dziewictwa z macierzyństwem', gotową raczej
była zrzec się najwyższej godności macierzyństwa Boskiego, niżeliby to się stać miało z naruszeniem Jej ślubu. Lecz zapewniona przez
Anioła, że zostanie matką sposobem cudownym, nie przestając być dziewicą, zezwala
w największej pokorze i radości ducha. I to
właśnie macierzyństwo Boskie było zupełnem
zatwierdzeniem i pięczęcią Jej dziewictwa, j ak
śpiewa Kościół w liturgii: „że Boski Syn Maryi, dziewictwa Matki nie nadwerężył, lecz takowe uświęcił, i że Mary a Jędnorodzonego
Syna Bożego poczęła z Ducha Św. i przy nieustającej chwale panieństwa, światłość wiekui-
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stą na świat wydała". Marya sama jedna jedynym i wielkim cudem Boskim połączyła radości Matki z chwałą Dziewicy". Przeto Maryi
dziewictwo już z tego tytułu było uprzy wiliowanem, o którem Św. Bernard mówi: „Jeżeli
będę chwalił Jej cnotę panieństwa, to i po
niej nie mało panien mi się nasuwa. Jeżeli
będę wielbił Jej pokorę, to i po niej, jak Pan
Jezus wspomina, wielu miało być łagodnych
i pokornego serca. Jeżeli wynosić zechcę wielkość Jej miłosierdzia, znajdą się też inni miłosierni ludzie. Jedno tylko jest, w czem nie
miała podobnej sobie, ani mieć nigdy nie będzie, to jest: że radość Matki połączyła z cnotą
panieństwa. Jestto przywilej własny Maryi;
nikt go drugi nie otrzyma. Szczególny on jest,
ale też i opisać się nie da". O święte i niepok a l a n e dziewictwo Maryi, woła Kościół w radosnem uniesieniu, jakiemi Cię mam godnie
uwielbić słowy — n i e wiem!" Mogę podziwiać,
winszować Ci, wielbić, ale wysłowić nie zdołam ; bo Twą czystością przewyższyłaś wszystkie córy ziemskie. Najczystsze dziewice mogą
zaledwie mieć jakieś podobieństwo do Ciebie,
lecz żadną miarą Ci wyrównać nie zdołają.
A przeto słusznie zowiemy Maryę Panną nad
wszystkiemi pannami.
Uprzywiliowaną też była czystość Maryi już
i z tego względu, iż będąc wolną od grzechu
pierworodnego nie czuła w sobie pożądliwości
cielesnej. A przeto była jako „lilia między cierniem", bo inne dziewice, jak św. Katarzyna,
Małgorzata, Agnieszka, acz czyste, jednak migodzinki N. M. P.
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mo woli były cierniem, pokusą dla innych;
Mary a swoją mową, spojrzeniem, postacią, gestem i calem postępowaniem budziła w otaczających ją tylko czyste myśli, uczucia, pragnienia. W Jej czystej duszy zawsze jaśniał
błog; spokój, który dawał Jej oglądać Boga
i prawdy Jego święte, ona już tu na ziemi
kosztowała w duszy tej rozkoszy, jaką Bóg
przygotował ludziom czystego serca w krainie
niebieskiej.
Maryajest „Panną nad pannami". Ona bowiem
pierwsza, według słów Św. Ambrożego, wysoko
wzniosła sztandar dziewictwa, a za nią według
słów psalmisty 44, przywiedli królowi panny,
przynieśli z weselem i z radością — tysiące, miliony dziewic i młodzianów ; to Jej ród duchowny, to Jej syny i córki, które idąc w Jej
ślady ślubując dozgonne panieństwo poświęcili
na całopalną ofiarę Bogu swe ciała — serca
i dusze, j ak pisze Albert Wielki o Maryi, „ Któraś
nie będąc obowiązaną przykazaniem ani radą,
nie mając przed sobą przykładu, chwalebną
służbę dziewictwa Bogu ofiarowała, a pociągając swym przykładem, Panno, zrodziłaś
wszystkie panny".
Któż policzy te wszystkie piękne kwiaty
czystości, które naśladując dziewiczy żywot
Maryi albo się zamknęły w murach klasztornych, aby tam jak gorejące lampy czystym
płomieniem płonąc, modłami i umartwieniami
swemi wstrzymywały gniew Boży, jaki ściągają sprośne grzechy ciała, szeroko jak wylew rzeki rozprzestrzeniające się po ziemi.
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O! ileż tych lilij czystości sam Kraków mieści
w klasztorach lub po za niemi; wszystkie one
wyrosły w ogrodzie Maryi, u stóp krzyża, bo
wypielęgnowało je umartwienie i walka z pokusami ciała. „A walka to między wszystkiemi walkami cbrześcianina najtwardsza (mówi
św. Aug.), gdzie trzeba codziennie bój staczać,
a rzadkie zwycięztwo". A jednak nie jest nie
podobnem, i ma obiecaną wielką nagrodę. Korona czystości równa się prawie koronie męczeństwa. Aug. „Nieskazitelność (mówi Mędrzec
Pański r. 6) czyni bliskim Boga'1. „Zaiste, cnota
czystości najwięcej nas czyni podobnymi Aniołom i Bogu (pisze Kassian); za jej bowiem pomocą człowiek tak pięknie żyje w ciele, jakoby ciała nie miał". Przez nię nawet samych Aniołów przewyższamy. „Bo że Anioł
jest czysty (mówi Św. Chryzostom) nic w tem
dziwnego, bo go ani zła żądza nie pali, ani
powabna postać nie kusi, ani miły śpiew nie
uwodzi; ale że człowiek w ciele krachem i pożądliwem zachowuje czystość, jestto cud łaski
i zjawisko godne Boga". Toż i Hieronim.
Gwiazdą porankową zowiemy Maryę dlatego,
bo jak gwiazda promień wypuszcza bez uszczerbku i skażenia swego, tak Marya poczęła i porodziła Jezusa bez naruszenia czystości Panieńskiej. Podobnie jak jutrzecka poprzedza wschód
słońca, tak Marya wyprzedziła i wydała z siebie słońce sprawiedliwości Jezusa Chrystusa;
ona życiem dziewiczem 'uprzedziła to, co Pan
Jezus przykładem stwierdził i jako środek do
doskonałości, jako radę ewangeliczną tak bar-
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dzo zalecił. Jej promień oświeca wszystek świai
A przeto wzywa Św. Bernard'. »Ktokolwiek je
steś człowiecze miotany nawałnościami teg
burzliwego świata, nie odwracaj oczu od te
gwiazdy, jeżeli nie chcesz być w morzu po
grążony. Jeżeli wichry pokus się srożą, jeże]
bałwany pożądliwości cielesnej uderzą o łódk
twej duszy, patrz na gwiazdą, wzywaj Maryi
Niech nie ustępuje z ust twoich, ani z serc
twego, a chceszli rychlej doznać Jej wspomo
żenią, starajże się naśladować Jej obcowania
Ją naśladując, nie zbłądzisz; Jej prosząc ni
rozpaczysz; o Niej myśląc, nie ustąpisz; Jeś]
cię Ona trzyma, nie upadniesz; jeśli cię obron:
nie zlękniesz się, jeśli cię poprowadzi, nie sprE
cujesz się; jeśli ci dopomoże, tedy portu do;
dziesz, a tam dopiero doświadczysz, jak słu
sznie jest napisano: A Imie Panny jest Me
rya!" Amen.

Dzień

3

maja.

O N i e p o k a l a n e m Poczęciu H". Maryi P.
Zawitaj pełna łaski, prześliczna świa
tłości,
Pani, na pomoc świata spiesz sie, zbai
nas z złości.

Gdyśmy się już poprzednio przypatrzyli kc
ronie chwały Maryi, rozbierając nabożnie ty
tuł „Pani świata i Niebieskiej Królowej", gdy
śmy następnie podziwiali Jej dostojność z tytuł
nieskażonego Dziewictwa i jedynego w swe
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im rodzaju Panieństwa przy Macierzyństwie
Boskiem; dzisiaj przychodzi nam się zastanowić nad tern, co Maryę wyniosło do tej wielkości. A tern jest Jej Niepokalane Poczęcie.
Jestto przywilej, mocą którego Bóg wszechmocny i najłaskawszy przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Odkupiciela rodu ludzkiego, Maryę Pannę w pierwszej zaraz chwili
poczęcia wolną zachował od wszelkiej zmazy
grzechu pierworodnego tak na duszy, jako i na
ciele; a tem samem wolną była od pożądliwości, wolną od niewiadomości; ani chwili nie
była pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Zachowanie od zmazy grzechowej
było jednak tylko przedwstępnym warunkiem
tajemnicy, o której mowa; istotą zaś Niepokalanego Poczęcia jest pełność łaski, którą Jej
dusza była wyposażona i poświęcona w takiej
obfitości, j aką tylko istota stworzona objąć zdoła.
Marya przenikniona i olśniona promieniem światła nadprzyrodzonego, przejęta tchnieniem pochodzącem niejako z serca Boskiego, stała się
najpiękniej szem, najdoskonałszem, najświętszem
stworzeniem, czystym i doskonałym obrazem
Boga nadprzyrodzonym, tak miłym w oczach
Boskich, że Bóg wpatrując się w to arcydzieło swoje wyrzekł z radością: „Wszystka
piękna jesteś przyjaciółko moja, a żadnej zmazy
nie masz w tobie", Pieśń 4, 7, że Aniołowie,
świadkowie dzieła stworzenia zawołali z podziwieniem: „Któraż to jest, która idzie jako zorza powstająca, piękna, jako księżyc, wybrana
jako słońce". Pieśń 6, 9. Pełność łaski uczyniła
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Maryę odblaskiem' nieskończonej jasności Boskiej, nieskończonej, niestworzonej piękności,
że przeszła wszystkie stworzone piękności. Następnie Niepokalane Poczęcie napełniło duszę
Maryi ofitością laski posiłkującej, darami Ducha Św., cnotami wlanemi. Od zarania życia
jasno pojmowała tajemnice Boże, j e j rozum
zawsze był w jasności, Jej wola była zawsze
zjednoczoną z wolą Bożą, ona żyła tylko dla
Boga i w Bogu, ustawiczną ku Niemu pałała
mitością czystą; w całem życiu swojem nie
popełniła najmniejszego uczynkowego grzechu,
lecz rosła z cnoty w cnotę, zbierała zasługi,
wiernie współdziałała z łaską Boską.
Oto
w krótkich słowach wykład tego, co jest Niepokalane Poczęcie N. Maryi P., co znaczy:
„Zawitaj pełna łaski". Jestto zbiór wszystkich
wielkich rzeczy, które uczynił Maryi ten, który
możny jest i święte Imię Jego. Jestto przyczyna
i początek, warunek i środek ludzkiego zbawienia. Bez Niepok. Poczęcia Marya nie mogła być Matką Boską; bez matki nie byłoby
Zbawiciela; Niepok. Poczęcie to Marya, jaką
była i jest, czem była i czem się stała. Po tytule Matki Boskiej żaden tytuł tak dokładnie
nie daje nam znać, co jest Marya, jak tytuł
Niepok. Poczętej. Jest on przyczyną Jej wysokiej godności, j e j możnego pośrednictwa między Bogiem a ludźmi. Jeden tylko Bóg sam
w sobie jest wielki; wszelki stopień wielkości
stworzenia zależy od miary większego lub mniejszego zbliżenia się do Boga. „Bóg mieszka
w światłości nieprzystępnej, Boga żaden z ludzi
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nie widział, lecz ani loidzieć może". Tim. 6, 16.
Bezpośrednio żadne stworzenie nie może się
zbliżyć do Boga. Tylko wcielenie Syna Bożego
umożebnilo pośrednie zbliżenie się do Boga.
W miarę jak się zbliżamy przez wiarę do Chrystusa, zbliżamy się przez Niego do Boga; bo
tak sam Jezus u Św. Jana 14, 6, mówi: „Żaden nie przychodzi do Ojca, jedno przez miqu.
Nikt zaś więcej nie był zbliżony do Jezusa
i ściślejszym węzłem z Nim połączony, niż
Marya. Na nikogo nie padło tyle nadprzyrodzonej światłości Bożej; nikomu Bóg nie udzielił tyle łaski i miłości swojej, ile Maryi. Zrozumiemy więc, dlaczego Ją Godzinki zowią:
„Prześliczną światłością". „Nikt, jak Ty, poświęcającą łaską w pełni nie był uprzedzony, nikt
jak Ty nie jaśniał nigdy takiem niebieskiem
światłem — woła iw. ¡Sofron. Zadziwiający cud
ukazał się na niebie, (są słowa św. Epifaniusza) niewiasta obleczona w słońce, niosąca na
swych ramionach światło! Pan Aniołów stal
się dziecięciem Maryi. Ona jest pośredniczką
między niebem a ziemią, która to połączenie
nieba z ziemią naturalnie uskuteczniła". (Officium
Immac. Concept. B. M. V.)
Oicoc rozmyślania. Z pobożnego rozważania
tajemnicy Niepok. Poczęcia M. P. przychodzimy do tego samego wniosku, który pobożny
autor Godzinek uczynił, gdy wyrzekł: Pani, na
pomoc świata spiesz się, zbaw nas z złości!
Komuż z nas nie znany jest obraz Niepokalanej Dziewicy Maryi, stojącej na kuli ziem-
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skiej, lecz z głową zwróconą ku niebu, otoczonądwunastu gwiazdami; okrytej szatą białą;
z rąk jej spływają rzęsiste promienie, jedną
nogą depce głowę węża, a druga spoczywa
na księżycu, znaku zmienności. To wizerunek
Niepok. Poczętej. Korona z gwiazd mówi do
nas niejako: wyższa nad Wszystko Mary a, nad
Nię jeden tylko Bóg wyższy. Ta szata niewinności zdaje się mówić do ciebie: I ty byłeś
kiedyś czystym na duszy, przyodzianym łaską
Bożą na Chrzcie Św. Mary a chociaż wolna od
troistej pożądliwości, jednak troskliwie strzeże
się grzechu; ty będąc skłonnym do grzechu,
straciłeś może tę cenną szatę niewinności! Mimo
to spokojnie spisz i raczej dbasz o wszystko:
0 wygody ciała, o względy ludzkie, rozrywki
1 zabawy, choćby z obrazą Boga, tylko obojętnym jesteś o skarb najdroższy — o łaskę.
Gdyś był niewinnem jeszcze dziecięciem, matka
twoja zawiesiła ci na piersi medalik Niepokalanej i rzekła ci wtenczas: Synu, córko, w jakiejkolwiek życia dobie, myśl o Maryi — kochaj Maryę i służ Maryi; spoglądaj często na
ten medalik, i staraj się naśladować Maryę,
a Ona będzie ci opiekunką! Dzisiaj gdy matka
już legła w grobie, ten medalik szepce ci w duszy : Porzuć grzechy a zwróć się do Maryi
a przez Nię do Boga! Bóg tak święty, że nie
mógł znieść najmniejszej zmazy w Maryi. Bóg
tak dobry, że Ją uczynił najpiękniejszą ze
wszystkich stworzeń; Bóg wszechmocny, że
z zatrutego korzenia tak prześliczną utworzył
różczkę! On i ciebie miłuje i tobie przebaczy;
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patrz, te promienie spływające z rąk Maryi
na ziemię, to łaski i błogosławieństwa, które
nam z nieba sprowadza sama czysta i piękna
Przyjaciółka i Pośredniczka Mary a ! Ona wstawia się za Tobą, a wstawia się skutecznie!
Ona zasłania cię przed gniewem sprawiedliwego Boga. Skoro stanie przed tronem Sędziego, rozbraja zagniewanego i odwraca zasłużone ciosy kary od ciebie.
2) Lecz i ty zwalczaj pożądliwości, pokusy,
a nie bądź chwiejny w postanowieniach, jak
zmienny księżyc. Bądź stałym w dobrem i mów:
Prześliczna światłości, Pani, na pomoc świata
spiesz się, zbaw nas z złości!
8) Wśród powodzi powszechnego zepsucia,
jakiem zalany jest świat dzisiejszy, wśród niewiary i materyalizmu — gdy nie masz Dominików, Franciszków, Ignacych, którzyby przejęci gorliwością o chwałę Bożą i zbawienie
dusz lecących na potępienie nieśli ratunek
schorzałemu społeczeństwu — najwyższy Sternik Kościoła, Leon XIII, któremu przypadła
dewiza: światło z nieba; wznosi sztandar z napisem: Pani! na pomoc świata złego spiesz
się, zbaw nas z złości! Dzieło, które Papież
Pius IX szczęśliwie rozpoczął, ogłaszając światu
dogmat Niepokalanego Poczęcia N, M. P., w nadziei, że z tem ogłoszeniem rozpocznie się nowa
era żywszej wiary i poprawy obyczajów ludzkich, Leon XIII p. dalej prowadzi, wskazując
ludom na kuli ziemskiej mieszkającym prześliczną gwiazdę Niepokalaną Maryę, wzywając
do chwalenia i wzywania Jej nabożeństwem

Różańcowem, ufając, że w tym znaku zwyciężą! Idżmyż za wezwaniem Ojca chrześciaństwa, gorącego miłośnika Maryi, i zanośmy cząsto przed tron najlepszej Pośredniczki
naszej a Matki Bożej tę prośbę:
O Maryo bez grzechu poczęta, módl się za
nami, którzy się do Ciebie uciekamy! Amen.

Dzień

4

maja.

Marya j e s t matką
Ciebie
Za

Monarcha

swojmu,

Bożą.
wieczny

od wieków

matkę
obrał Stowu
Jednorodzonemu,
Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste
I powietrza i wody st i orzył przeźroczyste.
Ciebie oblubienice przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo
Adama nie ma prawa
w Tobie.

Pełność łaski, jaką Bóg zlał na Maryę przy
Niepokalanem Poczęciu, była przysposobieniem
i warankiem do najwyższej godności Macierzyństwa Bożego, do której Ją Bóg od wieków
obrał. Marya jest Matką Słowa Przedwiecznego, Jezusa Chrystusa, współistotnego Ojcu Niebieskiemu, Boga z Boga, światłości z światłości; jest rzeczywiście i prawdziwie Matką Boską. Ona tego, którego świat ogarnąć nie może,
w żywocie swoim za sprawą Ducha Św. poczęła, Ona Go porodziła w Betleemskiej stajence, panieńskiemi piersiami swemi karmiła,
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wychowywała, pielęgnowała, przyodziewała,
bolała nad Jego mąką i śmiercią, Ona Go do
grobu złożyła. Aby pojąć dokładnie tę dostojność, jaka się w nazwie Matki Boskiej mieści
potrzebaby pierwej wysokość i wielkość Boga pojąć, są słowa św. Alfonsa Ligurego. W tern jednem słowie zawiera się niewyczerpane źródło
uwielbień (Tomasz Yillan.), w tem słowie jest
wszystko powiedziane, co tylko chwalebnego
o Maryi powiedzieć można (Św. Tomasz z Akw.).
Tytuł to najwyższy i najdawniejszy, to nasza
korona, chluba, radości nadzieja. „Artykuł wiary
Boskiego macierzyństwa Maryi to znak jedności, to hasło i znamię katolika, to probierz
wiary katolickiej" — pisał już w piątym wieku
św. Cyryl Aleksandryjski. My tak mocno weń
wierzymy, on nam jest tak jasny, że i mały
chłopczyna go pojmie. W Chrystusie są dwie
natury; Boska i ludzka, nierozdzielnie połączone w jednej Boskiej Osobie. Mary a Matka
Chrystusa jest Matką drugiej Boskiej Osoby. Mary a nie dała z siebie Słowu Bożemu natury Boskiej ; Ona porodziła Syna, który Bogiem razem jest, i człowiekiem; słusznie więc przynależy się Jej nazwa Matki Boskiej.
Matki nasze nie dały nam duszy z swojej
duszy; a jednak dla ścisłej łączności, jaka zachodzi między duszą i ciałem, nie są matkami
ciała tylko, ale całego człowieka. Marya duszy Chrystusa nie udzieliła istoty swojej duszy ; tem mniej mogła udzielić tego, czem sama
nie była t. j. istoty bóstwa Słowu wcielonemu;
ponieważ jednak Syn Boży do Boskiej osoby
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swojej przyłączył duszą i ciało ludzkie, które
ostatnie raczył przyjąć z ciała Maryi, przeto
tym samym prawem Marya jest Matką Boską,
jak każda matka jest matką człowieka.
Marya, Matka Boska, tegoż samego Syna
poczęła i porodziła w czasie, którego Bóg Ojciec zrodził przed wieki. Ten sam Syn Boży
narodził się z Maryi do życia ludzkiego, który
przed wiekami do życia Boga Ojca zrodzony
jest.
O głębokości mądrości Boskiej! o niezgłębiona przepaści mocy, mądrości i miłości! Bóg
odwieczny, który żyje jedynie Swoją nieśmiertelną istotą, od którego wszystko pochodzi,
wynalazł sposób, aby sobie dać matkę! Stworzyciel rodzi się ze stworzenia; odwieczny rodzi się w czasie! „A który mnie stworzył, odpoczął w przybytku moim". Ekkl. 24, 12. Niewiasta, na ostatku w porządku natury stworzona, staje się pierwszą w porządku łaski. „Tu
niech zamilknie wszelki.e stworzenie i tylko
z drżeniem niech wzrok podniesie ku oglądaniu tak wysokiej godności. Bóg zamieszkał
w łonie Dziewicy i ma tę samą co ona naturę";
są słowa św. Piotra Damiana. Dodajmy do tego,
że nazwa Matki Boskiej mieści w sobie poniekąd nieskończoną godność w swoim rodzaju.
(Suarez). Sw. Tomasz mówi: „że Marya będąc
Matką Bożą, ma poniekąd nieskończoną godność, do której Bóg rozumną istotę mógł wywyższyć, a to dla nieskończonego Dobra, z którem jest połączona. Błogosławiony Albert Wielki
pisze: „Po Bogu nie masz nic większego nad
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Maryę". S- Bonawentura zaś mówi: „Macierzyństwo Boskie jest największą łaską, jaką Bóg
istocie stworzonej mógł udzielić. Mógł Pan Bóg
stworzyć większy świat, wspanialsze niebo,
ale coś większego od Matki Boskiej nie mógł
uczynić 1 '. Marya jest Matką Boską; Bóg wynosząc Ją do tej godności, zlał na Nię wszelkie łaski, uczynił Ją pełną świętości i samą
świętością, zlał na Nię wszelką chwałę, dokonał na Niej arcydzieła godnego swej wszechmocy; Ona jest wszystkiem, co tylko myśl
ludzka lub anielska po Bogu największego,
najświętszego, najpiękniejszego, najdoskonalszego wyobrazić sobie może. g o d n o ś c i ą i świętością przewyższa Aniołów i Świętych, Ona jest
przepaścią łask. Daremnie przeto wysila się
w blużnierstwach przeciw Niej bezbożność i herezya; my jako wierne dzieci Kościoła oddawajmy Maryi cześć po Bogu najgłębszą, winszujmy Jej tej wielkości, pozdrawiajmy Ją
z Archaniołem, wielbmy Ją, śpiewajmy pieśni nabożne a mianowicie Godzinki ku chwale Matki
Bożej, obchodźmy Jej święta, miejmy w poszanowaniu Jej obrazy.
Marya nietylko materyalnie, jako bierne narzędzie, przez samo poczęcie Słowa wcielonego
w panieńskiem żywocie, bierze udział w dziele
odkupienia, ale i duchowo, czynnie, zezwalając
na macierzyństwo Syna Boskiego. Wiedziała
o tem dobrze Marya, iż stając się Matką „męża
boleści" nie samej tylko chwały i wesela doznawać będzie; ale na to zrodzi Jezusa, aby
go w krwawej męce i zelżywości oddać spra*

—

III

—

wiedliwości Ojca na ofiarę za grzechy świata.
A przeto słusznie współzbawicielką i współodkupicielką jest naszą, a pełną poświęcenia
P. Jezusa Matką.
Za to należy się od nas Maryi wdzięczność
i miłość synowska; uciekajmy się pod opiekę
Jej macierzyńskiego serca we wszystkich naszych potrzebach, boć Jej pośrednictwo jest
najskuteczniejsze — boć Ona naszą także najlepszą Matką. „Ponieważ prośba Maryi jest
prośbą matki do Syna i równa się rozkazowi,
zawsze przeto wysłuchaną bywa". (Sw. Antonin).
„P. Jezus cieszy się — mówi Św. Teofil Aleksandryjski, gdy Matka Jego z jaką prośbą do Niego
się zwraca, gdyż chciałby się Jej odwdzięczyć
za to wszystko, co mu uczyniła, stając się
Matką Jego".
Wreszcie uważcie, j ak wierną sobie Syn Boży
wybrał matkę. Nigdy żadna matka nie czuwała
z taką troskliwością i miłością nad dziecięciem i z taką cierpliwością nie dzieliła wszystkich twardych i przykrych życia kolei z synem, jak Marya. Oczy macierzyńskie były zawsze z Jezusem po wszystkich Jego drogach.
Ona wszystkie słowa Syna Swego wiernie zachowała w sercu swojem, Ona Go nie opuściła
w czasie krwawej Jego męki, a kiedy się sami
nawet Uczniowie zachwiali i odbiegli Mistrza,
kochająca nad życie Syna M., wierna Służebnica
Pańska, pod krzyżem Syna dotrzymała placu,
mieczem boleści przeszyta, dotrwała statecznie
aż do końca, aż Jej Syn Ojcu oddał ducha
swego; nie odstąpiła i grobu Jego, nie opu-
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ściła— aż do chwili chwalebnego Zmartwychwstania !
O matki chrześeiańskie, które to święte, czcigodne i słodkie imię matki nosicie, uczcie się
od Maryi piastować urząd macierzyński przynajmniej w przybliżeniu tak święcie, z poświęceniem się i wiernie, jak go sprawowała Mary a!
Na łonie waszem wyrasta nowe pokoleniej
z mlekiem macierzyńskiem wpajać w nie macie te
chrześciańskie i tradycyjne cnoty, któreście
w spuściźnie po przodkach otrzymały. Wychowujcie dzieci wasze w bogobojności i karności
na pożytecznych członków Kościoła i kraju,
abyście im zapewniły nietylko doczesne ale
i wieczne szczęście, a doczekacie się kiedyś
z nich pociechy na późne lata, sobie zaskarbicie przez to u Boga nagrodę, błogosławić
wam będą przyszłe pokolenia, żeście wychowały mile Bogu i ludziom potomstwo. Zaprawiajcie je zawczasu do czci, do miłości N.
Maryi Panny, uczcie je tajemnic Różańca,
uczcie je kochać, wzywać Maryę i Jej cnoty
naśladować.
A jeżeli w spełnianiu waszych trudnych
i świętych obowiązków napotkacie na przykrości, upór i zuchwałość dziatek, uciekajcie się
pod opiekę najczulszej i najpotężniejszej z matek, Maryi, ofiarujcie Jej siebie i dziatwę waszą. Ona wasz smutek zrozumie, wasze bóle
ukoi, wasze łzy otrze, Ona was wesprze i wspomoże. A jeżeli, broń Boże, mimo całej waszej
troskliwości dziecię wasze zboczyło z prawej
drogi, polećcie je opiece Matki Boskiej, Oiia
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go nie opuści i poty szukać go będzie, dopóki
nie zaprowadzi napowrót do Boga, a smutek
wasz w radość się obróci. Amen.
TJioaga. Przejrzał ją Bóg t. j. przewidział
w Maryi cnoty wielkie, które ją uświątobłiwić
miały i obrał Ją sobie na matkę Zbawiciela.
I iAiaiął Ją na mieszkanie do przybytku t. j.
dcfif&mu swego, do Nieba.
t y zz.
~p >*

Dzień 5 maja.

0 śsjislronci Maryi, a mądrości świata. — Marya domem
Bogu miłym.
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Zawitaj Panno modra,
domie Bogu
miły,
Który zloty stół i siedm kolumn ozdobiły,
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie matJci, niz
zrodzona.

Z drugą Godziną, zwaną Prymą, poczyna się
drugi szereg najpiękniejszych pochwał i pozdrowień Maryi, a na ich czele stoi pozdrowienie:
„Zawitaj Panno mądra!" Marya P. była Panną
roztropną, czyli mądrą mądrością ducha, a nie
ciała; mądrością Boga, ale nie świata, mądrą
mądrością Ewangeliczną, którą Pan czuwającą
znalazł, która nietylko wielką odznaczała się
wiarą, ale gorącą zawsze pałała i czynną miłością.
Około św. Antoniego pustelnika zgromadziło
się razu pewnego wiele zakonników i pustelników Thebajdy, a wśród pobożnych rozmów
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zeszli na temat: która cnota jest najpotrzebniejszą, aby raźne postępy czynić na drodze
doskonałości. Jedni mniemali, że post i czuwanie, drudzy, że pogarda rzeczy doczesnych, inni
sądzili, że jest nią zamiłowanie samotności;
naostatek zabrał głos Św. Antoni i rzekł: Zaiste,
każda z wymienionych przez was cnót ma swoje
zalety; to jednak zrobiłem doświadczenie z niezliczonych błędów, które wiele popełniło, że
roztropność jest cnotą najpotrzebniejszą; ona
utrzymuje, prowadzi wszystkie cnoty i pomaga
do wszystkich cnót.
Roztropność chrzęści anska jestto według św.
Tomasza, cnota, urządzająca wszystkie myśli,
słowa i uczynki nasze w ten sposób, iżby się
Bogu podobały, a duszy naszej pożytek wieczny przyniosły. Roztropność wskazuje nam
we wszystkiem nasz cel ostateczny i stosowne
do tego celu środki i tak nami kieruje, aby ze
wszystkich spraw naszych Bóg miał chwałę,
a my zbawienie. Nazywa się przeto mistrzynią innych cnót, a Św. Franciszek Salezy zowie ją solą, nadającą smak wszystkim cnotom.
Bez niej inne cnoty nie mogą się przyjąć, ani
utrzymać. Kto np. rozdaje wiele jałmużny
z krzywdą dzieci swoich, działa nieroztropnie.
Aby być po chrześciańsku roztropnym, do
tego nie potrzeba posiadać wiele nauki, lecz
potrzeba Boga się bać; albowiem początkiem,
mądrości jest bojażń Boża. Ekkl. 1, 16.
Pierwszym warunkiem do nabycia roztropności jest: 1) Trzeba znać i chcieć prawdziwego dobra. Kto bowiem goui za marnościami,
Godzinki li, M. P.

3
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a o duszy zapomina, ten nie jest roztropnym.
2) Potrzeba należytych, godziwych używać środków, np. kto chce być w niebie, a z grzechów
nie powstaje, ten jest nieroztropnym.
Dalsze środki do nabycia roztropności są:
1) Prosić Boga przez szczerą modlitwę o oświecenie. 2) Zastanowić sią dojrzale przed każdą
sprawą: Co—kiedy —jakim sposobem masz
mówić, czynić. Wszystko, co mówisz lub czynisz, mów lub czyń z rozwagą i zastanowieniem
się nad tem, jakie z twojej mowy lub z twego czynu wynikną skutki. Któżby nazwał roztropnym gospodarza, któryby siał pszenicę
w zimie, lub na roli jałowej ? Roztropny uważa,
gdzie co powiedzieć, aby nikogo nie uraził,
nie zgorszył. Wszystko ma swój czas; jest czas
do mówienia i czas do milczenia. Uważaj też
na miejsce i inne okoliczności. Każdemu stanowi jest potrzebna właściwa roztropność.
,Wszystko czyńcie ku chwale Bożej", upomina
Paweł św. I Kor. 10, 31.
Więc nie czyń nic w pośpiechu, bez uwagi,
z uporem, w uniesieniu, porywczo, płocho,
bo pośpiech nie rozważa, a potem żałuje tego,
co wyrzekł lub uczynił; namiętność zaślepia;
upór zamyka przystęp dobrej radzie; a próżność psuje wszystko, czego się dotknie. Czasem w wielkiej radości lub w wielkim smutku
składają ludzie śluby Bogu, czego potem żał u j ą ; to nieroztropnie. Poradź się osób sumiennych i roztropniejszych, jak np. rodziców, spowiednika. Nie ufaj ślepo każdemu,
osobliwie obcemu, aby cię snać nie zwiódł.
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Uczęszczaj pilnie na kazania, a pamiętaj na
rzeczy ostateczne. Wstępuj w ślady Chrystusa,
Maryi i Świętych. Mary a P. mając rozum nieprzyćmiony wskutek Niepok. Poczęcia, od dzieciństwa poznawała cel najwyższy swojego
istnienia na ziemi; wszystkie więc myśli, słowa
i sprawy kierowała jedynie ku temu, aby Bóg
był pochwalony, a dusza jej zbawioną. Serce
jej przeczyste skierowane było zawsze ku niebieskich rzeczy pożądaniu. Nie troszczyła się
zbytnie o rzeczy ziemskie, pomyślność nie psuła, przeciwności nie łamały Jej ducha (Beda).
Na wszystkich życia tego ścieżkach przyświeca
nam Marya cnotą roztropności; czyto w domku
Nazaretańskim, czy w rozmowie z Aniołem,
czy w szopce Betleemskiej, czy w ucieczce do
Egiptu, czy pod krzyżem na Kalwaryi. Z przeszłości czerpała zasady życia na przyszłość.
Jak biegłą była w Piśmie Św., jak je ustawicznie rozważała, jak pilnie stosowała życie do
poznanej woli Bożej, znacie to wszyscy, którzy cokolwiek obznajomieni jesteście z treścią
Ewangelii.
Słysząc pochwalne pozdrowienie Anioła naprzód zatrwożyła się z wielkiej pokory, potem
rozmyślała, jakieby to było pozdrowienie. Bała
s'ę złudzeń i podejścia, unikała pochwał, nie
czując się godną być Matką Synowi Bożemu,
dopiero po namyśle dalej rozmowę prowadziła,
a przekonawszy się dostatecznie, że nie ma
złudzenia — uwierzyła. Jakiż to piękny przykład dla dziewic chrześciańskich, które chcą
nabyć roztropności prawdziwie chrześciańskiej,
3»
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którą Paweł Św. w liście do Rzymian 8, 5,
mądrością ducha nazywaa nie mądrości ciała,
która goni za rozkoszami, za wygodami, za
grzechami; to mądrość zwierzęca, bo i one
o to się jedynie starają, aby swe ciała zaopatrzyły, i swym chuciom dogodziły; nie mądrości ziemskiej, światowej według słów Św. Jakóba 3, 15, która goni za majątkiem, honorami;
nie owej pilności kierującej zabiegi tylko ku
nabyciu dobra ziemskiego dla własnego pożytku,
a której zwolenników P. Jezus synami ciemności nazywa; ani też wreszcie mądrości djabelskiej czyli owej przewrotności, wynajdującej
środki na oszukanie bliźnich: podstępu, obłudy,
chytrości, zdrady i t. p., która nie przebiera
w środkach, aby tylko zburzyć, zniszczyć to,
co Bóg zbudował.
Precz z taką roztropnością, o której Paweł
Św. napisał Rom. 8. „Mądrość ciała jest nieprzyjaciółką Boga". A Jakób Św. 3, 17, mówi:
„Nie jest to mądrość z góry zstępująca; bo która
jest z góry mądrość, naprzód jest czysta; potem
jest spokojna, skromna, łatwa ku namówieniu,
przyzwalająca dobrym, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nie szacująca, bez obłudy'".
Mary a jest domem Bogu miłym, który sobie
mądrość Boża zbudowała (Przyp. 9, 1), wyciosała siedm filarów, — roztworzyła wino i stół
wystawiła. Bóg wybrał Ją od wieków, przez
Niep. Poczęcie zachował od zmazy, hojnie łaskami i darami ozłocił, ozdobił na miłe mieszkanie Synowi Ssvemu. Wlał w Jej duszę
trzy cnoty boskie: wiarę, nadzieję, miłość; da-
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lej cztery cnoty kardynalne: roztropność, wstrzemięźliwość, sprawiedliwość i męstwo. Marya
była tą Panną mądrą mądrością Ewangeliczną,
którą Pan czuwającą znalazł, która z czystością
dziewiczą połączyła czujność i pokorę, z wiarą —
dobre uczynki, z umartwieniem — dobrą intencyę, podobania się Bogu. Jej serce było
tym ołtarzem czyli stołem, na którym codziennie paliła się ofiara gotowości na pełnienie
woli Boga z miłości. „A miłość Boga jest czcigodna mądrość Ekkl.
1, 14.
Podobnie i ty, duszo cbrześciańska, budujesz w roztropności dom Bogu miły, bo życie
nasze jest budowaniem, Bożem I Kor. 3, 9. Kiedy fundament pokory w ziemi, szczyt budynku
powinien sięgać nieba. Więc o to się staraj,
aby i w tobie były trzy cnoty boskie i cztery
kardynalne. I tobie najpotrzebniejszą jest roztropność. Wszystko, co czynisz, czyń mądrze,
a patrz końca. To stara zasada pogańskich
mędrców. Nie dbaj o to, że cię może świat wyśmieje dla prostoty twej; stary to zwyczaj,
j ak świat, który leżał w złem zawsze I Jan
5, 19. Czy sięgniesz 3500 lat wstecz, znajdziesz
w księdze Joba 12, 4 napisane: Naśmiewają się
bowiem z prostoty sprawiedliwego. Czy później
o 2000 łat otworzysz księgę ś. Grzegorza Wielkiego, on tak te słowa tłumaczy: .Mądrość
tego świata zależy na tem, aby uczucia serca
pokrywać obłudą, a myśli słowami; fałsz udawać za prawdę, a co jest prawdą, dowodzić,
że jest fałszem. Tej roztropności z nawyknienia uczą się dzieci, tej młodzież nabyła za pie-
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niądze; kto ją zna, wynosi się nad innych, lekceważąc każdego. Kto j e j nie zna, wzbudza
politowanie i zdziwienie dla swej małoduszności; ponieważ wiele lubuje się w tej nieprawości
pokrytej mianem układności (urbanitas). Ta
każe swoim adeptom sięgać po honory i stopnie,
a kiedy je osięgli, cieszyć się próżnością
chwały doczesnej; doznane od innych złe w dwójnasób oddawać i jeżeli są potemu siły, nikomu
nie ustąpić, jeżeli ich nie ma, czego przewrotnością nie dokażą, udawać w spokojnej dobroci.
Przeciwnie mądrość sprawiedliwych zależy
na tem, aby nikogo pozorami nie łudzić, co w myśli, to mieć na ustach, prawdę miłować, kłamstwa unikać; dobre bezinteresownie czynić,
krzywdę raczej znosić niż czynić, nie mścić się,
doznaną za prawdę obelgę poczytywać za
zysk. Otóż ta prostota sprawiedliwego bywa wyśmianą, ponieważ w oczach mądrych tego świata
rzetelna cnota poczytaną bywa za głupstwo".
Nie jestże to żywy obraz tego, co się i podziśdzień widzieć daje? Ty słuchaj upomnienia Jezusa: Bądźcie mądrymi jako wężowie, a
prostymi, jako gołębice. Mat. 10. 16. Zwracaj
wzrok swój w przeszłość, i powiedz sobie: Co
się przeżyło, już nie moje, tylko grzechy mojemi, czyń za nie pokutę; i uczynki dobre mojeini, o tę się staraj. Teraźniejszość marna a
przyszłość niepewna, tylko Boga znać i jego
przykazania pełnić, to cały człowiek. Ekk. 12,
13. Wstępuj w ślady Maryi, i zawczasu skarb
sobie Jej opiekę; przesyłaj przez ręce ubogich
owe gońce dobrych uczynków do krainy nie-
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bieskiej, aby gdy ustaniesz, przyjęto cię do przybytku szczęśliwości wiecznej. Łuk. 16. 9. Amen.

Dzień

6

maja.

Marya j e s t m a t k ą wszech ż y j ą c y c h , drzwiami do nieba — i nową gwiazdą z J a k ó b a .
Tyśł matka wszech żyjących, Tyś jest
Świętych
drzwiami.
Nowa gwiazdo z Jakóba,
Tyś nad
Aniołami.

Kiedy Bóg stworzył niewiastą w Raju i przywiódł ją do Adama, Adam nazwał ją Ewą,
iż ona była matką wszech żyjących Gen. 3, 20;
od niej bowiem ród ludzki wziął swój początek. Wszakże gdy Ewa przez nieposłuszeństwo
sprowadziła śmierć na ludzi, słuszniej przystała Maryi nazwa Matki wszech żyjących, ponieważ porodziła dawcę życia nadprzyrodzonego, twórcę łaski, naprawcę rodu ludzkiego.
Co więcej, Marya zrodziła nas pod krzyżem
Syna wśród nieopisanych boleści. Ona Niepokalanie Poczęta, żadnym nadto grzechem uczynkowym nie zmazana, patrząc na sromotną
i okrutną mękę i śmierć Syna, nie potrzebowała opłakiwać swoich grzechów. A kiedy umierający Chrystus wyrzekł z krzyża owe pamiętne słowa do Maryi, wskazując na Jana: Niewiasto, oto syn Twój; a do Jana: Oto matka
twoja! od tej chwili poczęło się macierzyństwo
Maryi ku ludzkiemu rodzajowi. W chwili,
kiedy Chrystus skłonił głowę oddając ducha

4U
Ojcu Przedwiecznemu i umarł na krzyżu rozpięty; kiedy z przebitego serca Jezusowego
wypłynęła ostatnia kropla krwi zmięszanej
z wodą, to nasienie nowego życia, tę (że tak
powiem) treść Sakramentów Św. przyjęła Mary a do swego serca, w niem odczuła to
pchnięcie włócznią żołnierza — to było owe
przez Simeona przepowiedziane przebicie Jej
serca mieczem boleści, bo w martwem ciele
Jezusowem podówczas już duszy nie było; bo
na niem i w niem zawisła tylko była morzem
gorzkości zalana dusza Maryi. A kiedy krew
z rany boku Chrystusowego spłynęła razem
z krwawemi łzami oczu Maryi, te niewymowne boleści, przeszywające Jej najczulsze serce,
były boleściami porodu całej ludzkości, drogą
krwią Jezusa odkupionej!
Nie koniec na tem; matki jest rzeczą, pielęgnować dziecię, karmić je, strzedz i chronić od złego. Duchowna matka Marya wywiązuje się ściśle z raz przyjętego obowiązku. Jak
skoro umierając Jej Syn Najmilszy zlecił Jej
opiekę macierzyńską nfeid nami, skoro na swoje
miejsee nas, swych braci, poruczył Jej za
dzieci, od tej chwili Marya kocha nas taką
miłością, jaką miłowała Jezusa; Jej- miłość
przeto ku nam jest nieznużona, niewyczerpana.
Ona stojąc u tronu Zbawiciela błaga o łaski dla nas, u tronu Sędziego oręduje, aby
odwrócił wiszące nad nami zasłużone kary;
Ona ściga nas, (że tak powiem) swoją miłością,
i chociaż uciekamy przed Jej Synem i przed
Nią, Ona bieży za nami ze swem miłosier-
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dziem i szuka zgubionych; Mary a jest oną
niewiastą Ewangeliczną, szukającą pilnie drachmy zgubionej,
zapalającą świecę i przetrząsającą wszystkie kąty domu, a gdy ją znajdzie,
zwołuje sąsiadki i przyjaciółki mówiąc:
Radujcie się ze mną, bom znalazła pieniążek, który
mi był zginął. O zaprawdę! większa jest radość
w niebie między Aniołami (i Świętymi, a tern
większa u N. Matki naszej) nad jednym nawróconym grzesznikiem, pokutę czyniącym, niżeli
nad 99 sprawiedliwymi,
którzy nie potrzebują
pokuty Łuk. 15. Marya jest ową Tekuitą stojącą przed tronem Salomona, która usłyszawszy
wyrok, żeby żyjące dziecię rozcięto na dwoje,
i dano po połowie każdej z matek (3 Król. 3,
16), żebrze i błaga: Ojcze, kiedyś już chciał
był, a,by umarł na krzyżu mój Syn Najmilszy,
daruj że przynajmniej temu przybranemu memu
Synowi życie, a nie zabijaj go, bo on się nawróci! My wszyscy, najmilsi, jesteśmy grzesznymi, zasłużyliśmy na rozdzielenie duszy od
ciała, na śmierć doczesną a może i na wieczną.
Już dawno byłby zapadły wyrok boski nad
nami spełniony, gdyby Marya, Matka wszech
żyjących, nie zastawiała nas piersiami swojemi przed sprawiedliwym gniewem Ojca niebieskiego. My tą drachmą, tym pieniążkiem
zgubionym, którego Marya tak skwapliwie szuka,
bo wie, że nie skazitelnemi złotem albo srebrem,
ale drogą krwią Chrystusa jesteśmy wykupieni
I Piotr, 1, 18; bo wie, że jedna dusza aczkolwiek grzeszna większą ma cenę, niżeli świat
cały i wie, ileśmy boleści Ją kosztowali pod
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krzyżem Syna. A przeto dajmy siq Jej znaleźć, nie uciekajmy przed Matką, ale powtarzajmy i wołajmy do Niej: Święta Maryo,
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi!
Tyś Święta — a my grzeszni, ale skruszeni. —
Tyś Matka Boża, więc Ciebie Syn wysłucha,
i nad nami się zmiłuje i odpuści nam! Módl
się za nami — bo jeżeli Ty nas opuścisz, zginęliśmy na wieki. Ale ty nas nigdy nie opuścisz, boś Ty Matką naszą. Azaliż może zapomnieć matka dziecięcia swego? Iz aj. 49. 15,
choćby też ono było całkiem wrzodami oszpecone ? Któreż dziecko ma serce tak zakamieniałe, iżby na głos matki pozostało nieczułe?
Więc bracie, siostro, spraw radość Maryi swojem nawróceniem się, a nie pożałujesz tego
nigdy. Może to ostatnia chwila, w której Bóg
puka do serca twego, a jeżeli dłużej zwłoczyć
będziesz, może nadejść chwila, w której już
będzie za późno!
Marya jest Matką wszech żyjących; a więc
wszystkich na ziemi żyjących, choćby nawet
i grzeszników; bo ci za Jej przyczyną mogą
odzyskać łaskę, która jest prawdziwem życiem duszy. Szczególną zaś opieką w życiu
i przy śmierci, otacza ludzi sprawiedliwych
którzy wierni łasce Boga czczą Ją i miłują.
Marya jest także Matką żyjących dusz w czyścu, i miło Jej, jeśli z miłości chrześciańskiej
niesiemy pomoc duchowną tym braciom naszym cierpiącym. Nareszcie Marya jest szczęśliwą Matką wybranych w niebie — przeto Ją
dalej w Godzinkach pozdrawiamy słowy: Tyś
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jest Świętych drzwiami. Nikt z Chrześcian, mających używanie rozumu, nie został Świętym,
nie dostał się do nieba, kto nie czcił, nie wzywał, nie kochał, nie naśladował Maryi. Ona
drabiną Jakóbową, stojącą na ziemi, a szczytem sięgającą nieba, po niej Święci wstąpili do
nieba, t. j. przez Jej Syna, przez Jej naśladowanie, za Jej wstawieniem się. Męczennicy
w Jej imieniu szli na męki, wyznawcy od Niej
ucząc się cierpliwości zasłużyli na wieniec
chwały, czyste panny pod Jej opieką wytrzymały ogniste strzały pokus; kapłani od niej
uczyli się świątobliwości, zakonnicy za Jej
wzorem ćwiczyli się w posłuszeństwie, pustelnicy żyli w ubóstwie, małżonkowie uczyli się
zgody; słowem: wszyscy Święci, z jakiegokolwiek kraju, narodu, j ę z y k a , wieku, pomocy
Maryi zawdzięczają nagrodę niebieską, która
się im dostała w udziale. A przeto Królową
Wszystkich Świętych, Drzwiami Świętych i Bramą Niebieską słusznie nazwana. Jak owa gwiazda trzech Mędrców zawiodła do kolebki Chrystusowej, tak Mary a, nowa Gwiazda z Jakóba,
Num. 24, 17, wiedzie wszystkich do Jezusa,
do niebieskiego Jeruzalem, do wiecznego Betlehemu, gdzie Anieli śpiewają, gdzie jest Jezus w chwale, w jasności i w pokoju, gdzie
już jest św. Józef i pastuszkowie, gdzie nie
ma Herodów, ani płaczu, ani bolu, ani nędzy.
Tam cię zaprasza prześliczna gwiazda Marya.
Jeżeli jeszcze nie zeszła w twej duszy, wychodź naprzeciw, a szukaj J e j ; albowiem błogo
tym, którzy idą za promieniem tej Gwiazdy —
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nie zejdą na manowce, nie zbłądzą na wieki.
Amen.

Dzień

7 maja.

Marya j e s t P o g r o m c z y n i ą czarta. — O p i e k u n k ą
ścioła.

Ko A

Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz
silny,
Bądź chrześcian ucieczką i port nieomylny.

Straszne i przerażające były wojny, na
które Europa w dawniejszych i w nowszych
czasach patrzała. Lecz daleko sroższy i zaciętszy jest bój, jaki się toczy od początku
świata między księciem ciemności, a królestwem Bożem na ziemi, to jest Kościołem.
Przyczyną upadku wielu Aniołów, według zdania wielu Ojców Kościoła, było objawienie
im przez Boga tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, i odkupienia przez Niego rodu ludzkiego,
a następnie macierzyństwa boskiego Maryi
i Jej wywyższenia po nad chóry Anielskie.
Wysoka godność wybranej od Boga Niewiasty stała się dla pysznych Aniołów przyczyną
wiecznego potępienia. Trzecia część Aniołów
odpadła, ich miejsce mieli zająć ludzie, i to za
pośrednictwem Maryi.
A kiedy już Bóg stworzył był pierwszych
ludzi Adama i Ewę, i w Raju ich osadził,
znowu czart przeklęty podnosi bunt przeciw
Bogu, usiłuje popsuć piękne dzieło Boże, kusi
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Ewę, a przez nię Adama, i w nim cały rodzaj
ludzki nieszczęśliwym czyni. Lecz tuż zarazem
słyszy wyrok wydany na siebie przez Boga:
Gen. I. Położą nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, i między nasieniem twem a nasieniem
jej; ona zetrze głowę twoję; ty walczyć wprawdzie będziesz przeciw Maryi i ludziom przez
Jej Syna odkupionym, przeciw Kościołowi
bożemu, lecz Marya przez Syna potęgę twą
skruszy, nigdy niewolnicą twoją nie będzie,
nigdy zmaza grzechu Jej nie dotknie, ty drżeć
będziesz musiał przed Jej potęgą, bo Ona cię
zawsze pokona.
Cały Stary Testament pyta ciekawie i z podziwem : Pieśń 6, 9. „Któraż to jest, która idzie
jak zorza powstająca, piękna jako księżyc,
wybrana jako słońce,
ogromna (straszliwa) jako
wojska uszykowane porządnie?"Jak może piękna być oraz tak silną, wdzięczna, miła i łagodna — tak straszną,? I czemuż, szatanie,
przeciw łagodnej, pięknej, cichej, delikatnej
niewieście tak się srożysz, czemu się Jej tak
lękasz, tak drżysz na sarnę myśl o Niej ? Odpowiada szatan: „Bo Ona zetrze głowę moją!"
Dziecię, które Ona porodzi, zetrze potęgę moją,
odbierze mi łupy; jakże nie mam drżeć i lękać się, jakże nie mam Jej nienawidzić? Więc
nigdy nie spoczniesz w nienawiści? Więc nigdy nie ustaniesz w walce przeciw Niej? —
Nigdy! — Ależ bo ta walka nierówna, bo Ona
silniejszą od Ciebie! — Nie będę służył! (Jer.
2, 20). — Chrystus Pan złamał potęgę czarta
przez mękę i śmierć swoję, Chrystus odniósł
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zwyeiąztwo i tryumf nad piekłem w dzień
Zmartwychwstania swego i ugięło się kolano
wszelkie podziemne w dzień Wniebowstąpienia
Pańskiego. Atoli walka między światłością
a ciemnością trwać będzie dalej. Djabeł walczy dalej przeciw Kościołowi Chrystusowemu,
przeciw dziełu Bożemu, przeciw ciału mistycznemu Chrystusa; podnieca pogan i żydów
do krwawych prześladowań Kościoła; rzuca
się wściekle na nasienie chrześciańskie, na dusze odkupione, jak lew ryczący, aby je pożreć ; cbytrością i kłamstwem wznieca herezye,
sieje błędy i rozdwojenia, a niczego innego
tak wytrwale nie zaczepia, jak artykuł wiary o bóstwie Chrystusowem, o Wcieleniu Syna Bożego i Macierzyństwie boskiem Maryi.
Jakakolwiek zjawi się herezya, nąjpierwszym
j e j czynem jest powstawanie przeciw czci Maryi. Kogokolwiek chce szatan zgubić, usiłuje
w nim oziębić miłość, cześć i nabożeństwo ku
Maryi. A mocarz to wielki. Dosyć rzucić okiem
koło siebie, na szerokie pole walki zaciętej,
j a k a się toczy między zwolennikami niewiary,
a synami Kościoła za dni naszych, krew się
ścina w żyłach, serce kraje z bólu, patrząc na
okropne spustoszenie na miejscu świętem, na
tyle dusz ginących w rozpaczy, lub szamocących się z ostatniem wytężeniem sił, gdzie
idzie nie o byt doczesny — ale o wieczny!
Gdzież nasza obrona, warownia zbrojna, gdzie
nasza ucieczka i siła? — Jest nią Matka wszechżyjących, tą obroną Kościołowi jest Marya!
Matka z natury łagodna, kiedy widzi wroga

—
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nacierającego na dziecię—źrenicę swego oka,
zdobywa się na nieznaną siłę, jak lwica rozdrażniona rzuca się na nieprzyjaciela. Matki
udziałem jest stawać w obronie dziecięcia.
Chrystus już nie potrzebuje obrony; ale wstępując do nieba powierzył macierzyńskiej opiece
Maryi swój Kościół, swą najdroższą Oblubienicę. Podobnie, jak Chrystusa maleńkiego wypielęgnowała Mary a, toż i młodociany Kościół wyrósł, wypiastowany niejako na ręku
Maryi. Szatan zwrócił swe pociski przeciw
Kościołowi. Marya staje w obronie Kościoła;
i oto toczy się bój godny podziwienia. „Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny" śpiewamy
w Godzinkach: Niepokalana Dziewica jak wieża
warowna odpiera pociski i szturmy czartowskie ; na jej rozkazy jako Królowej n i e b a A ,
walczą straszliwe wojska niebieskie porządniA" ,
uszykowane przeciw zastępom ciemności,
bramy piekielne nie przemogą Jej siły; Ma-/ A "
rya za pomocą Eóżańca pokonuje przebrzydłę A sekty Albigensów, i nawracają się do Kościoła ; pod Lepanto gromi olbrzymią flotę
turecką i łamie siłę półksiężyca; jfed Wiedniem wybawia Europę od zalewu, pohańców; — z tryumfem Kościół w p p i e w u j e :
Raduj się i wesel się Mary o, Tyś wszystkie herezye w świecie sama jedna zniweczyła 1 „Ogromną czartu jesteś", straszną i potężną, nie dopuść
przeto, aby i dzisiaj złe wzięło górę, aby berezya uszczerbek uczyniła świętemu Kościołowi, aby walka srożyła się dalej przeciw
Oblubienicy Twego Najmilszego Syna. Ojciec
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chrześciaństwa Leo XIII w Twojej obronie
szczególną położył ufność ; niechaj nie bądzie
zawstydzon! Tyłeś razy ratowała Nasz Kościół
w potrzebie, i teraz uratujesz i pokierujesz
łodzią Najwyższego Sternika, aby do portu
szczęśliwie dopłynął i zgoił rany społeczeństwa; aby skołatane walkami duchownemi narody w Kościele znalazły lekarstwo na rany duszy, uspokojenie i szczęście. „Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz
silny". My ustawiczny a okrutny z tym nieprzyjacielem duszy bój toczy m, bezbronni,
słabi i mdli. On to jest ten lew ryczący, który
krąży nieustannie i szuka kogoby pożarł. „Ani
bowiem je, ani pije (są słowa Sw. Chryzostoma),
ani śpi, ani nic innego nie robi, tylko kusi,
oszukuje i wywraca. To jego pokarm, jego
pociecha, jego chluba; a przeto jest nieutrudzony". My w pokorze ducha nie ufamy swoim
siłom, ale do Ciebie o Maryo! wołamy o pomoc:
Zastaw nas tarczą zbawienia
Mocą Twojego imienia.
Uszykujże nas w miejscach bezpiecznych,
Broń od nieprzyjaciół wiecznych.
„Bądź chrześcian ucieczką i port nieomylny!"
My jako dzieci słabe i trwożliwe uciekające
przed psem złośliwym, tulim się do łona Matki, wołając: Ratuj nas, bo giniemy! My podobni żeglarzom na niebezpiecznem morzu,
a raczej rozbitkom, którzy na kruchej desce
unosząc w śmiertelnej trwodze resztki życia
spragnieni wyglądają portu; tak my po utracie
łaski poświęcającej szamocemy się między ży-
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ciem a śmiercią, płacząc i jęcząc wzdychamy:
Podaj nam potężną rękę, łaskawa Pani, osadzona na spokojnym a szczęśliwym brzegu
wieczności! Bo Twoje modlitwy u Boga za
nami są zawsze najskuteczniejsze. A jeżeli już
w życiu naszem tyle trwogi, nędzy, niedoli
i smutku, tyle zawiści doznawać musimy od
ludzi zazdrosnych, od czarta i ciała tyle wytrzymać pokus i natarczywości: cóż za straszna czeka nas walka, którą każdy z nas będzie musiał stoczyć w chwili konania, w godzinę
śmierci, kiedy nas wszystko i wszyscy opuszczą; kiedy czart z podwojoną siłą na nas
uderzy ; kiedy może już usta nasze zaniemieją
i język nie będzie mógł przyzwać na pomoc
Twego świętego Imienia; więc już teraz się
codziennie Twej wszechwładnej opiece i obronie polecamy: Módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Tyś sama Panią nazwana,
Naprzeciw strzałom szatana,
Obroń nas ręką niezwyciężoną,
Prosim: bądź za naszą stroną: Amen.
Dopisek. Pryma kończy się wierszem:
Sam Ją stworzył w Duchu świętym, i wywyższył Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
Znaczenie zaś tego j e s t : Stworzył Ją Pan Bóg
w łasce p o ś w i ę c a j ą c e j , albo przez miłość zbawienia naszego. Takie arcydzieło piękności, jakiem była Marya w swem Niepokalanem Poczęciu, mógł tylko sam Bóg stworzyć.
godzinki Jf. M. P.
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W trzeciej pieśni na Tercyę nazwana jest
N. Marya Panna „Arką przymierza". Po wyjściu z niewoli Egipskiej, kiedy Izraelici przebywając na puszczy, odebrali od Boga dziesięciorgo przykazań; rozkazał Bóg Mojżeszowi
zbudować wielką skrzynię z drzewa akacyowego, niepodlegającego próchnieniu. I zbudował Mojżesz skrzynię półtora łokcia długości, i tyleż szerokości i tyleż wysokości; wewnątrz i zewnątrz powlókł ją blachą szczerozłotą. Po bokach były cztery kolce złote,
w których były włożone 4 drążki pozłacane
do przenoszenia skrzyni według potrzeby z miejsca na miejsce. Na przykryciu tej skrzyni było
ulanych ze złota dwóch Cherubinów twarzą
do siebie zwróconych; skrzydła ich rozciągały
się nad skrzynią, i tworzyły niejako tron Boga, tak że sama skrzynia uważaną była za
podnóżek Jego. Ta skrzynia święta zwała się
arką przymierza, albowiem miała być dla Żydów niejako świadkiem umowy, którą Bóg
zawarł z nimi: że będzie się nimi opiekował,
i z ich narodu zeszłe Odkupiciela czyli Mesyasza; oni zaś obiecali zachowywać przykazania
boskie. — Tę skrzynię przechowywano w miejscu nąjświętszem Przybytku Pańskiego. Sam
tylko Arcykapłan raz na rok wchodził do tego
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miejsca w dzień błagalny czyli jak dzisiaj
nazywają sądntj, dla czynienia ofiary. W tej
skrzyni przechowywano: 1) tablice kamienne
z dziesięciorgiem przykazań boskich, 2) zaś obok
skrzyni laskę Aaronową 3) naczynie z manną,
na pamiątkę cudownego żywienia Żydów na
puszczy przez lat 40, nareszcie 4) księgi święte
własnoręcznie przez Mojżesza spisane. Exod.
25, 10—22. Num. 17, 10.
Arka przymierza była u Żydów prawdziwą
świętością; nikt nie śmiał zuchwale się j e j
dotknąć, ani do niej się zbliżyć lub na nię
spoglądać; albowiem Bóg w obłoku zstępował
na skrzydła Cherubinów, przyjmował prośby
ludu i dawał z tamtąd swoje wyroki.
Miejsce to zwane było ubłagalnią.
Po wybudowaniu kościoła w Jerozolimie
przez Salomona, arkę przeniesiono tamże i zostawała aż do zburzenia kościoła przez króla
Babilonu. Wtenczas Jeremiasz prorok arkę
ukrył w tajemnem miejscu, którego dotąd nie
znaleziono.
Arka S. T. była figurą czyli obrazem N. Maryi P. Marya nazwana jest Arką Przymierza,
lecz daleko zacniejszą jest od onej arki Starego Zakonu.
Tamta bowiem mieściła w sobie tylko tablice przykazań boskich: Ta samego Prawodawcę Nowego doskonalszego Zakonu, Jezusa
Chrystusa w swoim żywocie nosiła.
Tamta miała laskę Aaronową, Marya zaś
piastowała samego Arcykapłana N. T. według
porządku Melchizedeka Tam było złote naczy4*
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nie z manną, która była cielesnym pokarmem
Żydów w czasie ich tulactwa na puszczy;
Marya zaś porodziła Chrystusa, który nam
dał Ciało i Krew swoją na pokarm duszy na
czas pielgrzymowania naszego do żywota wiecznego. Tamta arka była świadkiem przymierza bojaźni: Marya rękojmią i zwiastunem
przymierza miłości.
I dlatego Bóg przyozdobił Maryę nie złotem,
ale najdroższą łaską nadprzyrodzoną, i darami
Ducha św. w całej pełni, która Ją uczyniła
najpiękniejszą, najświętszą i czci najgodniejszą; bo nie w obłoku, ale w postaci człowieka przemieszkiwał w Niej Bóg Syn, na Jej
ręku pozwolił się nosić. Jak więc tamta arka
była chwałą Izraela, tak Marya jest pociechą
świata całego i chwałą Nieba. Gdy z arką Testamentu kapłani żydowscy wstąpili w wodę
rzeki Jordanu, — wody natychmiast przed
Nią ustąpiły; skoro Marya poczętą została, ustąpić musiały wody zmazy grzechu pierworodnego, i nie śmiały się Jej dotknąć. Gdziekolwiek przyniesiono arkę, wszędzie szła za nią
radość i błogosławieństwo; kogokolwiek Marya
nawiedziła i nawiedzi, przynosi mu zaraz
radość, wesele, pokój i błogosławieństwo.
W czasie bitwy mając arkę przymierza z sobą Izraelici, byli mężni, uważali ją bowiem
za hasło, znak zwycięztwa; tak i my, dopóki trzymamy się Maryi, nie pokona nas ni
czart srogi, ni świat zły, ni ciało. Lecz kiedy
po przegranej bitwie Izraelitów z Filistynami
dla grzechów synów Helego, wpadła arka w rę-

ce nieprzyjaciół, trzydzieści tysięcy Izraela legło trupem, Heli, arcykapłan i sędzia ludu,
na wieść o strasznej klęsce z przerażenia spadł
ze stołka i złamawszy szyję, umarł nagłą śmiercią, a niewiastka jego umierając przy porodzie
syna wołała: Odjęta jest chwała Izraela, bo
wzięta jest skrzynia Boża. Podobnie dzieje się
tam, gdzie się utraci Maryę; tam zamęt, przerażenie, rozpaczliwa trwoga i klęska. Skoro
Filistynowie arkę świętą postawili w bałwochwalnicy bożka Dagona, nazajutrz ujrzeli
Dagona zdruzgotanego na ziemi przed skrzynią. Nie dosyć na tem, na Azotczyków za zabranie arki przyszły straszne choroby i inne
plagi. Odesłali więc skrzynię świętą na nowym wozie, który ciągnęły dwie krowy, aż
stanęły w Betsames, mieście Izraelskiem. Betsamitowie ujrzawszy skrzynię Bożą uradowali
się bardzo; jednak ponieważ wielu z nich prze-*
ciw prawu Mojżeszowemu, zbliżało się do niej
bez należytego uszanowania, kilka tysięcy Betsamitów padło za karę nagłą śmiercią. Podobnież biada bluźniercom, biada nieprzyjaciołom
Maryi, którzy zuchwale urągają się z Jej wielkości, dostojności, świętości Macierzyństwa Boskiego, lub z Jej Niepokalanego Poczęcia; już
i na tym świecie zasłużona a straszna dosięgnie ich kara.
Gdy na puszczy podnoszono skrzynię (N. 10,
35), modlił się Mojżesz: Powstań Panie, a niech
się rozproszą nieprzyjaciele twoi; a gdy ją
składano, mówił: Nawróć się Panie do mnóstwa wojska Izraelskiego. Również Dawid

król, przenosząc arką z Kariatiarim śpiewał (ps. 131, 8): „Powstań Panie do odpocznienia Twego, Ty i skrzynia poświęcenia Twego";
tak i my w utrapieniach i uciskach Kościoła
uciekamy sią do Maryi, do Arki Nowego Przymierza, i wołamy: Powstań Pani, a niech uciek a j ą , którzy Cią nienawidzą, od oblicza Twego. A jeżeli król Dawid przy wprowadzeniu
arki przymierza z domu Obededona do Jeruzalem, zewsząd zgromadził kapłanów, lewitów,
śpiewaków i muzyków, ile tylko mógł; sam
z radości pląsał przed arką i co sześć kroków
składał bardzo liczne Bogu ofiary; jeżeli Salomon król, przy wnoszeniu tej arki do kościoła
zgromadził wszystko, co było w narodzie najznakomitszego, jakżeż Chrystus Pan nie miał
uczcić swej Matki Najświętszej, Arki Przymierza Nowego, przy Jej wprowadzeniu do
Nieba?
Po zburzeniu kościoła Jerozolimskiego prorok Jeremiasz ukrył w jakiemś nieznanem
miejscu Skrzynią Przymierza tak, że nikt Jej
nie zdołał odnaleźć. Nie zdruzgotał jej łupieżca
babiloński, nie popsuła niewola i nie znajdzie
sią (jak napisano w ksiądze II Makk. 2, 7) „aź
Bóg zbierze zgromadzenie i zmiłuje sią".
Podobnież nie dopuścił Syn Najmilszy, aby
ciało święte Matki, z której poczęło się Życie,
miało się zepsować w grobie, ale do życia
wskrzeszone dnia trzeciego, znowu z duszą złączone, przez Aniołów przeniesione zostało do
Nieba.
O! pięktia, o święta, o! złota Arko Przymie-

rza, Maryo! któż zdolen wysłowić Twe piękności, Twe dzieje, kto godnie wypowiedzieć
skuteczność Twej przyczyny. Bądź! pozdrowiona Nadziejo nasza, Tarczo i Chlubo nasza!
Nie opuszczaj nas Arko Święta, chociażeśmy
niegodni dla grzechów naszych! Póki Ty między nami, póty i nas! My tułacze po tej bezwodnej puszczy życia! Prosimy, prowadź nas
do kraju obiecanego. Do Ciebie wzdychamy,
do Ciebie wołamy i nie przestaniem tęsknić,
wzdychać i wołać, aż Ciebie oglądać będziemy w szczęśliwym górnym Sionie. Amen.
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Trzecie księgi królewskie w r. 10, opisują
przepyszny tron najmędrszego z królów Izraelskich, Salomona. ,,TJczynil też król Salomon
stolicą z słoniowej kości wielką, i powlókł ją złotem żółtem bardzo. Która miała sześć stopniów;
a wierzch stolicy był okrągły z tyłu; a dwie ręce
z tej strony i z owej dzierżące siedzenie, i dwa
lwy stały przy każdej ręce, a dwanaście lewków
stojących na sześciu stopniach ztąd i z owąd. Nie
uczyniono takiej roboty we wszystkich królestwach".
Ojcowie Kościoła upatrują w tronie Salomona figurę czyli obraz N. Maryi P. Salomon bo-
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wiem, syn Dawida, król najmędrszy w Izraelu,
król pokoju zwany, często w Piśmie świętem
jest obrazem Zbawiciela. Chrystus Jezus, jako
człowiek potomek Dawida, mądrość sama najwyższa, jest rzeczywistym królem pokoju; jako
sam o sobie powiedział u Mat. 12, 42, „iż królowa Saba z Południa, przyjechała z krajów
ziemi słuchać mądrości Salomonowej; a oto tu
więcej niż Salomon".
Toż i Marya Panna,
w której żywocie jakby na cudnym tronie
chciał zasiąść najmędrszy król królów na czas
krótki, aby Ją potem do tronu chwały wywyższył, słusznie nosi nazwę „Tronu Salomona". Chcąc poznać piękność i chwałę tego żywego mistycznego tronu, porównajmy go, acz
nieudolnie z owym tronem Salomona; biorąc
na uwagę jego strukturę i oprawę. Po dokonaniu dzieł wiekopomnych, jak: budowy kościoła, oraz wielu miast, po zhołdowaniu licznych narodów, zbudowaniu okrętów i zgromadzeniu mnóstwa złota z Oiir, król Salomon kazał sobie sporządzić tron wielki, wspaniały
i bardzo kosztowny, arcydzieło misternej roboty, jakiemu pod ówczas podobnego nie było
w żadnem królestwie ziemskiem, a to odpowiednio godności, wielkości, mądrości, bogactwu i sławie swojej. Jakże przepyszny, jak
wspaniały, jak wielki, jak kosztowny musiał
być tron Boskiego Salomona, Syna Bożego,
kiedy na nim miał zasiąść Król, którego niebo
i ziemia ogarnąć nie zdołają, którego godność,
mądrość, bogactwa i sława nie ma miary i końca ! Jakiemż niewidzianem nigdy ani przedtem,
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ani potem arcydziełem musiała być Mary a,
0 której Kościół śpiewa: Tyś tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą, w swoim żywocie nosiła !
Stolica Salomona była cała z najbielszej kości słoniowej, powleczona bogato złotem bardzo żółtem. Kość słoniowa jest godłem czystości, niewinności i trwałości, złoto zaś oznacza
miłość. Wybrał Bóg od wieków za matkę Synowi swojemu Niepokalaną Dziewicą, gorejącą
najczystszą ku Niemu miłością i uczynił Ją
świątą, wylawszy na Nią całą obfitość łask
swoich w pierwszej zaraz chwili począcia.
Po sześciu stopniach coraz wąższych wstąpował Salomon na swój tron złoty; te stopnie
są to przepowiednie o przyjść mającym Mesyaszu i o Jego Rodzicielce w sześciu różnych
epokach w Starym Testamencie ludziom dane,
1 coraz jaśniej i pewniej określone; bądź też
figury, które z daleka Jezusa i Matką Jego
wskazywały. Pierwsza dana była w raju słowy do
wąża przez Boga wyrzeczonemi: Niewiasta zetrze
głową twoją (Gen. 3, 15); pierwszy nadziei promyk zesłany na pociechą stroskanym Adamowi
i Ewie. Stopień najszerszy, bo obietnica dana
w ciemnym zarysie, nieokreślona bliżej. Obietnicą daną w r a j u , przekazał Noe swemu
pokoleniu, a błogosławiąc Semowi i jego potomkom, wskazał przez to poniekąd, że to
pokolenie miało wydać Zbawiciela. Gdy dalej
z pokolenia Sema wybiera Bóg rodziną Abrahama, i mówi doń (Gen. 22, 18): W nasieniu
twojem błogosławione będą wszystkie narody zie-

mi, buduje drugi stopień do swego tronu. Później, kiedy patryarcha Jakób umierając rzekł
do syna czwartego Judy (Gen. 49, 10): Iż nie
lądzie odjęte od niego ani berło, ani wódź z biódr
ego, aż przyjdzie który ma być posłań, a on
będzie oczekiwaniem narodów, już wyraźniej nanarysowan jest trzeci stopień tronu Mesyaszowego. Czwarty stopień upatrują Ojcowie Św.
w onym krzaku gorejącym Mojżeszowym,
w różczce Aarona, w arce Przymierza i innych figurach (typach). Piąty stopień coraz
wyższy kładą Prorocy królewscy, jak Dawid
w psalmach, mianowicie w psalmie 44, opisując w rozlicznych miejscach wspaniałość Królowej nieba. Jeszcze liczniejsze są proroctwa
w księgach Salomonowych zawarte, odnoszące
się do przyjść mającej Matki Chrystusowej.
Za szósty nareszcie stopień i najbliższy uważać możemy proroctwo Izajaszowe (7, 14):
Panna pocznie i porodzi syna, i nazwią imię
jego Emanuel (Bóg z nami); lub owo w r. 11,
Wynijdzie różczka z korzenia Jessego, a kwiat
z korzenia jego wyrośnie.
Lub owo Micheasza
5, 2, że z Betleem wyjdzie zbawienie. Po tych
sześciu niejako stopniach wstępował niebieski
Salomon na przepyszną stolicę swoją; te były
przygotowania miłosiernego Boga dla zbawienia człowieka, i zasiadł na stolicy wtedy, kiedy anioł Gabryel zjawił się z Boskiego rozkazu w domku Nazaretańskim i zwiastował
Maryi że się stanie matką Syna Bożego, któremu
Bóg da stolicę Dawida, i będzie królował w domu
Jakubowym na wieki, a królestwa jego nie
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będzie końca. (Łuk. 2). Tę tedy Stolicę Mądrości
dwa tysiące lat naprzód Abraham z radością
oglądał (w duchu) i weselił się (Jan 8, 56); tę stolicę Maryę prorocy i wszyscy sprawiedliwi Starego Testamentu z daleka up itry wali i pozdrawiali w duchu (J a k mówi Paweł Św. w liście
do Ż j d ó w 1), 13), do Maryi tęsknili, Maryę
czcili i w tej błogiej nadziei, że się spełni obietnica Boska, zstąpili do otchłani, i tęskliwie
wzdychali (Izaj. 45, 8): Spuśćcie rosę niebiosa
z wierzchu, a obłoki niech spuszczą z dżdżem
sprawiedliwego, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.
A wierzch stolicy był okrągły z tyłu; okrągłość ma oznaczać doskonałość; Marya była
doskonałością samą, za co Ją Bóg po tem życiu doczesnem doskonałą nagrodził chwałą.
„ A dwie ręce z tej i z oivej strony dzierżące siedzeniewedług Św. Piotra Damiana oznaczają
życie bogomyślne i życie czynne tak złączone
w Maryi, że ani nabożeństwo nie przeszkadzało
pracy, ani dla pracy nie zaniedbywała nabożeństwa. ,Dwa lwy siedziały przy rękach, a 12
lewków stało na sześciu stopniach ztąd i z owąd
Jedni tłumaczą w ten sposób, że Maryę zdobiły wszystkie cnoty, mianowicie: trzy boskie,
cztery kardynalne i siedm darów Ducha Świętego. Inni zaś rozumieją Św. Archanioła Gabryela, stojącego po prawicy Maryi i św. Jana po
lewicy na straży, resztę zaś Apostołów na stopniach Jej tronu zatopionych w podziwianiu
Jej mądrości, piękności i dobroci. Marya jest
tronem Boga miłosiernego! Przystąpmyż i my
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z ufnością wszyscy, sprawiedliwi i grzesznicy,
do tronu łaski, abyśmy za przyczyną Maryi
znaleźli miłosierdzie. Kiedy do tronu króla Salomona przystąpiła matka jego Betsabea z prośbą, rzekł jej król syn łaskawie: Proś matko,
o co chcesz, bo mi się nie godzi odwrócić
oblicza twego. Podobnie i Pan Jezus, Syn kochający swą Matką, żadnej prośby przez Nią
wniesionej nie odrzuci. Uciekajmy sią wiąc
w potrzebach naszych do Maryi, wołając: O
przedziwna Stolico Boga Najmędrszego, któż
sią Twej piękności godnie nadziwić, kto Twą
wspaniałość i chwałę opisać zdoła! Stolico miłosierdzia i dobroci, któż Twą łaskawość i szczodrobliwość zdoła wypowiedzieć : długość jej aż
do dnia sądnego; wszystkim wzywającym Ją
spieszy na pomoc, szerokość napełnia okręg
ziemi; wysokość aż pod niebiosa, a głębokość
aż do siedzących w ciemnościach i w cieniu
śmierci. Do tego źródła niech się spieszy spragniona dusza nasza, do tego nadmiaru miłosierdzia niech się ucieka mizerya nasza (Bern.).
Lecz nie godzi się nam pominąć owej chwili
bolesnej, kiedy na tej pięknej Stolicy, na rękach i łonie Maryi spoczął P. Jezus zdjęty
z krzyża, bolesny Salomon w koronie, którą
Go ukoronowała niezboźna synagoga żydowska
w dzień gorzkości Jego. O Mary o ! Matko Bolesna, przez miłość, jakąś pałała ku swemu
Synowi, uproś nam łaskę żalu za grzechy, aby
serce nasze odtąd było tronem godnym, na
którymby tylko Bóg zasiadał i przemieszkiwał. Amen.
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Dzień
O

10 maja.

szkaradności zbrodni samobójstwa.
Tęczo

wszechmocna

ręka,

Potop świata, okropne to widowisko Boskiej
sprawiedliwości i wszechmocy, wymierzającej
zasłużoną karą na ludzką niegodziwość, zatwardziałość i niepokutę. Samo wspomnienie potopu
strachem przejmuje. Wszystko ludzkie plemię
bezbożne, cudzolożne, grzeszne nie zdołało oprzeć się karzącej ręce Boga. Olbrzymiej postaci ludzie, dzieła rąk ludzkich, które wieki
nagromadziły, uległy zniszczeniu; cała ziemia
jęcząca pod brzemieniem nieprawości musiała
być wodą spłókana, i na nowo się odrodzić
z jednej sprawiedliwej rodziny Noego. Sto
pięćdziesiąt dni pływał korab Noego na powierzchni wód, aż dopiero wypuszczona gołębica, niosąc w dzióbie zieloną gałązkę oliwną,
zwiastowała zamkniętym w arce ludziom, że
wody poczęły opadać, i ziemia na nowo zaczęła porastać roślinami i pokrywać się zielenią. Stało się zadosyć sprawiedliwości Boskiej.
I wspomniał Bóg na Noego i na te, co byli
w korabiu. A gdy wyszedł Noe z arki, zbudował z wdzięczności ołtarz Panu i składał
ofiary. Podobała się Bogu ofiara wdzięczności
i błogosławił Noego i syny jego, i postanowił
z nimi przymierze, że więcej potopem ziemi
karać nie będzie i wskazał tęczę na obłokach
na znak przymierza.
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I znowu rozrosło się plemię ludzkie i zapełniło ziemię, a inny potop, potop moralny,
grzechów i występków zalewał ziemię, i zalana była przez blisko lat trzy tysiące. Aż oto
okazała się nowa tęcza na obłokach ciemnych;
wskazana już w raju, przepowiadana przez
Proroków.
Wpatrywali się w nią zdaleka
Patryarchowie, Prorocy, sprawiedliwi Starego
Testamentu, a tą tęczą nową, tym znakiem
przymierza była N. Marya. Pan Bóg wspomniał na przymierze wieczne, jakie zawarł
z Abrahamem, i wreszcie przyszła na świat
prześliczna tęcza, znak pojednania z Bogiem
i miłosierdzia Boskiego.
Za czasów bezbożnego króla Achaza nieprzyjaciele naszli Judzkie królestwo w zamiarze spustoszenia kraju, i wytępienia rodu
Dawidowego, Drżał król w wielkiej trwodze
i rozpaczy, znikąd nie widząc pomocy. Staje
przed nim prorok Izajasz i pociesza go słowy:
„Nie bój się królu, niech się nie lęka serce
twoje. Nie stanie się to, co zamierzają nieprzyjaciele twoi". Lecz król nie chciał temu wierzyć. Wtedy prorok rzekł do niego. „Proś sobie
znaku od Pana, że tak się stanie". Nie będę
prosił, — odpowie król. Natenczas Izajasz obróciwszy się do książąt rodu królewskiego tak
się odezwał: Bóg sam da wam znak. Oto. Panna
pocznie i porodzi Syna, i nazwią imię Jego
Emanuel, tj. Bóg z nami (Iza. 7, 14), Oto nowa
tęcza, to znak pokoju i przebaczenia. Achaz
zasłużył był sobie na karę; lecz Bóg pomny
na przymierze, które uczynił z Noem, z Abra-
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barnem, wskazuje na nową tęczą, na Najświętszą Maryę Panną. Tączą nazwana jest Marya,
bo jako tącza była obraną na znak, że Bóg
już wiącej potopem wód nie zaleje ziemi, tak
Marya jest jakoby znakiem i rękojmią, że każdy, kto się pod Jej opiekę uda, nie zginie.
Marya jest więc znakiem zbawienia. „Kiedy
Bóg spojrzy na tęczę Maryę, są słowa św. Bonawentury, wspomni sobie na wieczne przymierze, które przez Syna swego, z Niej narodzonego, zawarł i jest nam miłościw".
O! prześliczna Tęczo, wszechmocną ręką Boga
z pięknych farb złożona Mary o! Ty nietylko
lśnisz wdziękiem najpiękniejszych cnót, łask
i darów Ducha Świętego, tak, że Aniołowie
i Święci spragnieni są Twego widoku, napatrzyć się Twojej piękności nie mogą, i żaden
malarz należycie jej odmalować nie zdoła; —
lecz Ty zwiastujesz i przynosisz nam pożądany pokój między niebem a ziemią, między Bogiem a ludźmi. Gołębico pokoju, wszechwładna
i miła Bogu Pośredniczko nasza! Ty uśmierzasz
gniew zagniewanego na nas Boga, bo Ty jako
Matka najlepsza zasłaniasz nas piersiami swojemi!
Kiedy na niebie twej duszy zawisną czarne,
złowrogie i gęste chmury, że ci się zciemni
przed oczyma duszy, gdy nieszczęścia, niedola,
głód, nędza doprowadzą kogo do ostatniej rozpaczy, iż mu się zdaje, że niema ratunku,
nie ma innego wyjścia, tylko w gwałtownem
przecięciu pasma życia swego doczesnego,
kiedy szatan tak ponętnie maluje ten rze-
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komy heroizm — wtenczas, o! chrześcianinie,
na obraz Boski stworzony, pomnij na godność
swoją, na swą nieśmiertelność, na cel, do jakiego cię Bóg najmędrszy przeznaczył! Spojrzyj na Tęczę prześliczną, Maryę! wzywaj
Maryi! Pomyśl sobie: Nikt nie był w trudniejszych okolicznościach; nikt nie był w tak
smutnem położeniu, jak Mary a w drodze
do Egiptu, jak Marya pod krzyżem Syna,
lub po pogrzebie Jego! Ona zawsze z rezygnacyą zdana na wolę Bożą, nigdy nie rozpacza, ale ufa silnie i nie zawodzi Ją nadzieja!
Tak i ty ufaj, a Marya pobudzi do litości mi
łosierne serca! Nie mów, że ludzie cię opuścili,
że Bóg o tobie zapomniał! — Nie! Ten, który
ci nie żałował najdroższego Syna na mękę
i śmierć, aby duszę twą zbawić, Onby ci miał
żałować garści zboża, aby twe ciało pożywić?
On, który wie o każdym włosku, spadającym
z głowy twojej i o nędznym wróblu na śmiecisku, o padalcu, wężu, lub mrówce nie zapomina: jakżeby mógł o tobie zapomnieć? Kiedy
ty walczysz z nędzą, Marya patrzy; kiedy ty
cierpisz, Marya czuwa i boleje nad tobą i z tobą i prosi za tobą. Jedno Jej słowo wymówione do Syna w Kanie Galilejskiej okazało się tak skutecznem : ażaliby dzisiaj miało
być bezsilne ? Tyle lat Jej służyłeś, kochałeś
Ją, do Niej się gorąco modliłeś, tyle opieki
od Niej doznałeś — ufaj — Ona cię i teraz
nie opuści! O! ludzie, chrześcianie katolicy,
którym Bóg dał dostatki w obfitości, których
może po zaspokojeniu potrzeb i wygód życia

przyzwoitych stanowi swemu, używacie na
zbytki; gdybyście wy czuli, ile to biednych moglibyście uratować od ostatniej nędzy, od rozpaczy, gdyby się tylko poruszyły wnętrzności
miłosierdzia waszego! Wszak się przyznajecie
do tego, że Mary a jest i waszą Matką, lecz ci
biedni nie mają innej matki, tylko tę samę
Maryę, która oręduje do was za niemi! Jestto
rzecz godna zastanowienia każdego myślącego
i kochającego bliźniego człowieka, zkąd pochodzi ta liczba wzmagająca się samobójstw
w tych czasach — u nas może mniej — ale
w sąsiednich krajach coraz liczniejszych; mówimy tu o tych, którzy rozmyślnie targają
się na własne życie, iż nam tak żywo przypominają ostatnie wieki pogaństwa rzymskiego, w których nie u ludzi prostych, ale
u ludzi wysokiego stanowiska, znaczenia, maj ą t k u , nauki, samobójstwo doszło do manii
i uchodziło za czyn heroiczny! Przyczyną tego
było nie co innego, jedno brak wiary, a ztąd
brak treści życia, próżnia w umyśle i w sercu,
wyuzdanie, przesyt życia, które się wyrodziło
w obojętność, znudzenie, wreszcie wstręt do życia, a samobójstwo stało się modą i szałem.
Było to znamieniem upadku kultury pogańskiej. — Lecz cóż sądzić o dzisiejszych ludziach z oświatą, o chrześcianach, częstokroć
z edukacyą ? W gruncie nic innego nie jest przyczyną, jedno w skutek życia rozwiozłego, występnego, utrata wiary, stępienie w sobie wszelkich szlachetnych uczuć. U pogan dałoby się to
wreszcie zrozumieć, bo oni nie znali dobroci
Godzinki N. M. P.
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Boga, miłości Syna, nieśmiertelności duszy, nie
znali Matki Litościwej, nie mieli tych środków
łaski, które mają katolicy; nie wiedzieli, że
życie to walka, to dźwiganie krzyża. Ale dzisiaj jestże to rozum, powiedźcie, dla jakiego
nieszczęścia doczesnego wtrącać się w nieszczęście wieczne? Nie jestto tchórzostwem, z pola
walki przed czasem pierzchać sromotnie ? Jestże
to ludzkością, okrywać pozostałą rodzinę hańbą
i wstydem, sprawić j e j tak srogie zmartwienie ? dać bliźnim tak wielkie zgorszenie ? przywłaszczać sobie prawo rozporządzania życiem,
kiedy Bóg tyłkojest panem życia i śmierci! Aby
poznać szkaradność samobójstwa, dosyć wspomnieć, że Kościół, tak czule kochająca matka
swoje dzieci, samobójcom odmawia tej pociechy, jaką darzy wierne dzieci swoje po śmierci,
nie pozwala ich grzebać obrzędem kościelnym.
Zbrodnia samobójstwa jest dowodem braku
charakteru, owszem jest publicznem świadectwem, że dla braku charakteru człowiek sam
sobie stał się nieznośnym. Jeżeli może kto się
dopuścił licznych i ciężkich grzechów i zbrodni, iż stanął na brzegu rozpaczy, nie powinien tracić wiary i ufności, lecz spojrzawszy
na Tęczę miłosierdzia, Maryę, która otacza
(według Obj. św. Jana 4, 23) tron Boży,
i w tem pokazać odwagę i męztwo, aby się
wyspowiadał i poprawił się, a Marya, która
większych nieraz ratowała grzeszników, i jego
nie opuści. Zgrzeszył ciężko Piotr Św., zaparłszy się Chrystusa, ale iż do Maryi się uciekł —
nawrócił się. Tylko nędzny Judasz, zdrajca,
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iż się odwrócił od Maryi — obwiesił się z rozpaczy i poszedł na potępienie. O ! Maryo Pośredniczko, Tęczo, ratuj od rozpaczy i niedopuść prosimy, aby tyle dusz, drogą krwią Jezusa odkupionych, ginęło marnie na wieki.
Amen.

Dzień

II maja.

0 zaprzaniu samego siebie czyli o p o s k r a m i a n i u ulubionej złej skłonności.
Tyś Jcrzak Mojżeszów,
gorejąca.

boskiem

ogniem

Znaną jest wszystkim historya o Mojżeszu,
gdy pasąc owce Jetrowe zagnał stado w głęboką puszczę, i przyszedł do góry Bożej Horeb.
1 ukazał mu się Bóg w płomieniu ognistym
z pośród krzaka i widział, że krzak gorzał
a jednak nie zgorzał. I rzekł Mojżesz: Pójdę,
a oglądam zjawisko to wielkie, czemu nie zgorze ten krzak. Wtedy P. Bóg z pośrodku
krzaka zawołał: Mojżeszu, nie przystępuj tu,
zdejm obuwie z nóg; miejsce bowiem, na ktorem stoisz, ziemia święta jest. Jam jest Bóg
Ojca twego, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakóba.
Zakrył Mojżesz twarz, bo nie śmiał patrzeć
naprzeciw Bogu. I wtedy rozkazał mu Bóg,
aby szedł do Faraona króla, i wywiódł Izraelitów z niewoli Egipskiej. Esod. III 1—9.
Ojcowie święci w tym krzaku gorejącym Mojżeszowym, widzą figurę czyli obraz N. Maryi
P.; bo jako ogień nie zniszczył krzaka, cko5*
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ciaż ciągle gorzał, a to dlatego, że z niego
Bóg przemawiał; tak i grzech pierworodny nie
miał przystępu do Maryi, dlatego, że z niej
miał wziąć ciało Bóg prawdziwy, Zbawiciel
świata, Jezus Chrystus. Św. Grzegorz Niseński
zaś-(oratio. de nativ.) w ten sposób tą figurą
objaśnia: „Że N. Mary a P. zostawszy matką
Syna Bożego, wydając na świat Światłość wiekuistą, nieprzestała być Dziewicą niepokalaną".
Toż i w pacierzach kapłańskich czyli w Brewiarzu w tym sensie jest tłumaczenie: W krzaku, który widział Mojżesz, iż gorzał, a nie
zgorzał, poznajemy zachowane Twoje chwalebne7^ Dziewictwo, Święta Boża Rodzicielko.
Sw. Bernard, Alfons i inni znowu tłumaczą
tak, że Marya P. wśród puszczy tego świata
ciągle ogniem boskiej miłości gorzała.
A przy miłości nieustającej Boga nie postał nigdy w sercu Maryi żaden grzech, ni ciężki,
ni powszedni. Wolną była Marya od troistej pożądliwości, która jest zarzewiem grzechu. „Podobnie jak w krzaku Mojżeszowym (według
Idioty) ogień był co do istoty, ale nie co do
swojej siły pożerającej, tak w Maryi podnieta
do grzechu była co do istoty swojej, lecz nie
co do swej własności pobudzającej do grzechu".
Bądź więc pozdrowiony prześliczny Krzaku
Mojżeszowy, boskim gorejący ogniem; — Tyś
Maryo jaśniała najgłębszą pokorą; — Aniołowie zbiegali z górnej krainy na padół ziemski,
aby podziwiać miłość Twoję, a zarazem uczyć
się od Ciebie i zapalać się za Twoim przy-
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kładem miłością Jutf^emoGfMfy się pięknie wyraża Św. Rychard). K i j a k u yg^£itiaęy, a zawsze
zielony i nigdy n i e z w i ę u m ,
nas, j ak
i my czynić mamy, abyśmy nie pRmęli ogniem
niecnych namiętności!
Mojżeszowi chcącemu zbliżyć się do krzaka
rzeki Bóg: Nie przystępuj inaczej, tylko zdejm
obuwie z nóg; miejsce bowiem, na którem stoisz, ziemia święta jest. I uczynił tak Mojżesz,
i zakrył twarz, a wtedy dopiero usłyszał glos
Boga. Podobnie i ty, bracie, jeśli chcesz ujrzeć
Boga, zbliż się ze czcią do Maryi. Jeżeli chcesz
patrzyć na to wielkie zjawisko, jakiem jest
Marya, odłóż myśli cielesne, poskramiaj w sobie ulubioną, główną czyli panującą skłonność
do grzechu. Cóż to jest ta ulubiona twoja zla
skłonność? Znasz ją dobrze i wiesz o tem, że
wskutek grzechu pierworodnego harmonia duchowa została zniszczoną, równowaga zwichniętą. W spuściżnie po pierwszych Rodzicach
w organizmie naszym znajdujemy usposobienie
do pewnych pragnień i stąd wynikających czynów, czyli pewne skłonności — nie u wszystkich jednakie i nie w jednym stopniu. „Podobnie jak na roli nieuprawianej — mówi iw. Bernard — ustawicznie dzikie i szkodliwe chwasty
rosną, i nie wszędzie jednakie; tak, że jedna
ziemia obfituje w te, a inna w inne; tak
i w sercu ludzkiem jedna skłonność zla przeważa w jednych, druga zaś w innych". Dogadzanie tym skłonnościom wyradza złe nawyknienie czyli zly nałóg, który następnie przejść
może w żądzę panującą czyli w namiętność.
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która owładnąwszy wszystkie siły duszy, do
swoieli celów ich używa, która duszą człowieka, ową niebiankę, odartą z szaty godowej,
czyni nędzną niewolnicą grzechu. Chcesz pokonać swoją główną złą skłonność, staraj się
naprzód ją poznać. I tak: jeżeli masz o sobie
wysokie wyobrażenie, lubisz pochwały i sam
się przechwalasz, a niepokoisz się i mieszasz,
iłe razy spotka cię upokorzenie, lub przynajmniej nie taka cześć, jakiej się godnym być
sądzisz, poznasz, że w sercu twem zagnieździła
się pycha. Jeżeli wszędzie szukasz tylko przyjemności, korzyści, a lada małe niepowodzenie
cię martwi, lada przykrość rozstraja; wiedz, że
tobą owładła nieporządna miłość własna. Kto
dla błahej przyczyny opuszcza modliwę, spowiedź, Komunię Św., w tym góruje lenistwo.
Słowem przechodząc kolejno kryjówki serca
ludzkiego znajdziemy w tej gospodzie gościem
nieprzyjaciela, z którym rozłączenie tak trudne, jak rozłączenie z ojcem, z matką, z braćmi, z dziećmi. Z nim wzrośliśmy jak gdyby
z bratem, on się wychował na łonie duszy naszej, jak gdyby dziecię nasze.
A jednak nie ma innej rady, tylko potrzeba
rozpocząć walkę z nim na zabój, aby zła skłonność nie przeszła w nałóg, walkę tem cięższą,
jeśli już przeszła. A walka to długa, żmudna i
bolesna; trzeba sięgnąć aż do korzenia i wyrywać te zielska, bo inaczej z każdym rokiem odrosną jeszcze bujniejsze, niż przed tem. Dla miłości Boga opuścić trzeba grzech, choćby był najmilszy, trzeba zerwać związki serdeczne, choćby
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najsłodsze, potargać stosunki, choćby najściślejsze, choćby korzystne, skoro występne. „Kto
chce za mną iść, wyrzekł Zbawiciel, niech zaprze samego siebie. Mat. 16, 24. To jest, co religia Chrystusowa ma w sobie najtrudniejszego; lecz oraz co ją czyni najszczytniejszą; —
kiedy inne religie schlebiają namiętnościom, ta
żąda walki przeciw sobie samemu. Z mocnem
przedsięwzięciem walki budź się ze snu, to
przedsięwzięcie powtarzaj w południe, wieczorem, a nawet i co godzina; codziennie czuwaj
ustawicznie, abyś nie upadł, a chociaż upadniesz, nie trać ducha, ale z pomocą Bożą
upokorz się i dźwigaj się znowu — tak walcz
przez tydzień i drugi i miesiąc — a choćby
i przez rok i kilka — łaska Spowiedzi i Komunii św. cię wesprze, Marya cię wspomoże,
Święci Pańscy się uradują z twego zwycięstwa. Gdy jednę skłonność złą pokonasz, bierz
się do drugiej. Św. Franciszek Śalezy był z natury popędliwy, a przez lat 18 tak z sobą
walczył, że w końcu doprowadził do tego, iż
stał się najłagodniejszym z ludzi swego wieku.
Toż i św. Wincenty a Paulo był z natury
żywy, opryskliwy i temperamentu żółciowego,
a jednak prosząc Boga o ducha łagodności
przy łasce Boskiej i ciągłej czujności nad sobą
całkowicie odmienił usposobienie swoje.
Zaprzanie samego siebie, opieranie się ulubionej złej skłonności, a może nałogowi, albo namiętności, jest rzeczą nieodzowną, jest konieczną potrzebą. To jest on heroizm, który nadaje prawdziwe szlachectwo duszy, co daje

— 72 -=

treść i wartość życiu; to jest prawdziwy punkt
honoru chrześcianina, i stanowi poniekąd jego
cechą i życie.
Gdzie nie ma zaprzania, przezwyciężania sią,
pracy nad sobą, tam bezsilność woli; a za nią
idzie niezadowolenie z życia, apatya, małoduszność, chwiejność, kapryśność, rozproszenie
ducha. Co pomoże składać winą na słabość
natury naszej, na trudność okoliczności? W sobie potrzeba raczej szukać przyczyny, w lenistwie duehowem, w ospałości, a w gruncie
rzeczy w naszem samolubstwie i zniewieściałości.
Gdzie na to lekarz i lekarstwo ? Może poda je nauka? —może wiedza? „Gdy przyjdzie
dzień sądu — mówi Tomasz a Kempis — nie zapytaj ą nas o to, cośmy czytali, lecz o to,
cośmy czynili. Ani też o to, jakośmy dobrze
mówili, lecz o to, jakośmy pobożnie żyli".
Nie łudźmy sią wiąc, lecz zdobądźmy sią na
mąstwo, odwagą; zerwijmy z ulubioną złą
skłonnością, przystąpmy do szczerej Spowiedzi, uczyńmy z naszej złej skłonności ofiarą Bogu,
weźmy sią do poprawy życia na seryo, obierzmy sobie dobrego przewodnika sumienia, i
jego słuchajmy w rzeczach zbawienia, a wnet
ujrzemy, że jest w woli naszej potęga, której
przy łasce boskiej żadna zła żądza nie złamie.
Amen.
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Dzień

12 maja.

O wychowaniu dzieci
EózczJco
dząca.

w b o j a ź n i bożej.
Aaronowa,

śliczny

kwiat

ro-

0 kwitnącej lasce Aarona tak nam Pismo
św. (Num. 17) opowiada: W czasie pobytu
Izraelitów na puszczy trzech mężów Kore,
Dathan i Abiron, stanęło na czele buntu przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, zarzucając im,
jakoby nieprawnie przywłaszczyli sobie władzę: Mojżesz świecką, Aaron duchowną. Na
rozkaz Boży rozstąpiła się ziemia i pochłonęła
buntowników wraz z ich namiotami i majętnością ich, a 250 mężów, którzy ofiarowali
kadzenie, spalił ogień. Aby zaś przekonać Izraelitów, kogo Bóg wybrał na urząd kapłański,
rozkazał Bóg Mojżeszowi, aby zebrał od naczelników każdego pokolenia po lasce migdałowej z napisem imion ich i złożył w Przybytku Pańskim przed Arką. Którego z nich obiorę,
rzekł Bóg, zakwitnie laska jego. Gdy Mojżesz
położył te laski przed Panem w Przybytku,
znalazł na drugi dzień, że laska Aaronowa
zakwitła, i owoc migdału wydała. Tę laskę
zaniesiono do Przybytku na schowanie, i tym
oto sposobem rozstrzygnął Pan Bóg sprawę
Aarona.
'N. Mary a P. nazwana jest Różczką Aaronową; ponieważ podobnie jak laska Aaronowa
ni w ziemię wsadzona, ni deszczem zwilżona,
wbrew prawom natury liście, kwiat i owoc
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przez jednę noc wydała; tak też Marya Panna,
żywa różczka królewska, będąc od dzieciństwa
Bogu poświęconą, począwszy cudownie za
sprawą Ducba Św. bez naruszenia panieństwa
swego, zakwitła i owoc błogosławiony żywota
swego, Jezusa, na świat wydała. Tak śpiewamy w kolendzie na Boże Narodzenie: „Aaronowa Różczka zielona, stała się nam kwitnąca
i owoc rodząca". N. Marya P. jest ową Różczką Aaronową, śliczny i słodki owoc Jezusa,
kapłana Nowego Testamentu, według porządku
Melchizedeka rodzącą. Dziwna to rzecz była,
że jedna z pomiędzy onych suchych lasek przez
noc zakwitła, ale daleko dziwniejsza, że pośród zepsutego rodzaju ludzkiego wychylił się
ten jeden cudowny a rozkoszny kwiat, z którego wyjść miał i wyszedł Owoc zbawienia.
Zbawienny pożytek z dzisiejszego rozmyślania ten mogą wziąć dla siebie rodzice chrześciańscy, aby dzieci w bojażni Pańskiej i w karności wychowywali, i ani syna do zakonu lub
służby ołtarza, ani córki do zakonu wbrew ich
woli nie przymuszali.
Jeżeli, rodzice mili, chcecie mieć kiedyś
z dzieci pociechę, wychowujcie je od maleńkości w bojażni Bożej. „Bojaźń Pańska jest
bowiem początkiem mądrościpiszs Mędrzec Pański (Ekkl. 1, 15). Ziarno bojażni bożej, to pierwsza umiejętność, której zarysy sam Bóg Stwórca
położył w duszy każdego dziecięcia, czy to
rodziców chrześciańskich, czy na pół dzikich
narodów. Już w niemowlęciu budzi się pierwsze poczucie bojażni Bożej, bo czy to huk

grzmotu usłyszy, czy ujrzy cudne słońce, wnet
słabe rączęta i oczęta wznosi w górę i daje
wyraz temu niezrozumiałemu jeszcze pierwszemu uczuciu bojaźni Bożej. Dobra matka
troskliwie pielęgnuje to ziarnko Boże w młodocianem serduszku dziecięcia, słowem i przykładem zachęca do czci Najwyższej Istoty,
to zamglone zrazu i niedoskonałe uczucie podnosi do coraz jaśniejszej, czystszej bojażni synowskiej, która następnie za sobą wprowadza
prawdziwą miłość Bożą. A jako dla matki to
uczucie bojaźni Bożej u dziecka jest ważnym
czynnikiem w trudnem dziele wychowania, tak
znowu dla dziecka staje się ono gwiazdą przewodnią, Aniołem opiekuńczym na ścieżkach
żywota jego: bojaźń Boża zachowuje i uszlachetnia w młodzieńcu, w panience, on najkosztowniejszy dar od P. Boga, wstydliwość,
która strzeże od złego młodzież i tam nawet, gdzie najbystrzejsze oko rodzicielskie nie
dosięgnie i ustrzedz nie zdoła. A chociaż pod
natarczywością pokus, gwałtownością namiętności i siłą gorszącą przykładu i przy bojaźni
Pańskiej trafiają się upadki; chociaż i dobrze
wychowany syn lub córka mogą zboczyć
z drogi prawdy i cnoty; prędzej czy później
przedrze się jak słońce przez chmury głos bojaźni Bożej, i wśród najcięższych upadków
odezwie się w sercu i naprowadzi na drogę
zbawienia. Jako więc bojaźń Boża jest początkiem mądrości dla umysłu, tak znowu początkiem cnoty i sprawiedliwości dla serca.
(Ekkl, 25, 16). Bojaźń Boża początek miłości
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Bożej, ale wiary początek ma być przyłączon do
niej. (Prov. 14, 27). Bojażń Pańska zdrój żywota,
aby uszli upadku śmierci. Niezliczone tego przykłady podaje nam Pismo/ Św., historya i codzienne doświadczenie. Św. Augustyn mimo
najtroskliwszych starań matki swojej, Św. Moniki, popadł w grzech rozwiozłośei, jak sam
wyznaje: „O! Boże serca mojego. Ty sam wiesz
czem byłem.
Z jednego grzechu brnąłem
w drugi. Ale światło bojaźni Twojej przyświecało mi nawet w przepaści rozpusty. Nigdy nie straciłem uwagi sądów Twoich, i to
boskie światło na zawsze mnie do Ciebie nawróciło".
Więc i ty, ojcze, matko, jeżeli syn wasz lub
córka mimo najstaranniejszego wychowania,
sromotą i hańbą okryły, wasz siwy włos, nie
traćcie nadziei; — te laski uschłe, te gałązki,
odcięte od pnia zdrowego, zanieście do Przybytku Pańskiego, złóżcie je w modlitwie przed
Arką Przymierza, przed tronem Najłitościwszej
Matki Bolesnej. Ona się ulituje waszego smutku, i uprosi u Boga, że ożywcza rosa niebieska spadnie na te różczki, i ożyją i wrócą
do Boga, do cnoty. Lecz może wy, do was
to mówię synowie i córki, pożałowania godne istoty, któreście miały nieszczęście popaść
w grzech, może wy nie macie już rodziców,
nie macie czułej matki, któraby dniem i nocą
gorzkie łzy przelewała przed Bogiem, prosząc
o nawrócenie wasze; przez pamięć tedy zmarłej matki, przez święte imię Matki grzeszników
Maryi stańcie, proszę, pod krzyżem Chrystusa
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umierającego pośród dwóch łotrów i posłuchajcie, co nawróciło dobrego Łotra, jeśli nie
bojaźń Boża. I ty się Boga nie boisz, (rzekł
do obok wiszącego łotra błuźuiącego) gdyżeś
tejże skażni podległ. A myć sprawiedliwie cierpiemy, ale ten nic złego nie uczynił. I ty więc,
duszo grzeszna, zwróć się do Jezusa, słowy:
Pamiętaj Panie na mnie! Nie opuszczaj mnie
grzesznego! — Bojaźń Pańska będzie nie tylko
początkiem ale i dokonaniem nawrócenia twego.
Kochani rodzice! wychowujcież więc dzieci
w bojażni Bożej. Me mówcie, że rozum i oświata prowadzą jedynie ludzi do dobrego.
Miał to wszystko Salomon, jednak zgrzeszył,
skoro go bojaźń Boża opuściła. Pismo święte
(Ekkl. 25, 13) zowie tego wielkim, kto znalazł
naukę, mądrość i umiejętność (ludzką), ale mówi:
nie masz większego nad bojącego się Pana. Dzisiaj oświata i nauka wysoko stanęły, ale czy
w parze z niemi idzie i moralność ? Młodzież
dzisiejsza po większej części gorąco bierze się
do nauki; widzimy jednak, jak się sprawdzają słowa św. Bern. „Nauka bez miłości
nadyma". Ta powszechna prawie u młodzieży
buta i zarozumiałość, przechwałki i blaga, brak
uszanowania dla stanowiska, wieku, zasługi;
to lekceważenie, wyszydzanie., krytykowanie
starszych i przełożonych, a tem wiecej niższych; ten niesmak do nabożeństwa u młodzieży
męzkiej te i inne objawy smutne są dowodem
braku bojażni Bożej. Młodzież nie nawykła do
milczenia, do znoszenia trudów, do posłuszeństwa z pobudek wyższych; brak jej hartu, zaprza-
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nia się, wytrwałości, poczuwania się do obowiązku; to zbytne poufalenie się z rodzicami
i starszymi, jak znowu ze strony rodziców, to
pozwalanie dzieciom na wszystko, ta bezsilność karności i pobłażanie grzeszne wybrykom
i przekroczeniom młodości, to jest przyczyną,
że wielka część młodzieży dzisiejszej przedstawia się jako różczka, pokryta tylko bujnem liściem i kwieciem, a tymczasem Bóg i ludzie do'
magają się słodkiego i pożytecznego owocu
w czasie i w wieczności: „Pobożność do wszystkiego jest pożyteczna,
mając obietnicą żywota,
który teraz jest i przyszłego. (I Tym, 4, 8).
Nie mówcie, że prawa zastąpią religię, zapobiegną zbrodniom, utrzymają porządek, spokój i szczęśliwość między ludźmi. Prawa ludzkie zdołają ludzi uczynić co najwięcej legalnymi, ale nie uczynią ich moralnymi; karzą
zbrodnie, jeźli im zbrodniarz nie umknie, lecz
nie nagradzają cnoty; wstrzymują może co
najgorsze występki, ale nie rozkazują sercu.
Mamy piękne i mądre prawa; mimo to tak
wiele złego na świecie, ponieważ brak bojażni
Tego, który przenika zamiary i intencye i wiecznie a sprawiedliwie nagrodzi dobre a ukarze złe. Ludzie trudniący się wychowaniem
używają najczęściej jako bodźca u młodzieży
punktu honoru, opinii u świata, lub korzyści
z czynów dobrych płynących. — Zaprawdę!
pobudki te do pewnego tylko czasu skuteczne,
lecz same w sobie bez wyższych i czystszych
pobudek nie wychowają pokolenia takiego, jakiego Bóg, Kościół i kraj oczekuje. Amen.
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Dzień

13 maja.

O u m a r t w i e n i u j ę z y k a i słucliu.
Bramo Pańska zamkniona,
deona.

Runo

Ge-

Proroctwo Ezechiela (r. 44, 2.) „Ta brama
świątyni zamkniona będzie; nie będzie otworzona,
i mąż nie wnijdzie przez nią, bo Pan Bóg Izraelski wszedł przez nią, i będzie zamkniona książęciu; wszyscy Ojcowie Kościoła wykładają
o Ń. Maryi P., mianowicie odnoszą do Jej
dziewiczej czystości i do Niepokalanego Poczęcia. Tak Andrzej Kreteński, Damian, German f inni. „Któraż to brama Pańska, jeżeli
nie Marya? Dlatego zamkniona, ponieważ
Dziewica". Brama więc, to Marya, przez którą
wszedł Chrystus na ten świat i sam się tylko
z niej narodził, a to za sprawą Ducha Św.
poczęty, z Panny się narodził bez naruszenia
Jej dziewictwa, a wyszedłszy z panny Jej panieństwo umocnił., (Ambroży). Św. Augustyn
zaś pisze: Brama Świątyni zamkniona, cóż jest
innego, jedno, że Marya zawsze była panną
nienaruszoną. Będzie zamkniona książęciu, tj.
grzechowi (Richard od Św. Wawrzyńca)^ gdyż
była przed wieki przejrzaną na matkę Śynowi
Bożemu; a przeto tak zabezpieczoną i strzeżoną od pierwszej chwili uświęcenia, iż grzech
znikąd nie miał do Niej przystępu.
Podobnie jak pierwszy, tak i drugi obraz
biblijny „Runo Gedeona" odnosi się do Nłep.
Poczętej Maryi P. W księdze Sędziów (6, 37),
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czytamy: Kiedy Żydzi byli za karą oddani
pod moc Madianitów i wołali o pomoc do
Boga, powołał Bóg przez Anioła prostego rolnika Gedeona na ich ratunek. Nie czując sią
godnym tego zadania żądał Gedeon cudownego
znaku dla upewnienia sią o powołaniu Boskiem.
Położył Gedeon przez noc na bojowisku runo
wełny owczej; wszystka ziemia była suchą
a runo pełne rosy. Wstawszy w nocy wycisnął
miednicą rosy z runa i rzekł znowu do Boga:
„Proszą, niechaj samo runo suche bądzie, a cała
ziemia mokra od rosy". I tak sią stało. Zachęcony tym cudem Gedeon stanął na czele
300 ludzi, bez dobycia miecza pobił nieprzyjaciół i wygnał ich z granic kraju.
Marya P. słusznie nazwana Bunem Gedeona;
bo jak za pomocą runa doświadczył Gedeon,
że go Bóg powołał na wybawiciela ludu swego
z pod przemocy Madianitów, tak Marya była
znakiem, że za Jej pośrednictwem, przez Jej
Syna Jezusa wszystek świat miał być wybawion z niewoli czarta przeklętego.
Runo Gedeona było figurą Niep. Poczęcia
Maryi, a to w dwojaki sposób: Wszystka ziemia sucha, jedno runo pełne rosy, tj.: Wszystek naród ludzki zostawał w ciemności błędu,
pozbawiony był rosy niebieskiej — łaski; na
Maryę zaś spłynął zdrój
światła i łaski.
Wszystka ziemia mokra, jedno runo suche, to
znaczy: Cała ziemia była zalana powodzią
grzechu, jęczała w niewoli czarta; sama tylko
Marya cudem Bożym wolną była od grzechu
pierworodnego, do Niej nie miała przystępu
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zaraza i moc czartowska. Ponieważ już po kilkakroć zastanawialiśmy się nad artykułem wiary
0 Niep. Poczęciu Maryi i jeszcze go będziemy
rozważać, przeto dzisiaj zastanowimy się nad
dwiema bramami, któremi każdego z nas Bóg
obdarzył, a których pilnie strzedz powinniśmy,
aby częściej były zamknione ; jedną bramą są
usta, przez które grzech z duszy wychodzi,
a drugą uszy, przez które grzech do duszy
wchodzi. Jedna i druga brama za zbyt często
otwarta ku wielkiej szkodzie naszej. Mędrzec
bowiem Pański (Ekkł. 28,28) upomina: „ Ogrodź
uszy twoje cierniem, nie słuchaj języka złośliwego; a ustom tiooim uczyń drzivi i zamki ...
a strzeż się, abyś się nie potknął językiem i nie
upadł przed oczyma zasadzających się na cię
nieprzyjaciół"-. Temi słowy wkłada na nas obowiązek umartwienia słuchu i obowiązek umartwienia języka. Młodzieńcze, panno chrześciańska, jeżeli chcesz zachować niewinność duszy,
czystość wiary, łaskę Bożą i spokój sumienia,
nie nadstawiaj ciekawie ucha tam, gdzie rozmawiają o rzeczach nieprzystojnych, nie słuchaj
żartów niewstydliwych, mów próżnych, zarzutów
przeciw Wierze Św., bo słowa te i mowy wcisną
się do duszy, zagnieżdżą się w sercu, zaniepokoją umysł, zrodzą myśli grzeszne, pobudzą
chuci uśpione dotąd, i na szwank narażą lub
ciężko splamią białą sukienkę niewinności.
Ktokolwiek jesteś i czytasz te słowa, lub ich
słuchasz, odwracaj uszy od obmów, potwarzy,
plotek i podchlebstw. „Nie byłoby potwarców
1 plotkarzy, gdyby nie było słuchających". Naflodzmki N. M. P.
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tura ludzka niestety! aż nazbyt skłonna do
uwierzenia raczej złemu, które się o bliźnim mówi, bądź rzeczywistemu, bądź zmyślonemu, niżeli mówiącym o jego dobrych zaletach. Słuchając obmów i oszczerstw nietylko plamisz swą
duszę, ale oraz stajesz się spólnikiem krzywdy
wyrządzonej sławie bliźniego. Jeżeli więc w j a kiemś znajdziesz się towarzyskiem zebraniu,
w którem obmawiają, a ty jesteś godnością
pierwszym, zgań obmowę; jesteś równy, zwróć
mowę na co innego; jesteś niższym, milcz
przynajmniej, albo okaż smutną twarzą swe
nieukontentowanie. „ Obmoicce Bogu, przemierzte, potwarce godni śmierci; a nietylko, którzy je czynią, ale też, którzy czyniącym, zezwalają" \ są słowa Pawła Św. (Rzym. 1, 20). Niegodną jest rzeczą otaczać się obmowcami, donosicielami tajnymi, wężami milczkiem kąsającymi, jak ich nazywa Pismo Św. (Ekkl. 10,11),
wierzyć im, i całe swe postępowanie opierać
na plotkach i zausznictwie. Za tem idzie krzywda bliźnich, poróżnienie najlepszych przyjaciół, wszelkie zaufanie znika, miłość ostyga.
„Przeklęty obmowca i dwujęzyczny (plotkarz), bo
wielu zamiesza pokój mających" (Ekkl. 28, 15).
Weźcie sobie za przykład Biskupa, u którego
stołu pewien gość oczerniał nieobecnego. Biskup rozkazał słudze przywołać oczernionego.
Ze zdziwieniem zapytał gość, co to znaczy?
„Chcę, rzekł Biskup, oczernionemu nastręczyć
sposobność do własnej obrony, albowiem nie
godzi się nikogo potępiać bez wysłuchania go".
Co się tyczy/di'ugiej;*hrainy, tj. ust, niczego
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Mary a Panna tak ściśle nie przestrzegała, jak
milczenia. Mówiła mało, rozsądnie i roztropnie,
a przy tem szczerze i łagodnie, skromnie,
w swoim czasie i w należyty sposób. Mowa
Jej odnosiła się do chwały Boga, lub zbudowania bliźnich.
Niczem tak często ludzie nie grzeszą i to
ciężko, jak językiem. Nie zliczyłbym wszystkich grzechów popełnianych mową, któremi
się ciężkie nieraz rany zadaje bliźniemu, które
trudno zagoić, i wyrządza niemałą krzywdę,
którą trudno wynagrodzić. Słusznie Św. Jakób
(3, 6) nazwał „język ludzki złem niespokojnem,
powszechnością nieprawości, złem nieposkromionem. Bóg obwarował nasz język murem i przedmurzem, tj. wargami i zębami, aby go strzegły,
nim słowo wymówi; a jednak przełamuje on
często ten mur podwójny i wielu grzechów
staje się przyczyną. Trudne to umartwienie języka, a jednak nie jest niepodobne, a z drugiej
strony tak jest potrzebne, że bez tego nie może
się nikt nazwać doskonałym (Jak. 3, 2). A jeśli kto mniema, że jest nabożnym, niepowściągając języka swego, tego nabożeństwo próżne jest
Dla miłości Maryi uczyńmy mocne postanowienie, dzień w dzień rachować się sumiennie
ze słów, hamować się w mowach i w słuchaniu złych mów, polecając się Maryi, aby Ona
kierowała i rządziła językiem naszym tak, iżby śmy go używali jedynie ku chwale Bożej,
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Dzień

14 maja.

O przygotowaniu się do S a k r a m e n t u Małżeństwa.
Tyś niezwyciężonego plastr
Samsona.

miodu

W czasie, kiedy Izraelici za grzechy bałwochwalstwa przez lat 40 trapieni byli od Filistynów, narodu pogańskiego, zamieszkującego
część ziemi obiecanej, powołał Bóg na ich
oswobodzenie męża siły nadzwyczajnej, imieniem Samsona. Był on postrachem i pogromcą
Filistynów.
Bawiąc w mieście filistyńskiem
Thamnata, poznał niewiastę filistyńską i postanowił ją pojąć za żonę. Daremne były upomnienia rodziców, by Die brał poganki. „Podobała mi się, tę mi weźcie za żonę", była
jego odpowiedź. W końcu zezwolili i poszli
z synem do owej niewiasty. Gdy szli, Samson
oddalił się na stronę; wtem zabiegł mu drogę
młody lew, którego pochwyciwszy rozdarł gołemi rękami na sztuki. Wróciwszy do rodziców,
nic im nie powiedział o tem, co zaszło. Gdy
przyszli do Thamnata, zaręczył się z filistynką.
Po kilku dniach idąc znowu z rodzicami oną
drogą dla zawarcia ślubu z narzeczoną, wstąpił na miejsce, gdzie leżał zabity lew; i oto
w paszczęce lwiej znalazł rój pszczół i plastr
miodu. Miód ten jadł Samson, część też dał
rodzicom, nie powiadając im, zkądby go miał.
Taka jest historya o plastrze miodu Samsona
w księdze Sędziów (r. 14) opisana.
A dla czegóż to N. Marya Panna nazwana

jest „Plastrem miodu SamsonaT
Przyczyna
jest ta: Jako miód, który Samson znalazł, niezwyczajnym porządkiem urobiony został w paszczęce lwa zabitego (gdyż pszczoły niezwykły w ścierwie miodu składać), tak też Marya
Panna nadprzyrodzonym porządkiem z rodu
ludzkiego, grzechem skalanego, sama jedna niepokalanie była poczętą, tj. nadzwyczajną łaską Bożą wyjętą, uwolnioną została z paszczęki
(z niewoli) szatana, została uświęconem najmilszem w oczach Boga stworzeniem, i wydała
na świat i piersiami swemi karmiła owego nad
miód słodszego Jezusa, niezwyciężonego Samsona, który pokonał lwa srogiego, czarta przeklętego. Ten, który wszystkich niejako pożerał ,
musiał dostarczyć Samsonowi pokarmu;
Marya stała się Jezusowi i nam słodkością
miodową, pociechą najmilszą nad wszelkie pociechy. Chociaż wedle rozumienia Ojców Kościoła Samson wyobrażał przyszłego Zbawiciela, mającego się narodzić z jednej z córek
Ewy, ale cudownym sposobem, wybierającego
sobie oblubienicę swoję, tj. Kościół, pomiędzy
poganami; to jednak historya miodu znalezionego przez Samsona jest w związku z szuka
niem i pojęciem żony, która go zdradziła, następnie z stosunkiem z niewiastą Dalilą także
filistynką, która go o śmierć przyprawiła. To
nam daje pochop mówienia o przygotowaniu się
do stanu małżeńskiego. Lubo stan dziewiczy,
zalecony przykładem i słowem Zbawiciela,
jest doskonalszym od małżeńskiego, jednak
i stan małżeński jest święty, czcigodny, od Boga
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samego ustanowiony w Raju i to przed upadkiem Adama i Ewy, od Chrystusa P. zaś de
godności Sakramentu wyniesiony, wielu łaskami uposażony. Dobre małżeństwa są dzielnym
środkiem uszczęśliwienia narodów, uświęcenia
pokoleń, silną dźwignią Kościoła i państwa.
Narody bowiem są zbiorem rodzin; jeżli
w rodzinach kwitnie wiara, uczciwość, cnota,
tedy i naród szczęśliwy. Za osłabieniem związku małżeńskiego psują się obyczaje, upada
powaga rodzicielska, gaśnie miłość rodzinna,
znika poszanowanie dla władzy, społeczność
ludzka chwieje się i rozpada. Sakrament małżeństwa jest rękojmią towarzyskiego porządku,
największego szczęścia na ziemi — pokoju.
Należy więc wstępować w stan małżeński tylko
po dojrzałym namyśle i godnie i zawczasu się
doń przygotować, aby przywiązane do Sakramentu Małżeństwa łaski otrzymać. Do każdego
stanu, a więc i do świętego, a tak trudne
mającego obowiązki stanu małżeńskiego potrzeba powołania. Stan ten bowiem potrzebny
jest do utrzymania rodu ludzkiego, ale niekoniecznie każdemu potrzebny do zbawienia. Powołanie wewnętrzne zwyczajne zależy na sumiennem przekonaniu, że się posiada potrzebne
do małżeństwa warunki, a więc przymioty
ciała i duszy, stosowne utrzymanie, że się czuje
rozumną i trwałą skłonność od dłuższego czasu,
wejścia w ten stan w zamiarze uczciwym, tj.
nie jedynie dla chuci cielesnej lub dla majątku, ale mając na oku cel: wspólną pomoc
i wzajemne uświątobliwienie siebie i jeżeli
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Bóg da — potomstwa; lekarstwo na niepowściągliwość ; wreszcie nierozerwalność Sakramentu Małżeństwa. Zastanowić się więc należy
nad obowiązkami, ciężarami, przykrościami tego
stanu, a nie jedynie nad przyjemnościami jego.
Dalej należy mieć przekonanie, że nie zachodzi żadna przeszkoda kościelna, ani cywilna,
że się posiada należytą wiadomość nauki chrześciańskiej. Następnie z całą rozwagą przystąpić do wyboru osoby ; a naprzód prosić w modlitwie Boga o oświecenie. Ma i sez-ce swoje
prawa, ma też je i rozsądek. Proś o przyczynę
N. Maryi P., wysłuż sobie dobrą żonę lub dobrego małżonka przez cnotliwe życie albo przez
Sakr. Pokuty oczyszczone w młodości, przez
posłuszeństwo i szacunek ku swemu ojcu i matce. Staraj się dobrze poznać osobę, którą zamierzasz pojąć na towarzyszkę dozgonną. Chroń
się lekkomyślności i uporu, abyś nie pożałował tego kiedyś, gdy będzie zapóżno. „Kto
dom kupuje, pisze Św. Chryzostom, pilnie się
wprzód wywiaduje o tem, co wart. Kto chce
żonę pojąć, ażaliż niema z większą jeszcze
postępować ostrożnością? Wszakże dom możesz odprzedać, jeżeli ci się niepodoba, lecz
kto raz pojął żonę, już jej nie może oddać".
Staraj się więc o wybór dobrej, moralnej, posłusznej żony. Radź się w tym względzie ludzi
cnotliwych, sumiennych, doświadczonych, a życzliwych i bezinteresownych, osobliwie radź
się rodziców swoich. Patrz, co spotkało Samsona za jego upór niebaczny. „Ta roi się podoba, tę mi weźcie za żonę!" Tak mówi nie
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jeden, a Pismo Św. (Przyp. 31.) upomina:
a Omylna piękność i marna wdzięczność; nieioiasta bojąca się Boga, ta chwaloną będzie Nie
zawsze w pięknem ciele mieszka piękna dusza.
Omylić się możesz, jeżeli w przyszłej żonie
szukasz ideału, który sobie młodociana wymarzyła fantazya. Byłoby do życzenia, aby małżonkowie o ile możności, równi byli co do
wieku, stanu, wykształcenia. Staraj się rozpoznać charakter, usposobienie, humor, skłonności przyszłego towarzysza lub towarzyszki życia. Pamiętaj również i o tern, że się ciężko zawodzą narzeczeni i na utratę Boskiego
błogosławieństwa narażają, gdy w czasie od
zaręczyn aż do ślubu poufale z sobą przestawają, O jak wiele ztąd wynika nieszczęścia!
Ten czas powinni przepędzać uczciwie i pobożnie ; wcześnie powinni udać się do Spowiedzi, raz w czasie zapowiedzi, a potem przed
samym ślubem; mogą się bowiem poradzić
narzeczeni spowiednika w niejednej rzeczy ważnej, do czego na Spowiedzi w dzień ślubu
może już być zapóżno.
A kiedy już nadejdzie upragniony dzień ślubu, przypomnieć godzi się narzeczonym, a osobliwie narzeczonej, która pierwszy raz ślub
bierze, aby spraszając osoby na gody, nie
przepomniała też zaprosić Jezusa i Maryi. Marya będzie waszą słodkością; Ona, acz Niepokalana Dziewica, jednak nie usunęła się,
nie wymówiła od zaproszeń na gody w Kanie
Galilejskiej. Ale nie po to szła, aby ciekawość
oczu nasycić widokiem osób rozpromienionych
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radością i szczęściem, lub się napatrzyć barwności strojów; lecz zawsze umartwiona, cicha
i skromna, poszła tam, aby się okazać Matką
miłosierdzia, żeby swą obecnością uzacnić dostojność małżeńskiego stanu. Widząc niedostatek nowożeńców wstawia się za nimi do Syna
skutecznie. Pan Jezus sam dziewicze prowadzący życie, swą obecnością i pierwszym cudem
uzacnia ten związek, o którym następnie Paweł święty napisał w liście do Efez. (5, 32):
,, Wielki to Sakrament, a ja mówią, w Chrystusie i w KościeleOn jest znakiem połączenia Chrystusa z Kościołem. Kościół sam jeden
jest oblubienicą Chrystusa bez zmazy i zmarszczku.
Pan Jezus opuścił łono Ojca Swego,
aby się połączył z Kościołem; tak mężczyzna
opuszcza ojca i matkę, dla połączenia się w Sakramencie Małżeństwa z niewiastą. Jezus jest
głową Kościoła, mąż głową żony.
Chrystus
kocha czule Kościół, uświęcił go łaską, która
z krwi Chrystusa wzięła początek; tak i mąż
powinien kochać i uświątobliwiać małżonkę.
Kościół czci Chrystusa i zachowuje mu niezłomną wierność; tak i żona powinna czcić męża
i być mu wierną aż do śmierci. Chrystus już
się nigdy nie rozłączy z Kościołem; toż i małżonkowie nierozdzielnie z sobą żyć winni aż
do śmierci w zgodzie.
Tak więc małżeństwo chrześciańskie jest
obrazem połączenia Chrystusa z Kościołem,
a ponieważ to połączenie jest duchowe, nadprzyrodzone, pełne łask, więc i związek mał-
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żeński jest związkiem nadprzyrodzonym, obfitującym w łaski — jest Sakramentem.
Dla okazania świętości i zacności Sakramentu Małżeństwa Kościół otoczył go od początku wspaniałemi ceremoniami i osobnem
błogosławieństwem, które się udziela we Mszy
św. dla nowożeńców. Dziwna zaiste rzecz, że
w miastach tak wielu pozbawia się tego błogosławieństwa, nie korzysta z tego przywileju;
przeto byłoby rzeczą bardzo pożądaną, aby
śluby małżeńskie zawierano przed południem —
a nie wieczorem; w inny dzień — a nie koniecznie w sobotę, bo to dzień poświęcony pamiątce smutku i postu Maryi. Amen.
Dzień

15 maja.

O N i e p o k a l a n e m Poczęciu N. M. P. (ciąg dalszy.)
Przystało,aby Cię Syn iakzacny od winy,
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej,
Który Ciebie za matkę obierajac sobie,
Chciał by przywara grzechu nit postała w Tobie.

Ponieważ już w Nauce czwartej rozważaliśmy, na czem istota Niepokalanego Poczęcia
Maryi polega, przeto pozostaje nam jeszcze
zastanowić się nad znaczeniem drugiej części
tego artykułu wiary. Doskonałość, do jakiej
wyniosło Niepokalane Poczęcie Maryę, dostała
się Jej w udziale nie według prawa powszechnego , lecz przez szczególny przywilej Boga
wszechmocnego ; nie z właściwości natury ludz-
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kiej, ale przez łaskę Boga; nie dla Jej zasług,
lecz przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Odkupiciela rodu ludzkiego. Albowiem podług prawa powszechnego niełaska i gniew
Boży ciężyły i ciężą na całem plemieniu Adamowem. Bóg, Prawodawca Najwyższy, obrawszy Maryę Pannę za Matkę Synowi swojemu,
wyjął Ją sarnę Jednę z pod tego strasznego
prawa. Jego tylko mądrość i wszechmoc potrafiła z zatrutego korzenia Adamowego utworzyć najpiękniejszą i niepokalaną Dziewicę.
A gdy Ją P. Bóg przed wieki przejrzał
i Onę Jednę przed wszystkiem stworzeniem
największą obsypał łask obfitością pierwej,
nim na to zasłużyć mogła ; więc Jej ten wysoki przywilej dostał się w udziale nie z właściwości natury, nie dla Jej zasług, lecz przez
szczególną łaskę Boga.
Nie miałci i P. Jezus grzechu pierworodnego
od pierwszej chwili poczęcia z Ducha Św., na
duszę Jego wylał Duch św. pełność łask i darów swoich, człowieczeństwo Jezusa przez połączenie się z bóstwem Jego było najobficiej
uświęcone; atoli jak niezmierzony zachodzi
przedział między Stwórcą a stworzeniem, tak
wielka też w tej rzeczy zachodzi różnica między P. Jezusem, a N. Maryą P. P. Jezus nie
miał i mieć nie mógł żadnego na sobie grzechu już jako Bóg, sama Świętość, już jako
człowiek, poczęty sposobem nadprzyrodzonym
i niepojętym — bo za sprawą Ducha Św.;
Marya zaś poczęta ludzkim sposobem, mogła
mieć grzech na sobie, lecz wolną była od
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niego przez przywilej i łaską Boga wszechmocnego i nąjdobrotliwszego. A ponieważ wszelka łaska i poświęcenie płynie jedynie z męki
i śmierci Jezusa Chrystusa, przeto dodajemy
„przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa".
Tak więc Chrystus, Odkupiciel rodu ludzkiego,
jest oraz Odkupicielem swej Matki, z tą atoli
różnicą, że kiedy nas już zrodzonych w grzechu łaska Jego oczyszcza, poświęca i z niewoli czarta wybawia, N. Matkę swoję zachował P. Jezus od zmazy grzechu pierworodnego
już w pierwszej chwili poczęcia, ochronił Ją,
aby się w moc czartowską nie dostała ; odkupił Ją przeto wyższym sposobem, uwalniając
Ją od grzechu, nie tego, w który była popadła, lecz tego, w który byłaby popadła, gdyby
Ją była łaska Boża uprzedzająca nie uchroniła (Ś. Aug.) Poświęcił Ją Chrystus Pan obfitością łask i uczynił łaski pełną; jakiej godności i chwały nigdy żaden z stworzonych
ludzi, ni Aniołów nie dostąpił. Albowiem śś.
Jeremiasz i Jan Chrzciciel byli poczęci w grzechu pierworodnym, lecz przed narodzeniem,
szczególną łaską Ducha Św. od niego uwolnieni;
N. Marya P. zaś w pierwszej chwili poczęcia
była wolną od niego i łaski pełną.
Poznaliśmy więc, że nie od ludzi, nie od
Kościoła, ale od Boga samego przywilej Niepokal. Poczęcia Maryi Pannie został udzielony.
Tak więc światłem wiary oświeceni zrozumiawszy ten dogmat o Niep. Poczęciu Maryi,
nietylko nic w nim nie znajdujemy, coby się
zdrowemu sprzeciwiało rozumowi; lecz owszem
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najzupełniej szą spostrzegamy zgodność z rozumem , jakoteż i awiązek z innymi dogmatami
Wiary. Odpowiada on wszechmocy Bożej; albowiem kiedy mógł Bóg stworzyć Aniołów
w łasce swojej i pierwszych ludzi w pierwotnej świętości: czemużby nie mógł zachować
od zmazy grzechowej Maryi? Zaiste, tak przystało Ojcu Przedwiecznemu, wybrać sobie z pomiędzy córek Ewy jedyną Maryę za matkę
Synowi Swojemu i przysposobić najukochańszą
Córę czystą i świętą; bo od Niego wyrok i od
Niego przywilej ochraniający od skazy. Któż
tu raczej nie będzie podziwiał, wielbił i chwalił wszechmocy i mądrości Boga Ojca? Któż
tego nie pojmie, że Marya P. nie dlatego stała
się Matką Bożą, iż była córką Ewy, lecz raczej dlatego chciał Ją mieć Bóg córką Ewy,
aby mogła być matką Synowi Bożemu. Ona
więc jedna, nie mając równej sobie istoty
w godności macierzyństwa Bożego, wyłączoną
jest także przedziwną łaską Boga od wspólnego losu dzieci Adamowych.
Przystało to uczynić Synowi Bożemu, aby
On będąc samą Świętością, za matkę obrał
sobie Dziewicę niepokalaną na duszy i ciele.
Bo niepodobna przypuścić, aby Syn Boży
z ciała, chociaż na chwilę grzechem skażonego,
mógł wziąć ciało dla siebie; ssać piersi, choćby na chwilę jadem czartowskim zatrute. Jeżli
bowiem Salomonowi rozkazał Bóg Najświętszy,
aby mu kościół materyalny po wybudowaniu
oczyścił, poświęcił i przyozdobił, nie miałżeby
sobie Syn Boży ten przybytek swój odpowie-
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dnio do chwały, świętości i majestatu swego
poświęcić i przyozdobić? Ta, która Boga miała
zwać Synem swoim, nie miałaż być w wyższej świętości i piękności stworzoną od Adama
i Ewy, od samych Aniołów ?
Nareszcie tak przystało dobroci i miłości
Boga Ducha Św., aby tę Najświętszą Oblubienicę swoję, w której żywocie miał sprawić
tajemnicę Wcielenia Syna Boskiego, wszystkiemi przyodział pięknościami, którą wybrał
sobie za szczególniejszy swój przybytek, za
zwierciadło sprawiedliwości dla wszystkich dzieci Adamowych , za Stolicę mądrości, w którą
przed wieki wpatrując się (Pieśń 4, 7) mówi:
0 jakżeś
wszystka piękna przyjaciółko
moja,
żadnej zmazy nie ma w Tobie; gołębico moja,
czy staś i pięknaś sama jedna". Kończymy zatem
słowy przez Jana Szkota (1307 r.) wyrzeczonemi: „Tak Bóg uczynić mógł; uczynić to
wypadało ; a więc też i uczynił".
Ta prawda Wiary ś., ugruntowana na Piśmie
św. Starego i Nowego Testamentu, oparta na
nieustającej Nauce Ojców śś., na dziedzicznem
podaniu i wyrokach Soborów, na obrzędach
1 praktyce Kościoła wszystkich wieków, orzeczoną została uroczyście jako artykuł Wiary
św. przez Piusa IX papieża, w obecności przeszło 500 biskupów z całego świata zebranych,
na dniu 8 grudnia 1854 r. w Rzymie (bullą
Ineffabilis).
Ukorzmy więc słaby rozum nasz pod powagę nieomylnego Kościoła i razem z nim
wyznawajmy w pokorze ducha, całem sercem
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i usty: Wierzą, iż Marya Panna jest Niepokalanie Poeząta! Niech bądzie pochwalone przeczyste Niepokalane Począcie N. Maryi P. Przez
Twoje Niep. Począcie, o Najśw. Maryo Panno!
oczyść serce, duszą i ciało moje. Amen.
TJwaga dodatkowa.
Wiersz
kończący Tercyg:
Ja mieszkam na -wysokościach, znaczy t y l e , co
w N i e b i e . A tron m ó j w słupie o g n i s t y m , t j .
obłoki służą M a r y i j a k b y z a p o d n ó ż e k .

Dzień 16 maja.
Marya od wieków p r z e j r z a n a na Matkę Synowi Bożemu. — Czego należy u n i k a ć dla zachowania cnoty
czystości ?
Witaj Świątynio Boga w Trójcy jedynego.
Tyś Ruj Aniołów,
Pałac wstydu panieńskiego.

Wiemy z poprzednich nauk, że Marya P.
jako Matka Boża, najwięcej zbliżoną była do
Boga, w szczególny sposób z Nim złączona;
w Niej bowiem, jakby w świątyni najwspanialszej, przemieszkiwał przez dziewięć miesięcy Jezus Chrystus, Syn Boży; z Jej ciała
wziął najświętsze ciało dla siebie. Wiemy też
z WTiary, że Syn Boży jest z Bogiem Ojcem
jednej istoty i natury, Bóg,z Boga, Światłość
z Światłości; — toż i Duch Święty ma tę samę
Boską istotę i naturę, co Ojciec i Syn Boży.
I dla tej wiecznej i nierozdzielnej jedności
Syna z Ojcem i z Duchem świętym co do
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istoty i natury bóstwa Mary a jako Matka
Syna Bożego najbliżej przypuszczona do Boga
w Trójcy jedynego, nazwana jest Świątynią
czyli mieszkaniem Trójcy Najświętszej', w Niej
bowiem Bóg Ojciec mieszkał przez łaską, bo
Ją sobie szczególniej upodobał i ubłogosławił
nad wszystkie niewiasty, jak to stwierdził
Anioł Gabryel, mówiąc do Niej: „Pan z Tobą".
Bóg Syn założył w Niej swoje mieszkanie do
czasu; Bóg Duch Św. mieszkał w Niej przez
miłość, co sią dalszemi słowami Anioła stwierdzić może.
Tą przecudowną Świątynią sam Najwyższy
ugruntował (Ps. 82, 5). Od wieków jestem zrządzona i zstarodawna, pierwej niżeli się ziemia
stała (Prov. 8, 23): A który mnie stworzył, odpoczął iv przybytku moim. Od początku i przed
wieki jestem stworzona (Ekkl. 24, 12—14). Jak
to mamy rozumieć? Wyjaśni tą rzecz nastąpne niedokładne, słabe porównanie: Nim
kaznodzieja wypowie kazanie, ma już je ułożone w głowie. Nim je odda w słowach, jest
ono już w jego umyśle, a chociaż wygłosi je,
to jednak zostaje ono w duszy jego, dusza
kaznodziei nie ponosi przez to uszczerbku. Podobnież Bóg nosił od wieków w myśli swojej
obraz wszystkich istot, które miał stworzyć.
W myśli Bożej od wieków zarysowany był
cały plan stworzenia i odkupienia świata pierwej,
nim stworzył cokolwiek. A chociaż później świat
stworzył, stworzenia nie są wypływem, emanacyą, cząstką istoty Bożej. — Wszechświat,
jak go nazywają, uważany w świetle wiary,
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obejmuje dwa różne od siebie światy: Świat
natury i świat łaski. Pierwszy pojmuje Boga
tylko jako Stwórcą i Zachowawcą istot; drugiego granicami są: Nieprzystępna rozumowi
tajemnica Trójcy Św., a ostatni jego kraniec:
Wcielenie Syna Boskiego, i obiecane dzieciom łaski oglądanie Boga w Niebie — to stanowi porządek nadprzyrodzony, którego tajemnice tylko przez Objawienie Boskie udzielone nam zostały. „ Wszystko się stało przez
nie (przez Słowo, czyłi przez Syna Bożego) , a bez niego nic się nie stało, co się
stało". (Jan, I, 3). Chrystus jest pierworodny
wszego stworzenia (Kol. 1, 15). Ależ Wcielenie
Syna Bożego miało sią stać przez macierzyństwo Maryi. A zatem Jezus i Marya, to pierwsze niejako istoty, zajmujące od wieków myśl
Bożą, spoczywające w planie, w wyrokach Boskich, albo j ak św. Bernardyn z Sienny sią
wyraża: „Ty o Maryo! byłaś w myśli Bożej
przed i nad wszystkiem stworzeniem przejrzaną (praeordinata) na Matką Synowi Bożemu"
(Serm. 15, 4). Tak wiąc Najśw. Marya Panna
żyje od wieków w myśli i w miłości Boga.
Ta, która wcielone Słowo miała porodzić,
żyje w Boskiem Słowie. Przjrzana przez Króla
nieśmiertelnego do niepojątej godności wyznacza niejako przez Syna swego stworzyć sią
mającemu światu cel najwyższy, nieskończony.
„Tajemnica Twojej chwały, o błogosławiona
Dziewico! jest rozstrzygającym motywem niezmiernego dzieła stworzenia; Ty zalewasz według nadprzyrodzonego planu świat bogactwami
Godzinki U. M. P.
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łaski i niewypowiedzianym blaskiem chwały.
(Wyjątek z kazania Kombalota).
N. Marya P. nazwana jest „ B a j e m Aniołów
albowiem jak ów Raj rozkoszny, w którym Adam
i Ewa byli umieszczeni, przyczyną był ich radości; tak Marya P. wydając na świat Króla Aniołów, pomnożyła radość Aniołów w niebie. Albowiem odkąd odkupione przez Jezusa dusze
pobożne zaczęły wchodzić do Nieba, odkąd
grzesznicy zaczęli się nawracać, i zapełniać
miejsca opróżnione po strąconych z Nieba pysznych aniołach, pomnażać liczbę wiernych sług
Bożych, pomnażała się też bezustanku radość
wiernych Bogu Aniołów. A skoro przez Maryę
zstąpił na ziemię Jezus, pociecha Aniołów,
zbiegali też Aniołowie z Nieba na ziemię (jak
mówi św. Rychard), aby się uczyć od Maryi
miłości Boga i zapalać gorącą miłością Jego.
Oby Marya i naszym była Bajem, a stanie się
przez to, jeżeli porzuciwszy grzechy, Boga
z całego serca umiłujemy.
Marya nazwana jest „Pałacem wstydu panieńskiego11. Zaiste! był to pałac królewski,
lśniący czystością, przyozdobiony wszystkiemi
cnotami, przewyższającemi cnoty wszystkich
Świętych, dziwnie piękniejaśniejący wzorem kosztownego klejnotu skromności i wstydu panieńskiego. Wstyd panieński, młodzieńczy, ta pozostałość w nas pierwotnej niewinności, to
przyrodzone przedmurze niewinności i czystości; wstyd, mówię, święty i szlachetny, jestto
uczucie powstające w człowieku w chwili,
gdy nieprzyzwoita myśl, słowo lub w ogóle
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pokusa zagraża cnocie czystości, wywołujące
rumieniec na oblicze niewinnego. Jestto uczucie wstrętu, oburzenia i niezadowolsnia, gdy
nam
grozi
niebezpieczeństwo nadwerężenia
prawa moralnego lub przyzwoitości, uczucie
bojażni Bożej, która się wstydzi grzechu. Wstydliwość jest najpiękniejszą ozdobą człowieka,
osobliwie młodziana i dziewicy; to klejnot
błyszczący w obyczajach, w twarzy i w całem
ich postępowaniu; świadek niewinności, stróż
chroniący od splamienia duszy, lampa wyświecająca wszystko co nieuczciwe, siedziba cnoty,
znak uczciwości (Bern.) Uczucie to tak dawne,
jak świat, pojawia się już u pierwszych Rodziców po ich upadku. Tak głęboko jest wkorzenione, że nawet u ludzi rozpustnych występuje na jaw, gdy się chcą odważyć na nowy
upadek.
Znana jest historya o Św. Efremie, którego
osoba nierządna kudła, idącego przez ulicę
miasta Aleksandryi. Efrem rzekł do niej : „Pójdź
za mną". Gdy przyszli na rynek, gdzie było
pełno ludzi, rzekł: „Uczynię, czego żądasz".
Wtedy ona spojrzawszy na rzesze ludzi rze •
kła: Ależ tu takie mnóstwo ludu! Musielibyśmy się wstydzić". Na to rzecze Efrem:
„Jeżeli się wstydzisz przed ludźmi, o ileż więcej powinnaś się wstydzić przed Bogiem, który
widzi i przenika tajniki ciemności". Zmięszata
się niewiasta na te słowa i odeszła.
Rumieniec wstydu, to pierwszy kwiat cnoty,
kwiat nader delikatny. Lada powiew ostrego
wiatru może go zmrozić i zepsuć. Młodzieży
7»
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chrześciańska! chceszli na długo zachować niewinność duszy, pielągnuj wstydliwość na wzór
N. Maryi P. Wstydliwość była Jej najmilszą
cnotą; przeto tak pilnie unikała zgiełku światowego, tak lubiła zacisze domowe, pracą,
modlitwą, czytanie pobożne, rozmyślanie; strzegła swej wyobraźni; we wszystkiem: w ubiorze, giestach, mowach, w spojrzeniu, w calem postępowaniu i życiu była najskromniejszą i najwstydliwszą, samym wzrokiem swoim
odpierała zuchwałe spojrzenia.
Chcesz, bracie, siostro, zachować wstydliwość, módl się do Maryi, obierz ją sobie za
wzór, naśladuj Św. Kazimierza, który omdlewał, skoro w obecności jego wymówiono słowo
nieprzyzwoite. Posłuchaj rady sw. Hieronima,
który pisze: „Czego się wstydzisz wymówić, —
o tem wstydź się także myśleć". Umartwiaj
wyobraźnię (imaginacyę), to jest ten zmysł wewnętrzny, który otrzymane wrażenia od zmysłów, w duszy jakby w zwierciedle odbija,
barwnie maluje i nowe obrazy tworzy. Przeto
czuwaj nad zmysłami i nad oczyma, aby nie
patrzały pożądliwie na osoby, na malowidła
szpetne itp. Nie bądź niepotrzebnie ciekawym.
Strzeż się próżnego marzenia, do czego wyobraźnia tak bardzo skłonna.
„Marzenia miękkie, rozkoszne, pisze biskup Landriot, marzenia
podniecane czytaniem romansów, wyście więcej
kobiet zabiły, niż niejedna zaraźliwa choroba!"
Te marzenia osłabiają duszę, zniechęcają do
życia, rodzą niezadowolenie z rzeczywistości,
uczą gonić za urojonemi ideałami szczęścia,
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jakie być nie może na świecie. Poskramiaj
pamięć, by nie wskrzeszała dawnych nieprzystojnych wrażeń ; nie wchodź w płoche towarzystwa, nie uczęszczaj do teatru na sztuki
dwuznacznej moralności, tem mniej na wprost
niemoralne i nie czytaj książek i czasopism
przeciwnych Wierze i obyczajności.
Natomiast w rozmyślaniu tajemnic życia,
męki i śmierci P. Jezusa, tajemnic Różańcowych N. Maryi P. dostarczysz wyobraźni pożywnego pokarmu, zaskarbisz sobie względy
Maryi, że ci będzie Patronką pomocną we
wszystkich pokusach od ducha nieczystego,
doznawać będziesz spokoju duszy, który jest
udziałem jedynie czystych serc. Amen.

Dzień

17 m a p .

O miłosierdziu ku ubogim.
Pociecho utrapionych,
czności.

ogrodzie

wdzię-

Ziemia, na której mieszkamy, słusznie nazwana jest padołem smutku, płaczu i nędzy;
w tem krótkiem bowiem życiu człowieka mało
jest chwil wesołych i szczęśliwych; zaledwie
może wiek dziecięcy cieszy się życiem, wszystko
mu się uśmiecha, z otuchą spogląda w przyszłość, bo nie zna jeszcze goryczy, j a k a go
czeka. Kto zdolen spisać wszystkie przyczyny
jęków, żalów i smutków, narzekań i boleści
iudzkich?
„Człowiek urodzony z niewiasty, ży-
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jąc przez czas krótki napełnion
bywa wielą
nędz.
Który wychodzi jako kwiat, i skruszony
bywa, a ucieka jako cień, a nigdy nie trwa
w tymże stanie Oto w krótkich słowach Jobowych (14, 1—2) cała historya człowieka.
Dziwna zaiste! rzecz, że ladzie — towarzysze
wspólnej niedoli, zamiast sobie osładzać ją,
przyczyniają sobie nawzajem przykrości i smutku. A smutek zły to poradnik — w smutku
robi się ciemno i rozpacznie. Któż nas pocieszy ?
Mają i małe dziatki swoje smutne chwile;
a wtedy instynktem wiedzione spieszą na łono
matki. Matka otrze łezką i smutek zrozumie,
przyciśnie do serca i boleść ukoi. Taką Matką
Pocieszycielką utrapionycb dał nam Bóg w Maryi. Ona przeszła przez różne niedole i krzyże,
przez jakie żadna nie przechodziła nieszcząśliwa istota. Ona wie, jak boli cierpienie, a że
nas kocha, wiąc nas zrozumie i z nami zaboli.
Ona pospieszy z skuteczną pociechą, skoro sią
do niej uciekniemy: jednych zachąci do znoszenia utrapień, drugim stara sią ulżyć swem
wstawieniem sią u Syna. Któż jest, kto bolał,
a nie doznał Jej pociechy? My już tylekrotnie
doświadczyliśmy tego; prądzej zliczyłbyś gwiazdy na niebie i krople wody w morzu, niżelibyś chciał policzyć wszystkie dowody Jej
macierzyńskiej nad ludźmi opieki.
My jeszcze i teraz ustawicznie do Niej sią
uciekamy w utrapieniach, my jeszcze później
tylekrotnie do Maryi wyciągać bądzienay błagalne dłonie i wzdychać o pomoc! A w jaki

sposób okażemy naszą ku Niej wdzięczność?
Nie w inny, jedno czyniąc to, co nam Syn Jej
każe. A P. Jezus nic tak często nie nakazuje,
jak miłosierdzie względem ubogich. „ Ubogich zawsze macie z sobą(Mat. 26,18). „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz Niebieski jest miłosierny* (Łuk. 6, 36). A co nakazał, to stwierdzał przykładem; do tego zachęcał obietnicą
nagrody. „Jaką miarką mierzycie, i wam będzie
odmierzono" (Łuk. 6, 38). Bogacz zwykle się rodzi z bogatej matki, ubogi zaś rodzi się z matki ubogiej. Lecz tak bogacz jak żebrak wspólną
mają matkę miłosierdzia, a tą jest Mary a.
Marya jest matką pięknej miłości, więc kocha
tych, którzy czynią uczynki miłości bliźniego;
Marya jest matką miłości, nie onej miłości,
która kocha tylko ludzi równego stanu, zwłaszcza tych, którzy nam coś dobrego uczynili;
lecz tej miłości przez Chrystusa nakazanej,
która i w najnędzniej szym człowieku, nawet
i w grzeszniku, nawet i w nieprzyjacielu widzi bliźniego i ciepłem serca ogrzewa go
i wspiera, nie spodziewając się od niego zapłaty, nie licząc nawet na wdzięczność. Nie
onej przyrodzonej litości, która widokiem nędzy tknięta rzuca okruchy zbytku żebrakowi,
aby się co rychlej pozbyć niemiłego widoku,
lub dogodzić popędowi dobrego z natury serca ;
lecz owej chrześciańskiej cnoty miłości, która
w ubogim widzi obraz i podobieństwo Boskie,
widzi swego brata, widzi samego Chrystusa
wyciągającego rękę; — a nawet wyszukuje
takich, co się wstydzą żebrać, i dla miłości
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Boga zaopatruje potrzeby jego według możności. Me onej miłości, która samoż dzieło miłosierdzia zamienia w okazyę zabawy i rozrywki, a jeszcze z tego szuka rozgłosu w gazetach u świata. Tak! Marya kocha cichą,
skromną ofiarność, o której P. Jezus powiedział u Mat. (6, 3). Niechaj nie wie lewka twoja,
co czyni prawica twoja, która nawet nazwisko
swoje ukrywa przed światem i przed tymi, którym dobrze czyni, aby nie straciła nagrody
u Boga; ona czyni dobre nie dla nagrody, lecz
jedynie dla Boga.
Takiemu miłosierdziu Marya uprasza błogosławieństwo od Boga, takiemu miłosierdziu
cześć od ludzi. Tylko szlachetne dusze zdolne
są wznieść się do tej wysokości, zdobyć się
na taką ofiarność; tylko lekkomyślny, zepsuty człowiek, nieużyty samolub jest nieczuły
na nędzę bliźniego, odsuwa niemiłe wrażenia
od siebie; tylko skąpcowi każdy'dopraszający
się jałmużny jest gościem niemiłym.
Piękną zaiste jest rzeczą, na polu nauki czy
teologicznej, czy świeckiej, zdobywać sobie wawrzyny ; lecz bogdąjby się święciły owe czasy,
w których nasi profesorowie teologii, jak np.
św. Jan Kanty obok wielkiej nauki odznaczali
się wielkiemi dziełami miłosierdzia. Kiedy wiek
nasz rości sobie pretensyę, iż uczonych wydaje, — wiek XV wydał Świętych.
Piękną jest niewiast zaletą wykształcenie
umysłowe; lecz dalekiej sięga starożytności
¿najwyższej powagi jest świadectwo (Przyp. 31).
„ Niewiasta mężna rękę otworzyła ubogiemu, a clło-
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nie swe ściągnęła ku niedostatkowiNiewiasta
próżna lubuje się w strojach, w zabawach;
jedynie prawdziwa pobożność groszem zaoszczędzonym lub użebranym pozakładała szpitale
ubogich, kalek, chorych, ochronki sierot. Nie
uniwersytety żeńskie, lecz ognisko domowe,
zakon Chrystusów, wzór Maryi, loże chorych
nędzarzy itp. były szkołą cnót chrześciańskicb,
w których wyrosły, wykształciły się pełne słodyczy i miłosierdzia nasze czcigodne polskie
matrony! Więc idźmy za ich przykładami!
Gdziekolwiek się zwrócisz, wszędzie ujrzysz
sprawdzone słowa Chrystusowe: „Ubogie zawsze
macie z sobą!" Nie możesz datkiem, wesprzyj
słowem, a jedno: Bóg zapłać! starczy ci za
zapłatę.
Pomnij bracie, że słońce szczęścia nie zawsze
ci będzie przyświecać; zmienność jest losem
rzeczy ziemskich. Kiedy przyjdą na cię dni złe,
dni smutku, choroby, nieszczęścia, cóż cię
wtenczas pocieszyć zdoła? Oto słuchaj, co pisze św. Chryzostom: „Niepodobna, aby dusza
miłosierna i pełna współczucia dla nędznych,
utrapionych i prześladowanych trapiona była
ciężkim smutkiem i wielkiem zawikłaniem sumienia". A w Piśmie Św. czytamy: „Błogosławiony,, który ma baczenie na ubogiego, w dzień
zły wybawi go Pan(Ps. 40). „,Jałmużna od
śmierci wybawia i ona jest, która oczyszcza grzechy i czyni, że się znajduje miłosierdzie i żywot
ivieczny" (Tob. 12, 9). Ona sprowadza śmierć
szczęśliwą i łagodzi straszny sąd' Boży. Jałmużna idzie za nami aż po za grób — w progi
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wieczności i niebo nam otwiera. Gdy Chrystus
zasiądzie na sąd, nie będziesz pytany o to, coś
jadł, ileś balów odprawił, ileś książek przeczytał, lecz o to, ilu ubogim uczyniłeś dobrze dobrowolnie — bezinteresownie — i w stanie łaski.
Maryę zowiemy „Ogrodem wdzięcznościco
tyle znaczy, jak Rajem. W ogrodzie tak miło,
czy się spojrzy na różnobarwne kwiaty i klomby i drzewa, czy posłucha śpiewu ptactwa, czy
nas woń kwiatu doleci, czy spoczniem podczas
skwaru słonecznego pod cieniem lipy rozłożystej.
Marya jest prawdziwym drugim Rajem, do
którego wąż piekielny ani na chwilę nie miał
przystępu, w którym drzewo żywota Chrystus
wszczepiony, z którego wypłynął zdrój żywota,
w którym zakwitł kwiat nieśmiertelności, na
który żadne nie padło przeklęctwo, lecz samo
na nim spoczęło błogosławieństwo. Prześliczny
Ogrodzie ! któż wyliczy wszystkie Twe piękności, te woniejące kwiaty, które wyrosły w Tobie : lilia czystości, fijołek pokory i róża miłości?
Opłakania godny, kto z tego Raju wygnani —
Bądźmy różanym ogrodem Maryi, rozmyślając
radosne, bolesne i chwalebne tajemnice Różańca; z ziemi serc naszych wypleńmy chwasty
grzechów, a zasadźmy w niej kwiaty cnót i obwarujmy ją płotem czujności, ajedzmy z drzewa
żywota, tj. przyjmujmy często, a godnie, Komunię św. i wdzięcznym śpiewem pieśni nabożnych i modłów zapraszajmy do tego ogrodu
wdzięczności Maryę z Jezusem. A Marya mile
przy nas bawić będzie; — a może też uszczknie
który kwiatek i poda go miłemu Synowi i u-
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mieszczon będziesz w pałacu Niebieskim. Tam
nie zwiędniesz, nie uschniesz już nigdy, nie
spali cię słońce, mróz nie zważy, bo tam już
więcej nie będzie ni jesieni, ni zimy, ale wiosna nieustanna. Te łzy przez ciebie osuszone
sierotom błyszczeć będą w koronie twojej, jak
się lśnią perły rosy porannej u kielicha kwiatu ;
będziesz napawany strumieniem roskoszy; za
twe jałmużny Syn Maryi odda ci miarą obfitą,
potrzęsioną i opływającą, a jak pszczółki i motyle otaczają kwiaty, tak cię otoczą dusze ubogich i Świętych, które cię uprzedziły z dobremi
uczynkami i mieszkanie ci przysposobiły w Niebie, i nie zagaśnie sława twoja, ani imie twoje
nie zaginie. „Bo Niebo jest giełdą (mówi Św.
Chrysostom); daj chleba, a weźmiesz Eaj ; daj
małe, a otrzymasz za to wielkie; daj znikome,
a otrzymasz nieśmiertelne. Otwórz ubogiemu
rękę, a Chrystus otworzy ci bramę niebieską",
są słowa św. Augustyna. Amen.

Dzień

18 maja.

O cierpliwości w ubóstwie. O s k u t k a c h
złych książek w y n i k a j ą c y c h .
O

Palmo cierpliwości
czystości.

z
—

czytania
O Cedrze

Palma należy do drzew, które w gorącym
nawet piasku i w ziemi opoczystej południowych krajów bujnie rośnie, bez osobliwego
pielęgnowania ludzkiego, nie więdnie, nie usycha, a j a k wielce pożyteczna! Jest miejscem

1US

ochłody i wypoczynku znużonemu długą podróżą po skwarnej puszczy wędrowcowi. Prędzej twardy dąb się złamie, smukła topola lub
kasztan rozłożysty nie wytrzyma gwałtowności
wichru, jedna palma ugnie się, a nie złamie,
a przeto jest godłem zwycięztwa. Słusznie
Mary a Panna nazwana jest Palmą cierpliwości,
Palmą zwyciężką; bo ją ani szczęście nigdy
nie uniosło w dumę, ani nieszczęście nie złamało ; zawsze u Niej ta sama równowaga duszy, pochodząca z zupełnego zdania się we
wszystkiem na wolę Bożą; czy Ją widzimy
w stajence Betleemskiej, czy w Egip.cie, czy
pod krzyżem, czy po odejściu Chrystusa do
Nieba; zawsze ta sama pokorna służebnica
Pańska, jak gdyby mówiła: „Niecli mi się stanie według słowa Twego". Mary a ponosiła krzyż
ubóstwa, tułactwa, męki i śmierci najdroższego
Syna swego, następnie opuszczenia i sieroctwa.
Jej cierpliwość przeszła przez wszystkie próby,
cierpliwością przewyższyła wszystkich wyznawców, bez krwi przelania zarobiła sobie na palmę Męczenników. Cierpliwość Maryi ukoronowała Ją koroną chwały nigdy niewiędniejącą;
nam na przykład i zachętę, j ak mamy Ją w tej
cnocie naśladować. Cierpliwość jest to cnota
uśmierzająca smutek, powstający z powodu doznanych krzyżów. Są trzy stopnie cierpliwości;
lecz nie o wszystkich mówić zamierzam. Chcę
mówić o tej, którą (Psalm 9, 19) nazywa „Cierpliwością ubogich'" i dodaje, że ona nie zginie
do końca, tj. nie będzie wiecznie bezowocną,
przyniesie kiedyś pożądany owoc : owoc zmi-
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łowania Bożego. Pan wysłucha ich modłów i sowicie nagrodzi utrapienia, które znosili w ufności nie ustając. O cierpliwości ubogich
mówią, która poniżenia, wzgardy, urągania,
choroby, niedostatek znosi w milczeniu, a chociaż niekiedy gorzko w cichości zapłacze, jednak skarg i narzekań nie zawodzi, nie szemrze przeciwko Opatrzności. Chociaż j e j nądzy
i boleści zdaje sią nie być końca, chociaż jej
krzyże zdają sią nie mieć liczby, chociaż po
ludzku rzeczy biorąc nieszczęścia zdają sią przechodzić siły ludzkie ! „ Cierpliwość ubogich nie
zginie do końca", nie bądzie zawiedziona. Czy
spojrzysz, bracie, na Ukrzyżowanego, czy na
Matką pod krzyżem Bolesną, i porównasz swój
krzyż z ich krzyżem, poznasz, że nie jest on
dłuższy, ani ciąższy od ich krzyża, a jednak
oni niewinnie cierpią, a ty może przewiniłeś!
Tym krzyżem opłacasz twój czyściec. Jeżeli
cierpisz niedostatek i przyjdzie ci może na
myśl: Czemu to Bóg tak nierówno podzielił
majątki, że jeden obfituje, a drugi nądzą cierpi ?
Usłyszysz odpowiedź: Niema innej drogi dla
wybranych Bożych, jedno droga krzyża. Bóg
miał w tym podziale najmędrszy zamiar, aby
majętni pobudzali się do litości nad nędznymi,
a biedni ćwiczyli się w cierpliwości. Nie zazdrość więc majętniejszym; oni będą musieli
zdać ścisły rachunek przed Bogiem z majętności, ty zaś nie będziesz miał z czego rachować się, chyba z tego, jakeś dźwigał krzyż
swój. Nie poniesiesz go dłużej, jak do śmierci, nie dalej, jak do grobu, a po śmierci
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Sędzia sprawiedliwy odda tobie sowitą zapłatę.
Chwyć się pracy, rozmyślaj bolesne tajemnice
Różańca, proś i radź, a módl się; „cierpliwość
ubogich nie zginie do końca".
Maryę nazywamy dalej „Cedrem czystości
Drzewo cedrowe, rosnące na górze Libanu, wysmukłe, gładkie, bez sęków, trwałe, bo nie
podlega pruchnieniu, jest godłem czystości
i Niepok, Poczęcia Maryi. Mówiliśmy już p >
dwakroć o cnocie czystości i wspomnieliśmy
0 skutecznych środkach jej zachowania, jako
to : strzedz młodzież od czytania złych i szkodliwych wierze i moralności książek. Żyjemy
w wieku oświaty, powiadają, więc trzeba się
kształcić a więc czytać.
Oświata — bardzo
to szumny i złudny wyraz; bo jak dobroczynne
jest światło słońca, bo naturalne, jest też światło
sztuczne, a wreszcie są ogniki błędne, prowadzące
na bagna i zgubę; tak też wiemy, że zły duch,
przebiegły anioł ciemności, przemienia się niekiedy w anioła światłości, aby tem łatwiej
ludzi uwiódł. Zwolennicy jego wiedzą dobrze,
że skoro popsują młodzież, a osobliwie panny,
tem samem zaszczepią jad w ciłą generacyę.
Wiedzą dalej, że młodzież ciekawa do czyta
nia, więc też za pomocą druku i tanich książek, zadarmo niekiedy rozrzucanych, wabią na
lep niedoświadczony młodzież i moralnie ją
zabijają. Jestto ścisłym obowiązkiem Papieża
1 Biskupów zapobiegać szerzeniu się tej niemoralnej powodzi; atoli liczba złych książek
i pism z każdym dniem tak wzrasta, że pra
wie niepodobna ten urząd spełnić dokładnie.
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Jest obowiązkiem sumienia rodziców, nauczycieli i opiekunów młodzieży, pokierować czytaniem w ten sposób, aby dawać do rąk młodzieży książki pożyteczne, a zapobiegać czytaniu złycb. Gdyby to dzisiejsza młodzież chciała
słuchać, i pokryj omu nie pożyczała i nie udzie
lała sobie nawzajem trucizny!
Pedagogika
klasyfikuje wiadomości na koniecznie potrzebne, pożyteczne i przyjemne. Tymczasem z pominięciem pierwszych chwyta się chciwie to,
co bawi, a jeszcze prędzej to, co schlebia namiętnościom i psuje duszę nieugruntowaną
jeszcze w zasadach wiary i moralności. A przecież celem życia nie jest sama zabawa tylko;
grzechem jest, zadawać duszy moralną truciznę.
A wieleż jest osób, któreby się spowiednika
radziły, czy tę lub owę książkę czytać się godzi? Zresztą samemu łacno rozpoznać, czy
z czytania książki przybywa chwały Bogu,
poznania siebie, postępku w cnocie lub przeciwnie. Objaśni nam to przykład. Przed trzystu laty zacni pobożni rodzice hiszpańscy prócz
trzech synów mieli córeczkę Teresę, którą wychowali w bogobojności i czystości, zaprawiając do modlitwy i czytania Żywotów Świętych.
Tem czytaniem serca Teresy i braciszka Ro
deryka dziwnie zapalały się miłością Bożą,
tak iż nawet oboje zapragnęli zostać męczennikami, następnie przez lat 5jedynem ich marzeniem było wstąpienie do klasztoru. Teresa
była wzorem cnoty do roku 12, kiedy j e j matka umarła
Pobożna panienka w gorących
łzach poleciła się opiece Maryi. Mimo czujno-
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ści ze strony ojca dwie rzeczy nieznacznie
zwichnęły umysł Teresy: Namiętne czytanie
romansów i obcowanie z osobą powinowatą,
która pomału wszczepiała w nią złą zasadą:
że można dzielić serce między Bogiem a światem. Zdawało się Teresie, że można pogodzić
zamiłowanie świata z miłością Boga. Czytała
wprawdzie dla rozrywki tylko, ale z taką chciwością, że ani przestrogi, ani zakazy ojca j e j
nie powstrzymywały od tego. Czytała we dnie
i w nocy, za tem poszło, że świat ponętnemi
malowań farbami wydawał jej się tak pięknym,
iż zapragnęła się doń zbliżyć. Poczęła zaniedbywać modlitwę i nabożeństwa, dawna j e j
gorliwość i miłość Boża osłabła; natomiast
obudziła się próżność i miłość własna, chęć
podobania się i strojenia, zabaw i rozrywek,
a czego przed tem nienawidziła, teraz oswoiła
się z tem i chętnie słuchała opowiadań i zwierzań przyjaciółki. A nie sądźcie, aby w tem
wszystkiem był jakiś grzech ciężki. Teresa zabrnęła w grzechy powszednie nałogowo; lecz
opieka Matki Boskiej, widzenie we śnie miejsca w piekle, jakie było dla niej zgotowane,
jeżeli tego nie porzuci, nareszcie czytanie pobożnych książek otworzyły j e j oczy, zwróciły
ją< do pokuty i tak Teresa została wielką
Świętą. Teresa nie doszła tam, dokąd dochodzą zazwyczaj panny czytające złe książki,
które nie odebrały ani tak starannego wychowania, ani tyle łask od Boga. Ach, jakież tam
musi być spustoszenie w duszy, kiedy czytając zdaje się nam, że nas nikt nie widzi, że
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się sam na sam nie potrzebujem wstydzić.
W wyobraźni sadowią się plugawe obrazy,
wciskają się do duszy złe myśli, i budzą się
cielesne żądze, kiedy się czyta opowiadania,
jak występki tryumfują. Dusza niestety! oswaja
się z nimi, a może i kala. W serce wkrada
się niezadowolenie z życia, czcze marzenia
osłabiają siły duszy, rodzą przesyt i niesmak,
a pustki w głowie. Matki, ojcowie, którzy zabraniacie w domy wasze wstępu osobom niemoralnym, wy czujecie dobrze, że złe książki,
których córkom nie wzbraniacie, o wiele są
szkodliwszemi. Odpowiecie za to na sądzie
Bożym! Weźcież sobie to upomnienie: że Mary a Panna, zwiedzając pewnego razu cele zakonników, pominęła celę Rodrycyusza dla tego
jedynie, że mimo jego wiedzy była tam zła
książka; może i w wasze domy nie wróci błogosławieństwo Boże pierwej, aż złe książki
precz wyrzucicie i dobremi zastąpicie. Amen.
—
Dzień
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O skuteczności nabożeństwa Godzinek. — O potrzebie
i p o ż y t k a c h modlitwy.
Ziemia jesteś
kapłańska i
błogosławiona
Święta i pierworodną zmazą nieskażona.

Ziemią kapłańską była (według Gen. 47, 20),
owa ziemia, którą był dał król Farao kapłanom pogańskim. Ta ziemia była wolną od
Godzinki K. M. P.

8
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wszelkich opłat i danin, a w czasie głodu nie
mogła być zaprzedaną. Do Maryi Panny stosuje się ta nazwa, ponieważ Ona wolną była nietylko od grzechu pierworodnego, lecz także od
każdego innego uczynkowego grzechu tak śmiertelnego , jak powszedniego. Z pod powszechnego prawa przez szczególny przywilej i łaską Boga Wszechmocnego i Nąjdobrotliwszego
była wyjętą jako Matka Zbawiciela świata.
„Ziemią talcże świętą i błogosławioną" zowiemy
N. Maryę Pannę, ziemią dziewiczą, na której
nie ciężyło żadne przeklęstwo, niesplamioną
trupami, niezalaną wodami powszechnego potopu, nietkniętą pługa żelazem; która to nazwa odnosi się także do Niepokalanego Poczęcia Maryi; jako też oznacza, że Marya niezwykłym niewiast świata tego trybem poczęła i na
świat wydała drugiego, nowego Adama Jezusa
Chrystusa. Ta przenośna nazwa dalekiej sięga
starożytności. W księdze bowiem o męczeństwie św. Andrzeja Apostoła, który był ukrzyżowany w Achai, spisanej przez kapłanów
i dyakonów kościoła Achajskiego, znajdujemy
słowa tegoż Apostoła w obecności prokonsula
Egeasza przed śmiercią wyrzeczone: „Dlatego,
jak z niepokalanej ziemi sticorzon był pierwszy
człowiek, potrzeba było, aby Jezus Chrystus, ów
człowiek doskonały, narodził się z Niepokalanej
Dziewicy'1.
Inni znowu pisarze Kościoła (jak Hugo Kareński) nazywają Maryę „ziemią obiecaną,
mlekiem i miodem płynącą; z Niej bowiem na-

rodził się Chrystus, w którym miód bóstwa
z mlekiem człowieczeństwa był połączony".
O Mary o! Ty nasza ziemio obiecana, do
której tęsknimy, do której wzdychamy, płacząc
i jęcząc na tym padole płaczu, kiedyż Cię
oglądamy, kiedyż Cię posiądziemy? Przez walki
i trudy i pokonanie królów pogańskich, t. j.
grzechów naszych, po długiej przez puszczę
podróży trzeba nam podążać za Tobą. Slupie Nasz ognisty! prowadź nas! Ach! nam tam
tak tęskno za Tobą, gdy pomyślim o Twojej
chwale, o Twojem szczęściu, o tym pokoju,
którego zażywasz u Boga! Lecz wnet wypogadza się nasz umysł, rozwesela serce, kiedy
pomyślim o Twojej dla nas dobroci, o Twojej
wielowładnej przyczynie! Wspieraj nas prośbami swojemi, ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj utrapionych, módl się za ludem,
przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj
się za pobożną płcią niewiast; niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzy kol wiek z nabożeństwem obchodzą Twoje wspomnienie!
Gdyśmy już dostateczny wykład artykułu
Wiary o Niepokalanem Poczęciu Maryi Panny
słyszeli, przyda się nam wiedzieć, jacy to ludzie i z jakim skutkiem nabożeństwo Godzinkowe w rozmaitych czasach nabożnie odprawiali.'
Sw. Katarzyna z Sienny pałała żądzą nauczenia się czytać w tym celu, aby mogła
z książki Godzinki odmawiać. I dał jej Pan
Bóg tę łaskę, że nietylko Godzinki, ale wszelkie pismo z łatwością czytała. Dziwili się te-
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mu wszyscy, równie jak i jej spowiednik Rajmund, który dobrze wiedział, że przed tern ani
głosek zestawić, ani ich rozeznać nie umiała.
W wiadomościach duchownych rosła z dnia na
dzień tak dalece, że później rozwiązywała najwznioślejsze zagadnienia teologiczne i najtrudniejsze miejsca z Pisma Św. z łatwością tłumaczyła. Co więcej! przy niektórych uroczystych sposobnościach przemawiała publicznie
do papieżów, Grzegorza XI i Urbana VI, w obecności świętego Kolegium tak znakomicie,
że wszyscy z podziwem słuchali tej pokornej
niewiasty. Napisała też za natchnieniem Maryi
niektóre dzieła, których czytanie rodzi prawdziwą rozkosz dla dusz pobożnych. A całej tej
wielkiej mądrości początek dały Godzinki
0 Niepokalauem Poczęciu N. Maryi Panny.
SVe. Małgorzata, królewna węgierska, zaledwie cztery lat mając, już czytać i Godzinki
do N. Maryi Panny odmawiać umiała. Wielkiej ł'?ż świątobliwości, ducha umartwienia,
a nawet daru czynienia cudów dostąpiła.
Sw. Ludwik, król francuzki, osobliwym był
Matki Boskiej czcicielem. Co sobota, jako
w dzień Matki Boskiej, trzech ubogich karmił
1 nogi im umywał. Godzinki o N. Maryi Pannie codziennie odprawiał, wiele kościołów pod
wezwaniem Imienia Maryi fundował, wspaniały Jej obraz w pałacu królewskim umieścił,
słowem , był dla Królowej Nieba po królewsku
hojny, a przy tem pokorny i aż do czynienia cudów święty. Nic dziwnego, bo też świętą
miał matkę, która go nie pychy, nie próżności,
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ale bojażni bożej uczyła i cześć, miłość i nabożeństwo do N. Maryi Panny od dzieciństwa
w niego wpajała. Boć też to Różańcowemu
Nabożeństwu syna swego zawdzięczała. „Synu
mój, mawiała pobożna Blanka, dziwnie cię kocham; z tem wszystkiem wolę cię widzieć na
marach, niż w stanie grzechu śmiertelnego. Tak
to zła rzecz grzech śmiertelny, naucz się tego
od młodości, trzymaj się tego aż do końca życia, abyś wolał wszystko, co masz najdroższego, nawet i królestwo utracić, niż łaskę boską,
nad to wszystko droższą, przez grzech ciężki
postradać".
Uczcie się, matki, dzieci wasze w podobny
sposób wychowywać; będzie to najmilsza dla
Matki Boskiej przysługa, starać się, aby dzieci
pierwej znały Jezusa i Maryę, pierwej umiały
pacierz, koronkę, różaniec lub godzinki, aniżeli grzech. Dobra edukacya zaszczepia w dzieciach nabożeństwo i to sprawia, że grzech
ciężki nigdy w sumienia nie postanie, i w przyszłe lata szczęście zapewnia.
Błogie to były czasy, kiedy ksiądz Wujek
odmawiał z królewiczem Zygmuntem codziennie Godzinki do N. Maryi Panny. O! jakąż
pociechą nieraz i siłą było to nabożeństwo
w dalszem irudnem życiu króla! Dzisiaj niestety! boją się, aby przydłuższe nabożeństwo
nie zaszkodziło dzieciom, nie znużyło młodzieży; za tem idzie, że ani Różańca, ani Godzinek
młodzież nasza nie umie. Duch czasu materyalistyczny tak mało zna wartość modlitwy, tak
po ziemsku o niej sądzi i wyraża się, a je-
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d n a k j e s t ona tem, czem jest powietrze do oddychania, czem woda dla ryby, czem pokarm
dla ciała; jest tchem duszy, kluczem do skarbu łask Bożych, drabiną do nieba. Jeżeli bez
łaski Boskiej nic zasługującego na żywot wieczny uczynić nie możemy, a łaskę posiłkującą
otrzymujemy przez modlitwę, a zatem modlitwa jest dla tych, co do używania rozumu
przyszli, nieodzownie do zbawienia potrzebną.
Wszakże Bóg nas stworzył dla chwały swojej,
my z siebie jesteśmy ubodzy, potrzebujemy
ciągle pomocy Bożej ; jesteśmy ludźmi grzesznymi , potrzebujemy boskiego miłosierdzia.
Samo poczucie naszej nędzy przekonuje nas
0 potrzebie modlitwy. Przez modlitwę okazujemy naszą wiarę, nadzieję, miłość i cześć
ku Bogu; bez modlitwy dusza nie może żyć,
ona jest jej istotną potrzebą. Modlitwa łączy
nas z Bogiem; usposabia nas religijnie. „Kto
się umie dobrze modlić (są słowa Ś. Augustyna), ten też umie dobrze żyć". Modlitwa
wzmacnia nas przeciwko złemu, dodaje siły
1 ochoty do dobrego, do zwyciężenia pokus,
do znoszenia krzyża, do wytrzymania męczeństwa. Ona pociesza w smutku i jedna nam
pomoc w potrzebie i łaskę wytrwania w dobrem aż do śmierci. Tej mianowicie łaski ani
z siebie mieć, ani jej wysłużyć nie moźem,
jedynie można ją sobie wyprosić, wymodlić.
U wszystkich narodów, jakie były i są, jakąkolwiek miały religię, była zawsze modlitwa
w używaniu. Najmilszem zajęciem Aniołów
i Świętych, codzienną zabawą i pokarmem
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P. Jezusa i N. Maryi P. była modlitwa. Niebezpieczni to ludzie i na niebezpiecznej są
drodze, którzy się nie modlą. Módlmy się do
N. Maryi P. za nimi, aby ich za Jej przyczyną Bóg natchnął duchem modlitwy. Amen.

Dzień

20

maja.

O z a m i ł o w a n i u Maryi do modlitwy.
Miasto Pańskie i Brama na wschód
wystawiona
Wszelka łaska, jedyna
Panno, napełniona.

Któż z was, Najmilsi, nie słyszał tylokrotnie
nazwiska Jeruzalem, miasta najstarszego, najpierwszego, najznakomitszego w kraju żydowskim? Zwycięzki król Dawid wyzwolił Syonski zamek z rąk nieprzyjacielskich, oczyścił
z bałwochwalstwa, założył w nim stolicę, zbudował sobie dom z drzewa cedrowego, powiększył, ozdobił miasto Jeruzalem i uczynił
je miastem stołecznem swego królestwa. Od
czasu, kiedy doń sprowadził Arkę Przymierza,
i kiedy następnie król Salomon wspaniały
pałac królewski i przepyszny i jedyny na cały
świat zbudował w niem kościół Bogu prawdziwemu, zwało się Jeruzalem miastem świętem, od Boga wybranem, bo mieściło w sobie
rzecz najświętszą; nazywało się miastem Pańskiem i Bożem, do którego Żydzi z całego
świata pielgrzymowali z ofiarami w znaczniejsze uroczystości. Słynną była Jerozolima z bo-

gactwa, z piękności i z potęgi, pod jej opiekę
garnęły się także inne ościenne narody. Tyle
świetnych z Jerozolimą łączyło się wspomnień,
pamiątek, że każdemu Źydowinowi głęboko
się wryła w serce i w pamięć, iż po jej upadku z prorokiem Jeremiaszem tęsknili żydzi
w niewoli Babilońskiej do niej, jak tęskni
dziecię do ukochanej matki, kiedy je oderwią
od jej łona!.. N. Marya P. nazwana jest „Miastem Puńskiem, świętem", i słusznie; bo w Maryi Syn Boży założył godne siebie mieszkanie,
w Niej postawił swój tron, w Niej Salomon
Niebieski wystawił swój pałac i kościół nąjśliczniejszy; przeto Ją zdobył niejako na nieprzyjacielu piekielnym, bo Ją zachował wolną
od zmazy grzechu pierworodnego ; przyozdobił
Ją Duch św. wszystkiemi najpiękniejszemi darami i łaskami, uczynił Ją stolicą mądrości,
szafarką łask i potężną Królową Nieba i Ziemi,
pod której opiekę uciekają się zewsząd wszystkie narody ziemi we wszelakich potrzebach
swoich i skutek swych próśb odnoszą. Do Maryi przeto zdają się odnosić słowa prorocze
psalmu 86 króla Dawida: ¿Sławne rzeczy powiedziano o Tobie, miasto Boże. Fundamenty
jego na górach świętych. Miłuje Pan bramy
Sion nade wszystkie przybytki Jalcob. Cudzoziemcy
Tyru i lud murzyński, ci tam byli. Iżali Sionowi mówić nie będą-, człoioiek, i człowiek narodził się iv nim, a sam Najwyższy je ugruntował. Jako weselących się wszystkich mieszkanie
jest w tobie.* Marya więc dla Jezusa i dla nas
jest więcej, niżeli żydowska J e r o z o l i m a O n a
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od wieków w myśli Bożej przebywająca,
najpierwsze zajęła miejsce między duchami
niebieskimi. Ach! Ona więcej dla nas, niżeli
dzisiejsza Jerozolima i ziemia święta, tak droga
sercu i pamięci każdego chrześcianina, tyle
świętych pamiątek w sobie mieszcząca, tyle
wspomnień błogich w umyśle i sercu budząca!
Tęskni dusza moja. do oglądania i ucałowania
tej świętej ziemi, zroszonej krwią Zbawiciela,
zżyźnioną łzami Matki Jego! Lecz o ileż więcej rwie się dusza i serce do Ciebie, Miasto
Święte, śliczne żywe Jeruzalem, Najśw. Matko
Zbawiciela! Przy Tobie chcę żyć, za Twój
honor walczyć, Tobie służyć i z Tobą umierać,
abym Ciebie mógł w Niebie oglądać w pokoju !
Maryę zowiemy dalej „Bramą na toschód
wystawioną". Trzy bramy prowadziły do świątyni Salomonowej: od zachodu, północy i od
wschodu. Brama od wschodu była najsławniejsza, z niej bowiem było widać całą wewnętrzną
piękność świątyni; była zdobna obficie złotem
i srebrem, przeto jej drzwi zwano ozdobnemi
(Dziej. Ap. 3, 2), ku niej zwrócone było miejsce Święte Świętych; tu odbywały się sądy,
tu schodzili się starsi ludu, przez nię wchodzili i wychodzili ze świątyni książęta narodu,
tu największe zbierały się tłumy żydów i pogan; tu na każdy dzień siadywali kaleki, ubodzy dla uproszenia sobie jałmużny u w chodzących.
Brama wschodnia odbierała naprzód
pierwszy promień światła, a wtedy jaśniała
nieopisanym blaskiem. O tej to bramie prorokował (Ezechiel 43)
Oto cliwaia Boga Izrael-
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slciego szła drogą wschodową, a majestat Pański
wszedł do kościoła drogą bramy, która patrzała
na wschód. W tych słowach kryje się tajemnicze znaczenie: Kiedy przed zburzeniem kościoła
Bóg przemieszkujący w cudownym obłoku wyszedł ze świątyni bramą wschodnią, wszystkie klęski spadły na miasto i naród żydowski;
tak znowu przez Maryę, jakoby przez najwspanialszą Bramę wschodnią, zdobną wszelkiemi niebieskiemi ozdobami i skarbami, jaśniejącą łaską, przyszedł Jezus na świat, wszedł
Majestat Pański, ów Wschód prawdziwy, owe
słońce sprawiedliwości zeszło nad światem dla
oświecenia i uszczęśliwienia każdego człowieka.
Marya jest ową bramą błogosławioną, uszczęśliwiającą, u której wrót siedząc każdy nieszczęśliwy uprosi sobie potrzebnej łaski u Boga, do której gdy się uda, podżwignie go
z upadku, jak podżwignęli Piotr i Jan chromego od urodzenia, w imię Chrystusa u Bramy wschodniej. A podobnie, jak po wejściu
przez Bramę wschodnią do świątyni Salomonowej z ust tysięcy wznosiły się pobożne modlitwy do Boga. i chwała w niej Boża nie
ustawała, tak i Marya Panna jest dla nas szczególnym wzorem zamiłowania do modlitwy i pobożnego rozmyślania; w j e j duszy, w sercu
i ustach chwała Boża nigdy nie ustawała. Duszą zawsze złączona była z Bogiem, a nadto
według porządku, jaki był w owym zakładzie
obok Świątyni Pańskiej istniejącym, w którym
Marya, poświęcona na usługi Kościoła, wychowywała się, modliła się (według Św. Hieronima)
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od rannego powstania aż do godziny dziewiątej przed południem. Potem pracowała do godziny trzeciej po południu. Wśród pracy dusza Jej zawsze była złączona z Bogiem. Po
lekkim posiłku oddawała sią znowu pobożnemu czytaniu lub rozmyślaniu. Wreszcie wstawała w nocy i biegła do kościoła na modlitwą.
Tak spełniała Mary a, co Chrystus zalecał (u
Łuk. 18): iż sią zawsze modlić potrzeba, a nie
ustawać; to znaczy: modlić sią wytrwale prosząc o jedną rzecz, rozpoczynać pracą lub cokolwiek w dobrej intencyi, wśród zatrudnień
umysł podnosić do Boga, a po skończeniu
dzieła Bogu składać dziąki.
Marya modliła sią ze zdaniem sią na wolą
Bożą, i wtenczas, gdy Anioł Gabryel wesołe
poselstwo od Boga do niej sprawował; i kiedy
pod krzyżem Syna w wielkiej boleści serca
stała, zawsze Jej modlitwie towarzyszyła rezy gnący a: Oto ja służebnica Pana mego, niech
mi sią stanie według słowa Tivego. Modliła sią
Marya naprzód o to, co sią do chwały Boga
odnosi, jak o Wcielenie Syna Bożego, modliła
sią w potrzebie bliźnich: Synu! wina nie mają.
Wreszcie prosiła Boga o dobra i łaski dla
duszy swej. W owym przecudnym „Magnifikat"
w krótkich słowach wynurzyła Marya całe
usposobienie wewnątrzne modlącej sią do Boga
duszy, zatopionego w Bogu ducha: najsilniejszą wiarą, niezachwianą nadzieją, najgorątszą
wdziączność. Przeto go sobie Kościół przyswoił
jako wzór modlitwy, którą codziennie w czasie
nieszporów odmawia. A tak Marya nietylko nas
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przykładem pociąga do rozmiłowania się w modlitwie, lecz zostawiła aam też sposób modlenia się.
Częstszą niż ustna modlitwa zabawą jej było
rozmyślanie; czy to, kiedy Jej Anioł radosną
zwiastował nowinę, czyli też w szopce Betleemskiej, gdy adorowała Boskie Dzieciątko, gdy
usłyszała przecudne śpiewy Aniołów, gdy patrzała na dary i pokłon ubogich pasterzy
i mędrców ze Wschodu, Ona wszystkie ich słowa zachowywała, (głęboko rozmyślając) czyli,
jak mówi Św. Łukasz (2, 19,) stosując w sercu swojem. Jej całe życie było w Bogu ukryte;
żadnemu Ewangeliście nie było dane zajrzeć
w to przeczyste, żarem miłości Boga gorejące serce, i opisać zachwyty, porywy, rozkoszowania w jedynym umiłowanym Bogu.
Któż zdolen odczuć, jakie myśli, jakie uczucia towarzyszyły Maryi, pochylonej nad ubogim żłóbkiem Zbawiciela, lub w czasie sprawowania najniższych posług Synowi swojemu
i Bożemu? Kto pojmie te rozkosze, kiedy Go
panieńskiemi karmiła piersiami, kiedy mały
Jezus pierwszy raz to słodkie imię matki wymówił? Kto zrozumie, jakie uczucia przejmowały serce Maryi, kiedy uchodzić z Jezusem
musiała do Egiptu? Kiedy później raczej jako
pokorna sługa, niżeli j ako matka, słuchała Boskich Jego nauk, patrzała na tyle cudów? Nie
skończyłbym, gdybym chciał przechodzić z wami wszystkie chwile bogomyślnego żywota naszej Matki i Pani; wspomnę tylko nareszcie,
że po odejściu Syna do Nieba Marya często
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zwiedzała to żłóbek Betleemski, gdzie się Jezus narodził, to górę Kalwaryjską, na której
cierpiał, to ogród Getsemański, gdzie był grób
Zbawiciela, to górę Oliwną, z której do Ojca
wstąpił. A zwiedzając oczyma ciała te święte
miejsca, dusza Jej rozpamiętywała wszystkie
wspomnienia, serce Jej odczuwało wszystkie
wrażenia i uczucia, które Ją zawsze łączyły
z Bogiem. Nie jestże to, Najmilsi, dla nas zachętą, abyśmy rozbierając uważnie tajemnice
Różańcowe w modlitwie myślnej zabawiali się
z Bogiem, starali się podobać Maryi?
A modląc się i rozmyślając uprosiła sobie
Marya, że była wszelką łaską napełnioną, Jedyną Panną. Sw. Ambroży te s'owa tak objaśnia: „N. Marya Panna była panną nietylko
ciałem, ale i duszą; szczerość Jej była bez
zdrady i oszukania, serce pokorne, słowa poważne, umysł roztropny, mowa pełna umiarkowania, nie zbyteczna, skorsza do czytania
niż do mówienia. Nikogo słowy nieszczypiąca,
nikomu złego nieżycząca, wszystkim sprzyjająca,
starszych szanująca, równym niezazdroszcząca,
od pochwał daleka. Nie widziano u Maryi nic
gniewliwego w oczach, nic nieuczciwego w słowach, nic nieprzyzwoitego w uczynkach, nic
w gestach zbytecznego, w postępkach rażącego
tak dalece, że samo już zewnętrzne ułożenie
było innym niejakąś do pobożności zachętą".
Oto owoce modlitwy! Chcesz być taką — módl
się. O! Mary o, uproś nam ducha modlitwy,
abyśmy wolni od przywiązania do rzeczy ziemskich, duszą w modlitwie łączyli się z Bogiem,
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i w Nim z Tobą odpoczęli kiedyś w szczęśliwej wieczności. Amen.

Dzień 21
O

walce

maja.

duchownej z największym nieprzyjacielem
duszy, t. j. z czartem.
Witaj miasto ucieczki,
Wieżo utwierdzona
Dawidowa,
basztami i bronią wzmocniona
Tyś przy poozęciu ogniem miłości p>ałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzom« stajała.

W piątej pieśni nazwana jest N. Mary a P.
„miastem ucieczki". Był zwyczaj u Żydów, że
jeżli kto kogo zabił, syn lub w ogóle cała rodzina zabitego używała wszelkich sposobów,
aby prawem odwetu zabójcę zgładzić ze świata.
A że niekiedy zabójstwo może się komu przypadkowo zdarzyć i zabójca musiałby ginąć niewinnie , przeto kazał Mojżesz w całej ziemi
żydowskiej obrać sześć miast, zwanych miastami ucieczki , do którychby się niewinny
schronił aż do czasu rozpoznania czynu przez
sąd, czy to zabójstwo było rozmyślne lub nie.
W pierwszym razie wydawano go w ręce familii zabitego na karę śmierci; w drugim zaś
razie pozostawał w onem mieście aż do śmierci
Arcykapłana i potem wracał bezpiecznie do
swoich. (Num. 35, 6—12).

—

127 —

Marya słusznie nazwana jest „miastem ucieczki"; albowiem pod Jej opieką każdy, kto
grzechami ciężkimi zabija Jej Syna, ujść może
kary Bożej, iznałeść nowe życie, byleby tylko za
grzechy żałował i życie poprawił, szczerze się
wyspowiadał i z drogi dobrej powtórnie nie
zbaczał. Nadto Marya w wyższem jeszcze znaczeniu jest miastem ucieczki, niżeli niemi były
owe sześć miast w Starym Zakonie; do tamtych bowiem miast chronili się tylko ci, co
nierozmyślne popełnili zabójstwo; do Maryi zaś
mogą się uciekać także i ci, co rozmyślnie popełnili grzech ciężki, lecz szczerze za niego pokutują.
O! jak szczęśliwymi jesteśmy7, że mamy się
gdzie schronić przed gniewem sprawiedliwego
Boga, bo Marya zastawia nas grzesznych piersiami swojemi, błagając Boga o udzielenie nam
czasu pokuty; bo umarł za nas Arcykapłan,
Jezus Chrystus, a krwią Jego świętą zmyć
możemy przewinienia nasze w Sakr. Pokuty;
bo i największym grzesznikom, skoro się szczerze do Maryi uciekną, uprosi im ta Matka miłosierdzia łaskę skruchy, powstrzyma wykonanie wiszącego nad nimi wyroku śmierci wiecznej. Atoli nie odkładajmy pokuty aż do ostatniej chwili, pomni słów Augustyna św. „Jeden
dobry łotr w godzinę śmierci się nawrócił,
abyś nie rozpaczał! Ale też tylko jeden, abyś
zbytecznie nie ufał".
Dalej zowią Godzinki Maryę P. „wieżą utwierdzoną Dawidową, czyli raczej twierdzą, zamkiem fortecznym, który Dawid po zdobyciu
Sionu basztami i murami obronnemi otoczył,
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i rozmaitą bronią opatrzył". Tysiąc tarcz wisi
na niej, wszystka broń mocarzów. (Pieśń 4.) Ta
wieża służyła jako warownia w czasie napadów nieprzyjacielskich; do niej się chronili
okoliczni mieszkańcy, niezdolni do potykania
się w polu z nieprzyjacielem, była więc obroną
miastu i kościołowi.
Marya P. nazwana jest ,twierdzą Dawidową", bo jak zamek Sioński nie mógł być zdobyty
od nieprzyjaciół, tak Marya P. przez swoje
Niep. Poczęcie wyższa świętością i łaskami nad
wszystkich, jakby wzniosła wieżaponad domami,
i opatrzona w cnoty, jakby w baszty i broń,
w calem swem życiu nie dała przystępu do
siebie nieprzyjacielowi rodu ludzkiego, duchowi
piekielnemu i grzechowi. Ona nietylko od Kościoła, ale i od nas odpiera wszelkie pociski
djabelski), w pogotowiu trzyma wszelką broń
do walki w obronie swych czcicielów. W nauce
VIII poznaliśmy, jak dzielnie i zwy ciężko
walczyła i walczy Marya z szatanem w obronie Kościoła Chrystusowego, dzisiaj zaś udamy
się do tej twierdzy po oręż w obronie własnej
przeciw strasznemu wrogowi zbawienia
Kto chce pokonać wroga, musi naprzód po
znać jego siły, podstępy, zasadzki, wreszcie
musi się z nim zmierzyć, musi walczyć. W dzisiejszych niby oświeconych czasach są ludzie,
którzy mówią, że szatan, to urojenie, to zabobon, to myśl, to płód bujnej wyobraźni, to
imię bez znaczenia, okryte śmiesznością. Tymczasem djabel jest rzeczywistością. Ludzie oddani występkom mówią, że niema szatana, bo

nie doznają od niego pokus ; tymczasem już tak
są mu oddani w służbą, że ani jednej pokusy
nie potrzebuje użyć do ich obalenia. Są ludzie
rzekomo oświeceni, którzy przeczą istnieniu
czarta, bo go ani oczyma cielesnemi nie dostrzegli, ani rozumem nie dociekli, nie zbadali,
nie pomni, że szatan to duch, a nie materya,
niewidzialny dla oka, ale widoczny w dziełach.
Rzeczy ducha o tyle nam mogą być wiadome,
o ile nam zostały objawione przez Boga. Niemal każda karta Pisma Św. jest tego dowodem ; niech tylko jeden ustąp przytoczą z Mat.
13, 23 i pozwolę sobie zapytać się: Dlaczego to
Kościół, ta rola Chrystusowa, co zakwitła tak
pięknie, dzisiaj w łonie swojem tyle mieści
kąkolu, tyle zgorszeń i złego ? Dwie tego przyczyny odkrywa nam Zbawicial: niedbalstwo
ludzi i złość ducha złego. „ G d y ludzie spali
(gdy nie czuwali nad sobą, gdy przełożeni
milczeli, rodzice przez palce patrzali), przyszedł
nieprzyjaciel i nasiał kąkolu pomiędzy pszenicą.
A tym nieprzyjacielem jest djabeł". To lew ryczący, przeciwnik icasz djabeł, krąży szukając
kogoby pożarł, któremu sprzeciwiajcie się mocni
w wierze. Są słowa Św. Piotra z I listu 5.
Któż dalej zaprzeczy temu, jeżeli roztrząśnie
własne życie swoje — ileż to w niem napotka
sprzeczności: ileż to razy zagrzani myślą wielką,
postanawiamy spełnić czyn dobry i szlachetny;
gdy tymczasem jakaś siła niewidzialna krępuje
nas, studzi zapał, obudzą samolubstwo i zwraca
w zupełnie przeciwną drogę! Ileż to razy mimo
życia trzeźwego i miernego powstają w nas
Godzinki N. M. P.
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chuci i żądze zmysłowe, które jak potok wzburzony rwą i unoszą nas prawie wbrew woli
naszej? Nie sąż to skutki potęgi ukrytej, strasznej, której rozumem nie możem dociec, którą
nam tylko Bóg odkrywa; istoty przeciwnej
Bogu, nienawistnej wszystkiemu co się odnosi
do Boga, która jest w naturze swej i do gruntu
złą, chce złego, złem żyje, szerzy złe, z dopuszczenia Bożego do czasu panuje, uwodzi
i jest człowiekowi sprawcą zatracenia wiecznego ? Tą istotą, to książę ciemności, djabeł
(Efez. 6). My chrześcianie-katolicy znamy jego
początek, jego historyę, jego siłę, jego dzieła;
wiemy, że Chrystus moc jego złamał; że on
teraz j ak pies na uwięzi, temu tylko zaszkodzi,
kto się doń zbliży, a zresztą szczeka, tj. kusi,
a jednak straszne spustoszenie szerzy w niebacznych duszach ludzkich. Jak złodziej zwykle nocą się podkrada, kiedy śpią stróże, a gdy
przystępu bronią czujne i wierne psy, umie je
do milczenia przywieść, a wtedy albo się podkopie pod budynek, lub ogień podłoży, a w czasie pożaru korzystając z zamięszania, kradnie;
podobnie dzieje się z człowiekiem, gdy zaśnie
w nim czujny stróż, co się bojażnią Bożą zowie i zgaśnie lampa pamięci na Boga, wtedy
zakrada się zły duch, wyrywa dobre ziarno
i miota do serca złe myśli. Skoro temi myślami
poczniemy z upodobaniem zabawiać się, wtenczas wielkie duszy grozi niebezpieczeństwo, bo
może nastąpić przyzwolenie, a ztąd do czynu
już tylko jeden krok i forteca serca naszego
już wzięta. On chytry wróg nasz śledzi pilnie

usposobienie nasze i upatruje słabe strony nasze , rozdmuchiwa ogień przeróżnych namiętności. Gniewliwego wyobraźni podsuwa, jak
wielką krzywdę wyrządził mu przeciwnik, jak
słodka zemsta, że przebaczyć słabością. Skłonnemu do lubieżności maluje słodkość grzechu
w najpiękniejszych kolorach, podsuwa tysiączne
wymówki i poddaje zniewalające na pierwsze
wejrzenie pozory. Z drugiej strony przedstawia trudności nieprzezwyciężone i niepodobieństwo bezskutecznego walczenia. Broni się jeszcze na ostatku sumienie, lecz on przebiegły
nieprzyjaciel już się porozumiał z załogą, ujął
sobie ciało i zmysły podnietami, już uśpił zdradą
sumienie, a mając przyzwolenie tego stróża,
już cię pojmał w niewolę, już do spełnienia
haniebnego uczynku nakłonił. A uwikławszy
już w swe sidła, używa drugiej zdrady, by go
do częstych zniewolić upadków: więc wystawia
łatwość odpuszczenia, czyni nadzieję, że skoro
się wyspowiada, Bóg mu chętnie przebaczy.
Skutki zaś grzechu przedstawia jako zwyczajny
przypadek, lub zbieg nieprzewidzianych okoliczności, a nie jako kary. A gdy człowiek
w nałogi zabrnie grzechowe, wtenczas djabeł
czyni mu trudność w powstaniu. Budzi w nim
fałszywy wstyd czynienia pokuty, by taił
grzech sprośny na spowiedzi i mówi doń:
Gdybyś zerwał stosunki, odmienił tryb życia,
co na to powiedzą koledzy ? Czy ci świat
uwierzy ? Bóg sprawiedliwy, nie ma dla ciebie
przebaczenia! Co więcej ? Djabeł jak drugi
Holofernes pragnie stłumić w nas pobożność
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i ufność do Maryi, wiedząc, że Ona jest kanałem, którym spływa na grzesznika łaska nawrócenia. I tak nieszczęśliwy grzesznik ginie
częstokroć w rozpaczy na wieki! To są one
niewidzialne walki straszne, krwawe, a prawie
codzienne potyczki brzemienne w skutki, bo
tu się rozchodzi o życie lub śmierć, o wieczność nieszczęśliwą lub zbawienie. Komu drogą
jest dusza, ten się zapewne uciecze do mocnej
niewzruszonej Wieży, Maryi, ten chronić się
będzie pod Jej potężną obronę i zbroić się
w oręż, jaki nam podąje A Wiara. Amen.
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do p o t y k a n i a się z d j a b ł e m .
mężna

białogłowo,

Judyt

wojująca!

Kiedy Mędrzec Pański (Przyp. 81) poszukuje
„mężnej niewiasty" wątpiąc, azali ją znajdzie,
zdaje się raczej w duchu proroczym wskazywać na Maryę, która, j a k mówi Piotr Blesenski, za pośrednictwem Syna, owego mocarza
zbrojnego związała, i głowę starego węża. tj.
grzech pierworodny, starła, który jest głową
i źródłem wszystkich innych grzechów, (Piotr
Bardus.) a starła przez to, że żadna zmaza grzechowa do Jej duszy nie weszła, co było skutkiem Jej Niep. Poczęcia.
Księga ona święta wyliczając przymioty mężnej niewiasty, nie wspomina nic o dziełach
wojennych i potrzebnem do tego męztwie.

Kreśli tylko ciche, a błogiej doniosłości zajęcia i prace obowiązkowe niewieście i chwali
j e j domowe cnoty: jej pracowitość, zapobiegliwość, wychowanie dzieci, pieczę nad sługami i domownikami, jej miłosierdzie ku ubogim, j e j roztropność w mowie, jej bojaźń Bożą ;
jej cierpliwość i męztwo w przeciwnościach,
jej powściągliwość. Te to są właśnie środki,
którymi pokonywać mamy grzeszne poruszenia
serca i djabelskie pokusy odpierać.
Atoli następne porównanie Maryi z „Judytą
wojującą" jeszcze lepiej nam rzecz, o której
chcemy mówić, wyjaśni.
Nabuchodonozor, król asyryjski, po licznych
zwycięztwach postanowił podbić cały Wschód
i zmusić ujarzmione narody do oddawania
sobie czci Boskiej. W tym celu wysłał okrutnego wodza swego Holofernesa przeciwko Żydom, wzywając ich do poddania się. Lecz
Żydzi nie posłuchali tego rozkazu i gotowali
się do odporu. Holofernes obiegł tedy miasto
Betulię, przeciął wodociągi, które miasto
położone na wzgórzu, zaopatrywały w potrzebną wodę z dalekiego źródła; tym sposobem chciał zmusić mieszkańców do poddania
się. W poście, płaczu i gorących modlitwach
wołali Żydzi do Boga o ratunek. I natchnął
Bóg męztwem piękną i pobożną niewiastę Judytę, która ufna w pomoc Bożą, wybrała się
z swą sługą do obozu Holofernesa, tam mu
głowę jego własnym mieczem odcięła i tak
wyswobodziła swych ziomków od strasznej gro-

żącej im niewoli, a rodzinne miasto od zagłady.
Mężna Judyta jest figurą N. Maryi Panny ;
bo jak Judyta Holofernesa, tak Marya zwyciężyła okrutnego nieprzyjaciela rodu ludzkiego,
czarta przeklętego; starła mu głowę tj. grzech
pierworodny, nie sama, ale za pomocą Syna
Jezusa. A jako Judyta mimo nalegań Holofernesa nie uroniła nic z cnoty wdowiej czystości, tak i Marya żadnym grzechem nie skaziła duszy swej w całem swem życiu. W unie •
sieniu radości wysławiali wszyscy mieszkańcy
odwagę i męztwo Judyty w radośnych okrzykach, błogosławiąc Ją: „Tyś sława Jeruzalem,
Tyś Icesele Izraelskie, Tyś cześć ludu naszego/"
O ileż bardziej błogosławioną godzi się nazywać Maryę, przez którą wszystkie narody ziemi od wiecznej zatraty uratowane, która przyczyną swoją uciekających się do niej chrześcian oswobadza od oblężenia i zasadzek nieprzyjaciela duszy tj. czarta, i broni skutecznej
nam dostarcza na jego pokonanie.
Gdyśmy już poznali naturę djabła i jego
sposób nacierania na nas, kiedy nam przyjdzie potykać się z nim, taką nam Paweł Św.
doświadczony wojownik w walce duchownej,
(Efez, 6), podaje radę: Obleczcie się w zupełną zbroję bożą, abyście mogli stać przeciicko
zasadzkom djabelskim i sprzeciwić się w dzień
zły. Stójcie tedy przepasawszy biodra wasze prawdą , a oblókłszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Eivangelii pokoju , we ivszystkiem biorąc tarczę
Wiary, którąbyście mogli

wszystkie strzały ogniste złośliwego zgasić; i przyłbicę zbatcienia weżmijcie, i miecz ducha {które
jest słowo boże) modląc się na każdy czas w duchu i w nim czując ze wszelaką ustawicznością
i prośbą za wszystkie święte. W tych słowach
podany nam wszystek rynsztunek duchowny:
Stójcie, mówi, jako żołnierze na pogotowiu,
tak i wy czuwajcie na każde serca poruszenie.
Przepasawszy biodra prawdą. Starzy rzymscy
żołnierze nosili długie suknie; przeto idąc do
bitwy przepasywali je u bioder, aby im nie
przeszkadzały. Namiętności nasze są ową długą
suknią, która nam w walce z djabłem przeszkadza, boć on ciała i świata używa jako
narzędzi i broni przeciwko nam; więc djabeł
jest właściwym naszym przeciwnikiem. Pozbyć
się, wyzuć z pożądliwości, to nie w naszej
mocy; lecz trzeba nam złe skłonności poskramiać prawdą i wiernością obietnicom na Chrzcie
św. danym, jakby paskiem wiązać t. j. rozważając naukę i przykład Zbawiciela, który jest
prawdą. Poznawszy swą panującą złą skłonność, gdy naciera pokusa, a pokusa to myśl
nakłaniająca do złego, uzbrój duszę w przeciwną myśl. Poznałeś, że masz skłonność do prożności, pychy; myśl o nędzy ludzkiej, o śmierci
i o grobie. Budzi się w tobie skłonność do
chciwości, pomyśl: Co mi pomoże, choćbym
posiadł świat cały, a duszę stracił? Odzywa
się skłonność do rozkoszy zmysłowej, pomyśl:
uciecha chwilowa, po niej wyrzuty sumienia,
rozpacz, sąd Boży i kara wieczna.
Stójcie oblókłszy pancerz sprawiedliwości. Pan-
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cerz u Rzymian było to pokrycie żelazne lub
skórzane piersi i pleców. Pancerz duchowny,
jest to sprawiedliwość chrześciańska, czyli miłość Boga doskonała, czynić i cierpieć, co Bóg
chce i j ak Bóg chce. Aby pancerz ochronił od
rany, powinien być całkowity, bez uszkodzenia. Więc i ty powtarzaj sobie to mocne postanowienie: raczej umrzeć dla miłości Boga,
niż zgrzeszyć! Dla miłości Boga chcą wszystkie przykazania boskie i kościelne wiernie zachowywać, chcą żyć cnotliwie. Nie masz tam
cnoty, gdzie chociaż z resztą cały zakon Boży
sią zachowuje, a l e w j e d n e m sią ciążko upada.
Podaj djabłu jeden palec, on cię uchwyci za
całą ręką.
Obuwszy nogi w gotowość 'Ewangelii pokoju,
t. j. bądź gorliwym w wypełnianiu praktyk
i obowiązków chrześciańskich; nie wstydź sią
chodzić na Mszę Św., pościć, przystępować do
Komunii św. Nie zważaj na to, że cię świat
nazwie pobożnisiem, że cią wyśmiewać będzie;
okaż światu, że cię Ewangelia uczyniła wolnym, niedbającym o zdanie głów próżnych ludzi,
serc pustych, dusz lichego sumienia, bez wiary
i uczciwości. Świat Św. Piotr (II, 2, 19) zowie
niewolnikiem skazy, świat to sprzymierzeniec
czarta. Niedbaj więc o jego zdanie i względy,
lecz dbaj o to, co Bóg powie, bo On ma większe do ciebie prawo.
We wszystkiem biorąc tarczą Wiary, którąbyście mogli wszystkie strzały ogniste złośliwego
zgasić. Próżne są strzały djabelskie, ale ogniste, bo zapalają namiętności. Wiara w Chry-

stusa ukrzyżowanego wiara mocna, wytrwała,
to jest tarcza, o którą odbijają się wszystkie pokusy szatańskie. „ To jest zwycięstwo,
które zwycięża świat, Wiara ivasza". (I Jan).
Przyłbica było to nakrycie głowy, chroniące
od cięć miecza. Tą przyłbicą to ufność w Bogu,
a nie w siły własne. „ Wieża najmocniejsza,
imię Pańskie, do niej bieży sprawiedliwy, a będzie toywyższon". (Przyp. 18, 10). Tą przyłbicą
to znak krzyża, którego się czart boi, jak pies
kija, którym go obito; (są słowa Św. Cyryla); to
ufność w opiekę Maryi, która nas zasłania przed
razami czartowskiemi, dźwiga upadających, zranionych leczy, zabitych mocą łaski wskrzesza.
„Miecz ducha, które jest słoivo boże"; tym
mieczem rozcinajmy wszelkie zdrady, zasadzki,
błędy czartowskie, jak sam Chrystus zwyciężył potrójną pokusę czarta słowem bożem.
Tak uzbrojeni módlmy się ustawiccznie, wytrwale, gorąco, prosząc Boga o pomoc, N.
Maryę o przyczynę, abyśmy zwyciężyli, prosząc słowy, prosząc w duchu, nietylko za siebie, lecz także i za cały Kościół walczący, prosząc słowy pacierza: „Nie wwodż nas w pokuszenie! (Łuk. 11,2). A wierny jest Bóg, który nie
dopuści kusić nad to, co możecie, ale z pokuszeniem uczyni też wyjście". (Kor. 10, 14). A jeślibyśmy upadli, nie traćmy ufności, lecz upokorzywszy się, dźwigajmy się rychło i walczmy
pokrzepiwszy się w spowiedzi Św. łaską; a jeśli zwycięźym, nie unośmy się w pychę, lecz
powiedzmy raczej: Nie ja zwyciężyłem, lecz
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Chrystus Bóg mój zwyciężył, zwyciężyła przyczyna Maryi. Amen.

Dzień

23

maja.

Dawid i Józef byli figurą P. Jezusa. —
obrazka Niep. P o c z ę t e j .

Skuteczność

Abizaj prawego
Dawida grzejącą.
Rachel oiywiciela Egiptu nosiła,
Nävi
Zbawiciela świata Mary a powiła.

0 Abizai w III księdze królewskiej tak czytamy: Gdy się król Dawid zestarzał, tracił powoli siły żywotne tak dalece, że lubo go okrywano szatami, niemógł się jednak rozegrzać.
Chcąc życie królewskie, tak drogie narodowi
Izraelskiemu, przydłużyć, doradzono Dawidowi,
by kazał poszukać młodej panienki, któraby
mu służyła, okrywała i rozgrzewała go. I znaleziono niejaką Abizaj Sunamitkę, panienkę wielkiej piękności i cnoty, która włożony na się
obowiązek najtroskliwiej wypełniała, służąc
królowi aż do śmierci, a w tej służbie nic
szpetnego nie popełniwszy, i owszem cnotliwą
się zachowała, i zasłużyła sobie na to, że jest
figurą Maryi, podobnie jak Dawid figurą Jezusa. Dawid będąc młodzieńcem potykał się
odważnie z lwem lub niedźwiedziem dusząc je
jak koźlęta. Kijem i procą zwyciężył olbrzyma
Goliata, a zostawszy królem, rozszerzył znacznie królestwa granice, zwyciężył nieprzyjaciół, a lud swój kochał i dbał o jego dobro.
Chrystus pokonał lwa piekielnego Goliata na
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drzewie krzyża, założył Kościół dla uszczęśliwienia wszystkich pokoleń. P. Jezus sam się
nazywał synem, t. j. potomkiem Dawida. Tegoż prawego Dawida N. Marya P. pielęgno
wała, karmiła, tchnieniem swojem ogrzewała
w stajence Betleemskiej; Ona Mu najwierniej służyła po wszystkie dni żywota, aż do
śmierci, zawsze czysta, zawsze niepokalana.
A kiedy Chrystus P. umarł na krzyżu, zimne
ciało Jego święte ta prześliczna Abiząj, przeczysta Sunamitka bierze na swoje panieńskie
łono, łzami je zrasza, świętemi pocałunkami
ust swoich, ciepłem serca swego radaby je do
życia przywołać! Nie skrzepłeś Jezu, w zimnej
szopie Betleemskiej, nie zziąbłeś w ucieczce do
Egiptu, bo Cię ogrzewała Twoja wierna Abizaj; teraz już Cię niestety! nie rozgrzeje, bo
taka była wola Ojca, bo lody grzechów ludzkich zaciężyły na Tobie!
Przez zasługi Twych boleści, Mary o! uproś
wszystkim matkom, płaczącym nad utratą dziatek swoich, pocieszenie i uspokojenie!
Dalej przyrównana jest Marya w Godzinkach do Racheli, żony patryarcby Jakóba,
a matki Józefa. Rachel, druga żona Jakóba,
(jak czytamy w I księdze Mojżesza 29, 17)
była oblicza piękni go i wejrzenia wdzięcznego.
Po długiej niepłodności porodziła Józefa, którego ojciec miłował nad wszystkie swe syny
przeto, iż go był zrodził w starości swej, powtóre, że był zawsze niewinny, szczery i posłuszny. Znaną jest wszystkim historya o Józefie, jak go bracia z zazdrości sprzedali kup-
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com Izmaelskim, którzy go zawiedli do Egiptu,
i sprzedali Putyfarowi, hetmanowi wojsk królewskich. Jak po tern. przez złość żony Putyfara
niewinnie dostał się do wiązienia, lecz ztamtąd zrządzeniem Boskiem uwolniony i na godność namiestnika królewskiego wywyższony,
stał się karmicielem Egiptu w czasie długiego
głodu, a przez króla Faraona Zbawicielem
świata nazwany został. Józefa Egipskiego życie przedstawia przyszłą historyę Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Jezusa nienawidzili Żydzi dlatego, że im wyrzucał ich nieprawość,
i mówił przed nimi o wielkości bóstwa swego.
Zbrodnia braci Józefa była figurą zbrodni Judasza. Niewola i wywyższenie Józefa były
figurą mąki i zmartwychwstania Jezusa. Józef
zachował od głodu i śmierci Egipcyan i braci
swoich; Jezus mąką swoją wybawił pogan i Żydów od śmierci wiecznej: był prawdziwym odkupicielem świata. A jak Józef był obrazem Jezusa, tak Rachel była obrazem Maryi.
Marya porodziła prawdziwego Józefa, Jezusa,
który był od wieków przyobiecanym Odkupicielem śwata: gdy Józef chlebem karmił Egipcyan, Jezus Ciało swe i Krew swoją dał na
pokarm i napój duszy; karmił słowem boskiem.
Ale Rachel nie oglądała już oczyma swemi
chwały syna Józefa; albowiem dawno przed
tem przy narodzeniu drugiego syna Benjamina
zmarła, nazwawszy go synem boleści. Marya
pod krzyżem zrodziła, lecz duchownym sposobem drugiego syna, syna boleści, a tym sy-
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nem jesteś każdy człowiecze, każdy grzeszniku;
ciebie duchownie rodząc pod krzyżem Jezusa
Marya przechodziła przez takie nieopisane boleści, że pod ich brzemieniem wprawdzie nie
umarła, ale byłaby umarła, gdyby ją łaska
Boża nie była wspierała. „Marya bolejąc przy
śmierci Syna, okrutne wycierpiała mąki, aby
przez nie wszystkich została matką; a te Jej
boleści dorównały wszystkich matek boleściom
razem, i wszystkich rodzących boleści na Nią
przyszły"; mówi sw. Bernard Seneński. Jakże,
czy nie bądziesz sią poczuwać do synostwa ku
najlepszej z matek; czy bądziesz dalej uciekać
i nie dasz sią znaleść, skoro cią szuka Marya,
aby cią przywieść do Chrystusa, aby cią w tej
obojętności, w którą popadłeś, ogrzać tchem
macierzyńskim, aby ciebie popadłego w letarg
śmierci grzechowej na nowo ocucić do życia
w Chrystusie? Boś ty Jej synem boleści! Czyż
może matka zapomnieć dziecka swego, chociaż
wrzodami oszpeconego ? Czy może być syn
do tego stopnia nieczułym i zepsutym, by go
głos matki nie poruszył ?
Dopóki człowiek jest przy życiu, nigdy
o zbawieniu jego nie należy rozpaczać.
Miłosierdzia Bożego nie ma granic; dziwne
ma P. Bóg nieraz sposoby pociągania do siebie za przyczyną N. Maryi P. ludzi, których
jużA uważaliśmy za straconych.
Św. Alfons Liguory w Uwielbieniach Maryi
opisuje następujące zdarzenie: Do jednego
z klasztorów w królestwie Neapolitańskiem
przyszła pewna niewiasta żaląc się, iż mąż j e j
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od kilku lat nie był u spowiedzi, i że już
sama nie wie, jakimby sposobem skłonić go
do spowiedzi. Ile razy bowiem wspomniała mu
o tem, najgorzej się z nią obchodził. Jeden
z kapłanów doradził jej, by mu dała do rąk
obrazek N. Maryi P. Niepokalanie Poczętej.
Wieczorem tedy niewiasta namawiała męża
powtórnie, by poszedł do spowiedzi, a gdy
według zwyczaju ofuknął się ostro, wręczyła
mu obrazek. Skoro go wziął do ręki, rzekł do
żony: „Kiedyż chcesz, żebym się wyspowiadał?
Gotów jestem to uczynić!" Żona rozpłakała się
z radości, widząc tak nagłą zmianę pożądaną
u męża. Nazajutrz człowiek ten przyszedł do
naszego kościoła i spotkawszy tego właśnie
kapłana, który żonie był doradził podać mu
obrazek, prosił, by się udał do konfesyonału
dla wysłuchania go spowiedzi, oświadczając,
że już od 28 lat nie przystępował do świętych
Sakramentów. „A cóż cię skłoniło do tego, żebyś się dziś spowiadał?" zapytał go kapłan.
„Ojcze mój, odrzekł, byłem zatwardziałym
grzesznikiem, lecz wczoraj wieczorem kiedy
żona dała mi obrazek Matki Bożej, taką zaraz
uczułem zmianę, że każda chwila nocy wydała
mi się długą, jak rok cały, i niecierpliwie wyglądałem dnia, żeby pójść do spowiedzi". Wyspowiadał się też z wielką skruchą, poprawił
się zupełnie, i odtąd już często przed tymże
kapłanem odprawiał spowiedź.
A jeżeli tak pożądany skutek sprawia cześć
obrazów Niep. Poczętej, o ileż większy pożytek duchowny przynosi nabożne odmawianie
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Godzinek i rozmyślanie tych prześlicznych pochwal Maryi, jakie w sobie zawierają! Oby
tylko rozchodził się ten zwyczaj w jak najszersze koła! Amen.

Dzień
O śmierci

24

maja.

sprawiedliwego.

Witaj zegarze,
cofnione.
Słońce dziesięcin
lone.
Ahy
człowiek z
wyższony,
Niezmierny
od
mniejszony.

w którym
linii,

nazad jest

gdy Słowo wcie-

padołów

został

Aniołów jest

coS

wyu-

W szóstej pieśni Marya nazwana jest „Zegarem, na którym słońce cofnęło się o dziesięć
linij". O tym zegarze słonecznym czyli kompasie, jaki na starych kościołach, klasztorach
lub budynkach widzimy, na którym cień padający od pręta w ścianę wetkniętego wskazuje godziny, tak czytamy w IV księdze królewskiej r. 20: Gdy pobożny Ezechiasz, król
Żydowski, zachorował śmiertelnie, przyszedł
do niego Izajasz prorok i powiedział: To mówi
Pan; rozporządź domem swoim, bo w krotce
umrzesz! Na te słowa obrócił się Ezechiasz
do ściany i z płaczem wielkim modlił się do
Boga: „Wspomnij Panie Boże, na mnie, jakom
zawsze sprawiedliwie postępował, i w sercu
doskonały byłem i czyniłem, co się przed Tobą

podobało". I nie wyszedł jeszcze prorok na pół
sieni od króla, a Bóg wysłuchał modlitwy
króla i takie prorokowi zesłał natchnienie:
Wróć się a powiedz królowi, iż będzie uzdrowiony i za trzy dni pójdzie do kościoła. Król
uradowany żądał od proroka cudu na dowód
spełnienia się tej obietnicy. I na modlitwę
proroka na zegarze słonecznym, który był
w oknie naprzeciw łoża królewskiego, cień cofnął się o dziesięć linij wstecz. Trzeciego dnia
Ezechiasz składał Bogu w kościele dziękczynne
modły w hymnie nabożnym i żył jeszcze
lat 15.
N. Marya P. przyrównana jest do tego kompasu czyli zegaru słonecznego; gdyż przy Jej
Niepok. Poczęciu szczególnym przywilejem
cofnięte zostało nad Nią ogólne prawo grzechu
pierworodnego; Ona to tym tajemniczym zegarem, na którym Majestat Syna Bożego nieskończony, przyjmując na się z Maryi człowieczeństwo, a następnie w tajemnicy krzyża,
cofa niejako wielkość Bóstwa swego o wiele
stopni do najniższej prawie linii, bo się zniża
pod nieba dziewięć chórów Anielskich, aż do
wyniszczenia siebie i przyjęcia postaci sługi,
aby tylko człowiek z padołów, t. j. z swego
upadku i nędzy został wywyższony i między
Aniołami umieszczony w chwale. Marya jest
cudownym zegarem, w którym Bóg stając się
człowiekiem, cofa cień śmierci; niknie gniew
Boży, grzechy ustępują, wieczór rozpaczy zamienia się w poranek życia nowego, naród
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ludzki niejako umierający przychodzi do sił
i zdrowia.
Kompas, na którym cudownie słońce cofnąło
się o dziesiąć linij, i powrót umierającego
króla do życia, nasuwa nam na myśl owę
chwilą straszną, kiedy i nam Bóg każe oznajmić: Rozrządź domem twoim, bo wkrótce
umrzesz! Kiedy to nastąpi, i kto nam tą wiadomość przyniesie, który zegar ostatnią nam
wybije godziną, to wszystko zakryte jest przed
oczyma naszemi, ale nic pewniejszego jak to:
„że postanowiono jest ludziom raz umrzeć 1. (Żyd.
9, 27). Śmierć, to rzecz tak zwyczajna, tak
stara jak świat, tak pewna jak Bóg, a jednak
zawsze niemiła, bolesna i wstrątna, bo Bóg
śmierci nie stworzył, ona zapłatą grzechową.
Czy nam Bóg ześle wten czas proroka, któryby nasz zegar wstrzymał o 10 godzin,
i przydał nam lat 15 życia, na to my liczyć
w zwyczajnym rzeczy porządku nie możem.
W każdej minucie umiera na świecie kilkadziesiąt tysięcy ludzi; nie masz nikogo, ktoby
nie patrzał na śmierć, a jednak to dziwna
rzecz, że nas ta prawda nie przeraża; czyli
raczej my tak nie radzi słuchamy o śmierci,
my odwracamy oczy od widoku śmierci, uszy,
by nie słyszały o śmierci, unikamy przykrego
wrażenia, któreby śmierć mogła sprawić. Dlaczego P bo my mamy wrodzone pragnienie życia. A jednak nieodzowny wyrok wisi nad
każdym z nas: Umrzesz! Biedna ptaszyna, widząc w rozstawionych sidełkach inne usidlone,
uczy się ostrożności z innych śmierci; a my
G o d z i n k i N.

M, P.

10

mając śmierć przed oczyma ledwie nie zawsze,
żadnego ztąd zbawiennego pożytku nie bierzem. Tymczasem Pismo Św. upomina: „ We
wszystkich sprawach twoich pamiętaj na ostatnie
rzeczy, a na wieki nie zgrzeszysz*• (Ekkl. 7,
40). Nie sądźcie, abym was chciał śmiercią
straszyć! Nie! Prawda, śmierć jakkolwiek bądź
jest straszna, najgorsza jest śmierć grzeszników
(Ps. 33, 22); ale miła wdzięczna i droga jest
przed oblicznością Pańską śmierć Świętych Jego,
t. j. sprawiedliwych, (Ps. 115, 15); i nad ostatnią dzisiaj się zastanówmy, bo takiej śmierci
wszyscy pragniemy. Wie o tem człowiek sprawiedliwy, że na ziemi nie mamy stałej gospody,
że tu jesteśmy tylko przechodniami, że śmierć
jest wstępem i wrotami do życia lepszego;
więc chociaż ciężką i długą złożony chorobą,
choć ściśniony boleściami, o niczem częściej
nie mówi, tylko o tem, aby się najlepiej i najwcześniej przygotował do śmierci. Pierwszym
u niego lekarzem jest Spowiedź, Komunia Św.
i Sakr. Ostatniego Namaszczenia; pierwszą
troska o duszę, a potem o ciało, o testament.
Boleści ofiaruje za kary czyścowe. Nie trwoży
się zbytecznie, bo mu sumienie daje dobre
świadectwo, że Bogu wiernie służył, obowiązków katolickich gorliwie dopełniał, dziatki
dobrze wychował i zaopatrzył, nikogo nie
skrzywdził, a jeżeli miał jakie grzechy, ufa
w Bogu, że mu je odpuścił, że szczerą pokutą
zgładzone. Nie oddaje się zbytniemu smutkowi,
bo żyjąc na świecie nie przy więzy wał serca
ni do majątków, ni do honorów, ni uciech;
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owszem, może życie jego było ciężką pracą,
więc teraz odpocznie; może walczył z niedostatkiem, z zawiścią ludzką, więc się to teraz
skończy; ustaną pokusy, nastąpi nagroda, której nikt nie odbierze; połączy się z Bogiem,
źródłem szczęścia, od którego go już nikt nie
odłączy. Ubodzy, sieroty, kaleki, których nędzę przyodziewał, łzy ocierał i bóle koił, błogosławiąc modlić się za nim będą. „Błogosławieni umarli, którzy iv Panu- umierają, albowiem
uczynki ich idą za niemi (Objaw. 14, 13), i będą
im stopniem do chwały.
Tak słodkiem było zejście N. Maryi Panny,
raczej zaśnięciem, niżeli śmiercią. Tak miło
było patrzeć na umierającego św. Kazimierza
królewicza, gdy w jednej ręce trzymał krucyfix, a w drugiej obraz N. Maryi P. i mówił:
„Wolę umrzeć, niż grzechem duszę zmazać!"
Tak miło było patrzeć na św. Bernarda, kiedy
wlepiwszy oczy w obraz Matki Bożej, już rozstając się ze światem wołał: „Zginąć nie mogę
dla dobroci Maryi"! I czemuż gdy umarł młodzieniaszek św. Stanisław Kostka, z cisnących
się zewsząd ludzi do ucałowania ciała jego
nikt się nie smucił, nikt nie płakał, owszem,
wszyscy się radowali? Bo śmierć sprawiedliwego i martwym zwłokom przydaje wdzięku
i strach oddala. I chociażby nagłą umierał śmiercią sprawiedliwy, od wszystkich opuszczony,
bez ludzkiej pomocy, jak umierał św. Franciszek Ksawery, Apostoł Indyjski, w odartej
szopie, na garści słomy; sądzicie, że go to
mięsza i trwoży? Bynajmniej. On przez całe
10*
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życie był gotów na śmierć, on ufa, że Bóg go
nie opuści, on umiera w łasce Bożej, w obecności Jezusa, N. Maryi i śś. Patronów swoicb.
Prawda, że nieraz wielkim Świętym, jak św.
Marcinowi, przy śmierci ukazał się djabeł
w strasznej postaci, aby go zmięszać; lecz dosyć mu było jednego słowa: Czego tu chcesz,
przeklęta bestyo, nic we mnie swego nie znajdziesz! a zaraz go czart opuścił.
Prawda, że i pobożny Ezechiasz, ten gorliwy o chwałę Bożą król, któremu sumienie
nic nie wyrzucało złego, i który przez całe
życie chodził drogą przykazań Boskich, na
wieść o śmierci odwrócił twarz swoję do
ściany, i modląc się gorąco do Boga, płakał
wielkim płaczem! Ach, już go nie cieszyły bogactwa, korony i berła, ni słudzy, ni honory;
płakał, bo mu żal było to opuszczać To tak
naturalne, — chciał żyć jeszcze, więc płakał.
Płakał i prosił Boga o przedłużenie życia, bo
z jego familii miał się narodzić Mesyasz,
a w ów czas żadnego jeszcze syna nie miał.
Nie była mu śmierć straszną, ale sama pamięć
0 śmierci jest gorzką człowiekowi spokój mającemu
w dobrach swoich (Ekkl. 41). Więc i dla sprawiedliwego nawet przewidziana, przepowiedziana
śmierć, to nie pójście na zabawę, na scenę, to
wielka sprawa z Bogiem, decydująca o wieczności; przeto Apostoł Paweł upomina: „Z bojaźnią
Íze drżeniem sprawujcie zbawienie wasze". (Filip 2„ 12). „Bóg bowiem nawet sprawiedliwości sądzić będzie". (Ps. 74, 3). Mimo to jednak słodką i
drogą przed oblicznością Boga jest śmierć spra-
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dliwego. Chcesz, bracie, tak umierać, żyjże
świątobliwie i pamiętaj na śmierć; nie pieść
się z ciałem, nie wiąż się do świata, strzeż się
grzechu i czyń rychło pokutę, a nie doznasz
przy rozstaniu się ze światem smutku, ni zbytecznej trwogi. Boleści ukoi Ostatnie Namaszczenie, przed bojaźnią sądu pokrzepi] cię
nadzieja i ufność, Mary a czuwać będzie nad
tobą do ostatniej chwili, odpędzi szatanów,
otrze łzy, zamknie twe powieki, na łonie Matki zaśniesz spokojnie, i nie obudzisz się, aż
przed tronem Jej Syna, który Ci będzie miłościw. Amen.
Dzień
O

25

maja.

śmierci z a t w a r d z i a ł e g o

grzesznika.

Słońca tego promieńmi Marya jaśnieje,
W poczęciu swemjalc złota zorza światłem sieje.

Autor Godzinek prześlicznie wielkie i wzniosłe tajemnice zamknął w tak piękne obrazy.
Cudem się stało, że Marya wbrew prawu powszechnemu została wolną od grzechu pierworodnego ; cudem się stało, że łaski pełną została przez wzgląd na zasługi Chrystusa; że
Słońce Sprawiedliwości, Syn Boży, przy swojem Wcieleniu zamknął swój majestat nieograniczony w żywocie Maryi; nareszcie, że Marya
bez męża została Matką Syna Bożego, nie
uroniwszy dziewictwa.
Wywyższył Ją Bóg nad wszystkie niewiasty,
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i Ona sama jaśnieje promieńmi tego Słońca,
tj. łaskami i chwałą.
Któż nie podziwiał piękności zorzy porannej ? Wiadomo, że nim słońce zejdzie, poczyna
się wprzód od Wschodu rozwidniać; następnie
jasność roztacza coraz szersze koło, wzmagając
się stopniowo coraz więcej, promienieje, rumieni się, zapala i wreszcie wschodzi morze
światłości.
Tę przesłankę słońca, która z krainy nocy
przynosi i rozwija niejako z osłony nocnej
świetlane słońce, zowiemy zorzą poranną. Mary a pięknie nazwana jest „złotą zorzą, światłem siejącą"; bo Ona poprzedziła wschód
słońca, Jezusa Chrystusa, który nauką oświecił
świat, rozpędził ciemności błędu i grzechu. —
Mary a na pośrodku stojąc między nocą a dniem,
między Zakonem a łaską, była zwiastunką naszego zbawienia (Belarmin). Ona jest pośredniczką między Bogiem a ludźmi (Dyoniz.
Fab.) Jej piękności dziwując się Aniołowie,
mówią (Pieśń 6, 9) „Etóraż to jest, która idzie
jako zorza powstająca*. Powstająca z ciemności,
z rodu grzechem zakażonego, a jednak Niepokalana; przynosząca na swych ramionach Słońce
nam siedzącym w cieniu śmierci (Jos.). A jak
niepodobna z ciemności nocnych przyjść do
światła dziennego, tylko za pośrednictwem zorzy porannej, tak niepodobna z ciemności grzechów wydostać się na światło łaski, tylko za
pośrednictwem Maryi.
Wczoraj przypatrywaliśmy się śmierci sprawiedliwego i poznaliśmy, jak jest miłą i wdzię-
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czną. Dzisiaj przenieśmy się w duchu i stańmy
z uwagą nad łożem człowieka, który niepomny
prawa Bożego, żył przez długie lata w grzechu ; grzech był jego codziennym pokarmem,
a dzisiaj złożony śmiertelną chorobą, umiera.
Jeżli spojrzymy na twarz jego, tam się maluje
smutek, boleść i trwoga. Jeśli z pochodnią
wiary zajrzym do duszy jego, co się tam dzieje
w tej chwili ? Najlepszym przewodnikiem będzie nam Pismo Św. (księga Joba 7, 20). Bóg
bowiem jest badaczem myśli i kryjówek serc
naszych. Job przywodzi mówiącego grzesznika
w te słowa: „ Zgrzeszyłem, cóż ci uczynią, o stróżu
ludzi? Czemu nie zgładzisz grzechu mego i nie
odejmiesz nieprawości mojej? Oto teraz w prochu zasną". Oto naprzód trzy przyczyny trapiące serce nędznego grzesznika: myśl o dobrach ziemskich, które musi opuścić, z których
będzie złupiony i wyzuty; myśl o grobie, o prochu i zgniliźnie, w której leżeć będzie; myśl
o grzechach popełnionych, a jeszcze nieodpuszczonych; już te trzy rzeczy, gdyby innych nie było, czynią okropne położenie jego.
Zwykle bowiem zastaje śmierć grzesznika nieprzygotowanego; więc ten nagły rozdział od
rzeczy ziemskich, od majątków, honorów, osób
ukochanych, od przyjemności, do których całą
siłą duszy przylgnął, nadzwyczaj musi być bolesny. Patrzy, jak mu się to wszystko wymyka
z rąk, poznaje prawdziwą nicość tych rzeczy,
pozostaje z nich tylko żal na sercu. Dalej jest
rzeczą pewną, że zatwardziały grzesznik za
życia mało myśli o grzechach. Sprawa to zdrajcy
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szatana, który myśl jego zaprząta wszystkiem
innem, tylko nie uporządkowaniem sumienia ;
aż dopiero przy śmierci otwierają się temu
człowiekowi oczy, i teraz poznaje wszystkie
zbrodnie, fałsze, sprośności; one same cisną
mu się gwałtem na pamięć razem zebrane od
lat najdawniejszych, aby go zgubić, okazują
się mu takiemi, jakiemi w istocie były. Któż
go poratuje, któż go pocieszy ? Może będzie
wzywał spowiednika P Ależ kiedy on albo się
spowiadać nie chce, albo odwleka Spowiedź do
ostatniej godziny; a choćby i przyszedł kaptan,
będzieżli jego Spowiedź dobra, gdy go pamięć
odchodzi i w myśli zamęt panuje? Jakież tam
wyliczanie grzechów? Na to trzeba czasu, spokoju umysłu i łaski Bożej. Będzież jego żal
szczery, nadprzyrodzony ? przedsięwzięcie poprawy mocne, skoro go nie miał przez całe
życie?
„Spowiedzi nierychłe, zwłaszcza przy
śmierci czynione, rzadko bywają prawdziwe
są słowa Św. Bernarda.
A jaka Spowiedź, taka i Komunia. Kto gardził przez cale życie łaską Bożą i pokutę odkładał do śmierci, u tego zachodzi obawa, czy
go Bóg wysłucha w ostatnim momencie, czy
mu łaski udzieli. Boję się, aby się nie sprawdziły stówa Ps. 17: „Wołali do Pana, a nie
wysłuchał ich. Nie był, ktoby ich wybawił
2) Smutek grzesznika potęgują bóle nieznośne,
jaką mu sprawia śmiertelna choroba. Wcale
inaczej czuje ją grzesznik, niżeli sprawiedliwy;
raz, że kochając i pieszcząc swe ciało, nie
przywykł do przykrości, nie martwił ciała po-
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stami, żył w wygodach, w wywczasach, a teraz
w dzień i w nocy jęczy i to bez pożytku, albowiem dla niego te bóle są karą; one mu już
teraz dają kosztować naprzód kar piekielnych,
a że przy tern w grzechach pogrążon jest, cierpienia jego nie są dlań zasługą.
3) A jakie trwogi przychodzą na niego ?
Widziano złoczyńcę prowadzonego na śmierć,
jak na widok szubienicy włosy ze strachu mu
stawały na głowie, żyły nabiegły na czole jak
postronki, oczy prawie na wierzch wylazły, jak
drżał na całem ciele. Jakże drżeć musi grzesznik umierający, widząc przed sobą straszny
sąd Boży, widząc otwarte piekło, a w niem
męki wieczne?
Niebezpieczeństwa piekielne potkały
mnie
(Job). Widzi jak go wszyscy opuszczają, żona
zbyt wrażliwa, nie może znieść widoku chorego, co chwila wychodzi z pokoju. Widok
dzieci, zamiast mu przynieść pociechę, goryczą mu zatruwa serce, bo mu przychodzą na
myśl ich krzywdy, zgorszenia im dane, a może
niesprawiedliwości, jakich się dopuszczał dla
przysporzenia im majątku. Wreszcie czart przeklęty, który przez całe życie zdawał się być
przyjacielem jego, teraz przy śmierci pokaże
się jego katem. Najprzód ubezpiecza go, że
tak źle z nim nie jest, że śmierć jeszcze daleko.
Lecz gdy się choroba wzmaga i siły opuszczać
poczną chorego, wtedy czart z całą siłą na
niego naciera, wiedząc, iż mały czas ma (Obj.
12, 12); wprawia go w rozpacz, szepcząc mu
do uszu: Już niema dla ciebie ratunku; tyłeś

ciężkich grzechów popełnił, nie pokutowałeś
za nie jak należało; Bóg nie wysłucha już
twej modlitwy, już do mnie należysz. I tak dręczy chorego okropnie, okazując mu się w przeraźliwych postaciach, jak poświadczają Ojcowie
Kościoła. I słuszna, że się tak dzieje; nie
chciał bowiem grzesznik za życia patrzyć na
Boga, na Jezusa ukrzyżowanego, niechże teraz
patrzy na czarta w okrutną postać przybranego. Tak lub podobnie kończy grzesznik zakamieniały, kiedy nań przyjdzie śmiertelna
choroba dłuższy czas trwająca; a cóż dopiero
się dzieje w duszy jego, kiedy go nagła, niespodziewana śmierć zaskoczy? Trwoga, zamięszanie i smutek w dwójnasób się zwiększą.
„ Będzie zgrzytał zębami swemi i będzie schnął"
(od strachu, Ps. 111, 10); „Straszność jest wpaść
to ręce Boga żywego" (Żyd. 10, 31). „Śmierć
grzeszników najgorsza" (Ps. 33, 22).
Może kto powie: że taka mowa może nas
wprawić w rozpacz! Nie to było zamiarem tej
nauki, jedno przestrzedz was, abyście na tak
opłakany koniec nie przyszli. Była tu mowa
o zatwardziałym grzeszniku, a o takim sam Jezus powiedział: „Szukać mnie będziecie, a nie
znajdziecie, (Jan 1, 34), i w grzechu waszym
pomrzecie" (Jan 8, 21). Na pociechę waszą
powiem wam nakoniec, że każdy i największy
grzesznik, dopóki żyje, może pokutować, może
dostąpić miłosierdzia. „ To mówi Pan : Nie chcę
śmierci niezbożnego, ale żeby się nawrócił niezbożny od drogi swej, a żył" (Ezech. 33, 4).
„ Więc kiedy głos Boży słyszycie, nie zatwar-

dzajcie serc ivaszychu, pamiętajcie o śmierci,
uczcie się zawczasu dobrze umierać. „ Co wzgórę jest, szukajcie i miłujcie, nie co na ziemi
(Kol. 3, 2). „Skarbcie sobie skarby w niebie,
gdzie ani rdza, ani mól nie psuje i gdzie złodzieje nie wykopują, ani kradną". (Mat. 6, 20).
Do ziemskich rzeczy nie przywiązujcie zbytecznie serca, z grzechów pilnie się oczyszczajcie
w Sakr. Pokuty, nie pieśćcie się z ciałem, nie
dogadzajcie mu wymyślnie, z pokusami walczcie,
czyńcie każdą sprawę tak, jakby miała być
ostatnią w życiu, „czuwajcie tedy, bo nie wiecie,
której godziny wasz Pan przyjdzie"
(Mat. 24),
w opiekę Maryi żyjąc i umierając się polecajcie;
wtedy was koniec życia zastanie przygotowanych, z wiarą żywą i z dobrymi uczynkami
wnijdziecie na gody wieczne. Amen.

-Dzień

26

maja.

Marya matką, m i ł o s i e r d z i a .
Miedzy cierniem lilia kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc świeci człowiekowi.

Marya nazwana jest „lilią między cierniem".
Obraz ten wzięty jest z Pieśni nad Pieśniami
2, 2. „Jako lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami (ludzkiemi)".
Znaczenie tego obrazu jest takie: Wszyscy
ludzie rodzą się grzechem skalani, grzechami
ranią Boga jakby cierniem, które kłuje; sama je-

—

156

—

dna Mary a była czysta bez skazy, w pełni
łaski poczęta, najmilsza oblubienica Boga. Inne
panny, acz czyste, są cierniem dla drugich;
Ona sama jedna zawsze była lilią, a nigdy nie
była nikomu cierniem, tj. pokusą do złego.
Wybrana na Matkę Synowi Bożemu, była z pomiędzy wszystkich panien i niewiast do najwyższej godności wywyższoną, Niepokalaną,
i jako taka skruszyła łeb piekielnemu smokowi
czyli czartu, zdrajcy narodu ludzkiego.
Mary a przyrównana jest dalej „księżycowi
w pełni". Ten obraz opiera się także na Ps. (88,
38): „ Stolica jego jako słońce przed oczyma mmii,
i jako pełny księżyc na wieki i świadek iviemy
na niebieH. Mary a P. nazwana jest księżycem
w pełni, ponieważ od słońca, Chrystusa Pana,
wszystka łaską oświecona, nigdy jej nie utraciła (św. Bonawentura), w żywocie swej matki
Anny była uświęcona (Alb. Mag.). Jako księżyc
zawieszony między niebem a ziemią, światło,
które odbiera od słońca, udziela ziemi, tak
i Marya, będąc Pośredniczką między Bogiem
a nami, promieńmi łaski Bożej nas obdarza
i oświeca (Bonaw.). .lako księżyc swojem łagodnem światłem przyświeca w nocy i zbłąkanych na dobrą naprowadza drogę, tak i Maryi głównem posłannictwem jest, przyświecanie
grzesznikom, znajdującym się w ciemnościach
winy (Jakób de Yorag.), jest ratowanie dusz
błądzących i odpadłych od Boga i jednania
ich z Bogiem. A jako żaden z planet nie jest
o tyle zbliżony do ziemi, jak księżyc, tak też
żaden z Świętych nie spieszy tyle grzesznikom
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(którzy są ziemią) na pomoc, a zwłaszcza tym,
którzy za swe grzechy żałują, jak Marya (Absalon opat). Bo jeśli żyjąc na ziemi, Marya
swe miłosierdzie okazywała nad potrzebującymi, o ileż więcej miłosierną jest będąc
w chwale niebieskiej. Przeto dla świetności
pierwszego miłosierdzia, Marya jest piękna jak
księżyc, a dla świetności drugiego, Marya jest
wybrana jak słońce. Któż jest, ktoby nie doznał światła i ciepła słonecznego ? Któż z nas
nie doznał dobroci Maryi? Posłuchajmy, co
twierdzi św. Bernard: Jako słońce wschodzi
i przyświeca dobrym i złym, tak Marya nie
roztrząsa przeszłych zasług lub grzechów, lecz
dla wszystkich jest łaskawa, wszystkich wysłuchuje, wszystkich potrzebom macierzyńskiem sercem niesie pomoc". Sw. Bonawentura zaś mówi:
„Któż zmierzyć zdoła miłosierdzia Twego, o Błogosławiona, długość, szerokość, wysokość i głębokość. Długość jego aż do dnia ostatecznego
wszystkim Ciebie wzywającym. Szerokość jego
wszystek napełnia okrąg ziemi; wysokość jego
aż pod nieba Sionskie, a głębokość jego aż
do siedzących w ciemnościach i w cieniu
śmierci". Tenże na innem miejscu: „Niech zamilknie o Twojem miłosierdziu, ktokolwiek Cię
kiedy wzywał w potrzebach swoich, a nie był
wysłuchanym. Co się nas tyczy, sług Twoich,
radujemy się z Twoich przymiotów, wychwalamy Twoją czystość, podziwiamy Twą pokorę, lecz miłosierdzie Twoje nam nędznym
słodsze, litości Twojej wzywamy najczęściej".
„A przeto grzeszniku (są słowa Bern. a Busto).
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chociażbyś popełnił więcej grzechów niż gwiazd
na niebie, a piasku w morzu, niż liści na drzewie, niż kwiatów na łące, nie rozpaczaj, lecz
biegnij do Maryi, a nieprawość Twoje promienie Tej Gwiazdy jako mgłę rozpędzą". Ona
Cię szuka, jak szukała troskliwie zgubionego
Jezusa w kośeiele, Ona przemawia czule do
Ciebie: „Synu! cóżeś nam tak uczynił?" Ona
błaga za Tobą. „Jeżeli się lękasz przystąpić
do Boga (pisze Hugo od św. Wiktora), podnieś oczy do Maryi; jeżeli dla grzechów, ciężących na sumieniu, nie ośmielasz się zanosić
próźb do Stwórcy Najwyższego, widząc, żeś
Majestat Jego znieważył, nie lękaj się przystąpić do Maryi, która chociaż Najświętsza, jednakowoż tej samej co ty natury ludzkiej, córkąjest
Adamową. Marya wskaże pierś swą Synowi,
Syn bok i rany Ojcu i nie będziesz zatracony !"
Ile nasz k r a j , nasz naród doznał już dowodów miłosierdzia Maryi, świadkiem liczne miejsca cudowne, które rozsiane po ziemi naszej jak
gwiazdy na niebie, są pomnikami dobroci Matki
Miłosierdzia. Bóg dozwolił wielu Świętym, iż
za życia cudownie wskrzeszali umarłych. O Maryi nie pisze Ewangelia, aby za życia cuda
czyniła. Całą Jej chwałę odłożył Jezus aż do
Jej chwalebnego Wniebowzięcia. A jeśli większym jest cudem, nawrócić grzesznika (jak
świadczą Ojcowie Kościoła), niżeli umarłego
wskrzesić, to tych nawróceń za przyczyną Maryi już więcej naliczysz, niżeli gwiazd na niebie pogodnego wieczora, które jak drogie brylanty błyszczą w koronie Maryi, i nasze serca
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otuchą napełniają, że i o nas nie zapomni, jeżeli się z ufnością pod Jej płaszcz miłosierdzia
uciekać, i w Godzinkach należycie wychwalać
Ją będziemy.
Jak skutecznem jest to nabożeństwo, na do
wód posłuży następujące zdarzenie: Ojciec Syl
wąjra z Towarzystwa Jezusowego, gdy się dowiedział, iż go przełożeni przeznaczyli na misy onarza między pogańskie narody, rozpoczął szczególniejsze nabożeństwo do N. Maryi
Panny, aby sobie Jej pomoc w tak trudnem
przedsięwzięciu wyjednać. Niedosyć, że odmawiał codziennie Godzinki, ale jadąc morzem
zbierał na pokładzie okrętu codziennie wieczorem całą załogę okrętową, odmawiał wspólnie ze wszystkiemi te pacierze i wykładał im
znaczenie biblijnych obrazów i tytułów, któremi jest Marya Panna nazwaną. Dostał się nareszcie do pogańskiego królestwa Monomotapa.
To gorliwe nabożeństwo do N. Maryi Panny
zostało sowicie nagrodzone. Mało, prawie żadnej nie było nadziei, aby skłonić tę dzicz
pogańską do poznania prawdziwego Boga; lecz
przyczyna Maryi nakłoniła serce króla pogańskiego do przyjęcia prawdy, a pobożny sługa
Maryi w jednym dniu ochrzcił króla z całym
dworem i 300 najznakomitszych mężów z tego
królestwa. Pałając żądzą męczeństwa uprosił
sobie Godzinkami i tę łaskę, że nawróciwszy
później znaczną liczbę pogańskich Kairów, otrzymał wieniec męczeńskiej chwały. Tak się
sprawdziły słowa Anty fony: „Jam sprawiła na
Niebie, aby ivscliodziła śtviatłość nieustająca", to
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jest: Za pośrednictwem Maryi Bóg łaską swą
oświeca ludzi. „/ jako mgła okryłam wszystką
ziemię11, to jest: Marya okrywa nędzę ludzką
miłosierdziem swojem; tudzież wyjednywając
nam łaskę Boską, miękczy i użyźnia serca nasze, aby owoc cnoty wydały. Amen.
Dzień

27

maja.

Korona c h w a ł y i k o r o n a mocy Maryi.
Witaj Matko szlachetna w panieńskiej
czystości,
Gwiazdami
uwieńczona, Pani łaskawości
Niepokalana,
czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej rece króla stoisz w złotogłowie.

W siódmej i ostatniej pieśni nazwana jest
N. Marya Panna „matką szlachetną w panieńskiej czystości", co już wyżej kilkakrotnie innemi słowami było omówione, a co tyle znaczy, j a k że Marya Panna cudownym sposobem godność macierzyństwa Bożego połączyła
z nienaruszonem dziewictwem.
Dalej nazywają Godzinki Maryę „Królową
łaskawą, uwieńczoną gwiazdami, czystszą od
Aniołów, po prawej ręce króla stojącą w złotogłowie". Odnosi się to do wielkiej chwały
Maryi wniebowziętej, do podwójnej korony, to
jest do korony chwały i korony mocy, j a k ą Bóg
włożył na Jej głowę po chwalebnem Jej wniebowzięciu. Nazwa Królowej, uwieńczonej gwiazdami, opiera się na księdze Objawienia Św.

Jana r. 12, w której czytamy: „Ukazał się znak
wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce,
a księżyc pod Jej nogami, a na głowie jej korona z gwiazd dwunastuOdnoszą się te słowa do Maryi, królującej w niebie. Marya obleczona ic słońce, t. j. otoczona nadziemską jasnością i pięknością; ciało Jej świetlane, uwielbione; Jej dusza jaśnieje łaską i miłością; nigdzie
nie dostrzeżesz w niej zmazy grzechowej, nigdzie brudnego samolubstwa. Gwiazd dwanaście oznaczają podziwienia godną chwałę, jaką Bóg przyozdobił dwanaście różnych klas
wybranych swoich w niebie, a że Marya cnotami przewyższyła wszystkich, więc też najwyższa przypadła Jej chwała w udziale. Otrzymała koronę Patryarchów za niezachwianą
wiarę; koronę Proroków za rozważanie rzeczy
Boskich; koronę Apostołów za miłość Boga
i gorliwość; koronę Męczenników za męstwo;
koronę Doktorów za mądrość Bożą. Uwieńczył Ją Bóg koroną Wyznawców za cierpliwość;
koroną Kapłanów za świątobliwość; koroną
Pustelników za zamiłowanie ubóstwa, koroną
Zakonników za posłuszeństwo. Wzięła koronę
panien za czystość, wieniec wdów za pokorę;
wreszcie koronę małżonków za zgodę małżeńską, wzajemny szacunek i sumienne spełnianie
obowiązków familijnych i domowych.
Nic nie jest godnem chwały, co nie jest wielkiem i dobrem (tak czytamy w kazaniach ks.
biskupa Laurenća). Bóg tylko jeden jest wielki,
Bóg tylko sam jest dobry, przeto też On sam
jest wszelkiej chwały godzien. Stwarzając
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świat, stworzył wszystko jedynie dla tego,
aby Jego wielkość i dobroć widocznemi się
stały, aby je ludzie poznawszy Boga chwalili; a przeto niebo i ziemię i duchy niebieskie, słowem: „ Wszystko Pan udziałał sam dla
siebie" (Przyp. 16, 4), dla chwały swojej. Tylko
stworzone od Boga istoty, biorące udział w jego
wielkości i dobroci, mają też uczestnictwo
w jego chwale. Ten tylko, kogo Bóg zaszczycił podobieństwem swojem i kto uznając ten
stosunek do Boga zna swoję godność, godzien
jest czci u Aniołów i ludzi. Kiedy dla naprawy czci Bogu przynależnej Syn Boży stał się
człowiekiem, przedstawił się nam u Łuk. 19,
12 „pod postacią człowieka zacnego, jadącego
w daleką krainą, wziąć sobie królestwo i wrócić
się". Królestwem tem jest w dalszem znaczeniu Kościół; w bliższem zaś są Jego wybrani,
którzy w czasie poddali się Jego panowaniu
łaski, a w wieczności przyjęci będą do Jego
chwały. Każdy poddany tego królestwa jest
oraz drogim, kamieniem w koronie Boskiego
Króla o tyle, o ile daje świadectwo o jego
mądrości i miłości. Otóż w porządku stworzenia i odkupienia żadna stworzona istota nie
była tak bliską Boga, jak Mary a, jak to znać
dają słowa Archanioła wyrzeczone do M e j :
„Pan z Tobą!" Bóg jest ze wszystkimi Świętymi,
„w których się okazał dziwnym" (Ps. 67, 36),
ze wszystkimi Aniołami, którzy w nim żyją
i są; lecz z Maryą był w szczególny sposób,
jak nie był z żadnem stworzeniem. Ona była
najpierwszą w myśli Bożej, przejrzaną i wszel-
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kiemi łaskami wyposażoną; a przeto zwie się
Córą Ojca Niebieskiego. Bóg Odkupiciel był
z Maryą, jak nie był z żadnym odkupionym; Ona
jedna w pierwotnej łasce zachowana, w wyższy sposób odkupiona, dająca świata Odkupiciela, pomocnica Jego w dziele odkupienia, Matka Jezusowa i Matka wszystkich ludzi. Bóg
Duch św. był z Maryą, napełniając Ją wszelką łaską, a następnie za wierne z nią współdziałanie, najobfitszą zasługą; Ona najwierniejszą
Oblubienicą Ducha Św. Tak więc Bóg sam
przysposobił Maryę do największego uczestnictwa chwały Swojej, jak to sama wyznała:
„ Wielkie rzeszy uczynił mi Pan, który możny
jest i święte Imię Jego; albowieyn odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody"
(Łuk. 2, 49). Owszem dodajmy: wszystkie
chóry Anielskie. To powszechne uwielbienie
Maryi zaczęło się spełniać właściwie dopiero
po Jej Wniebowzięciu. Na czemże zakłada się
ta korona chwały Maryi, którą Bóg Ojciec
włożył na skronie Córki, Syn Boży na głowę
Matki, a Duch św. na czoło Swej Oblubienicy?
Jak szczęśliwość niebieska zależy na oglądadniu Boga i miłowaniu Go, przez co wybrani niejako łączą się z Bogiem w jedno; tak
chwała niebieska zależy na uwidocznieniu (uwydatnieniu) się Boga w Świętych i na Świętych,
przez co On się niejako jednoczy z nimi. Bóg
ukoronował Maryę chwałą w niebie w ten
sposób, że to, co Jej w skrytości uczynił wielkiego, jawnem uczynił w obliczu całego nieba.
Marya zajaśniała całą pięknością Córy Bożej,
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dostojnością Matki Bożej, wdziękiem i wspaniałością Oblubienicy Bożej; „zasiadła królowa
na tronie
Bożym po prawicy JegoKrólowa
obok Króla. Obok majestatu Boskiego nikt nie
jaśniał taką chwałą, jak Marya; obleczona jest
w światło słoneczne: w odblask oblicza Boskiego. Wszyscy dobrzy Aniołowie otoczyli
jak gwiazdziste niebo, Jej głowę, a wszyscy
wybrani z ludzi jako światło księżyca stanęli
u stóp Maryi. W wielkiem podziwieniu Jej
chwały i w uniesieniu radości całe Niebo
okrzyknęło Ją Królową Aniołów i Świętych.
Tyle bowiem najpiękniejszych cnót Maryi, tyle
Jej zasług zaiste nie mogło być czem innem
godnie wynagrodzone, jak szczytem szczęśliwości i chwały niebieskiej, j a k wyniesieniem
Jej do godności Królowej Aniołów. Oto korona chwały, którą Bóg włożył na głowę Maryi w dzień Jej Wniebowzięcia; a która jako
wyszła od Boga, tak znowu powraca do Boga.
Cześć Maryi nie ujmuje czci Bogu, lecz owszem
ją pomnaża; bo chwała Boża najlepiej się
w chwale Maryi uwydatniła!
Gdyśmy już poznali, na czem zależy korona
chwały Maryi, przypatrzmy się teraz drugiej
Jej koronie, t. j. koronie mocy. Podstawą
pierwszej jest stosunek Maryi do Boga; podstawą drugiej jest Jej stosunek i łączność
z Kościołem; jest to stanowisko, jakie Marya
zajmuje w Królestwie Bożem. Królowanie Maryi
nie tak bezpośrednio rozciąga się na Królestwo
Boże w przyrodzie, którem Bóg zarządza przez
swych Aniołów, lecz na Królestwo łaski, nad
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którem z swymi Świętymi króluje. Podstawą
tego Królestwa laski jest Wcielenie Syna Bożego; bo Chrystus jest głową, z której Kościół, mistyczne Ciało Jego, pod ustawicznym
wpływem Ducha Św., ciągle wyrasta i żyje.
Marya zaś jest Matką Chrystusa; z Jej łona
wziął On naturą ludzką. Stosunek wiąc Maryi
do Kościoła jest ten, co matki do dziecka.
Za matką dał Ją Kościołowi Chrystus umierając na krzyżu. Marya jest matką wszystkich
wiernych, bo ich porodziła w boleściach , pod
krzyżem Syna; jest szczególnie Matką Świętych, których przykładem świętego życia swego
wychowała. Ten czynny i skuteczny udział
Maryi, który wzięła w dziele odkupienia i uświęcenia wiernych podczas ich doczesnej życia
pielgrzymki, jest źródłem Jej mocy w Królestwie Bożem łaski.
A zatem korona mocy, jaką Bóg uwieńczył
Maryę przy Jej Wniebowzięciu, zależy głownie
na Jej wstawianiu się za nami do Boga. Tu
się odnoszą słowa (Ps. 44, 10). „Stanęła Królowa po prawicy Ticojej to ubiorze złotym, otoczona rozmaitościąJako
według
słów
Apostoła w liście do Żydów 7, 25, Jezus Chrystus
na prawicy Boga Ojca siedzi, zawsze żywiąc,
aby się ivstawiał za, nami", tak według Wiary
Kościoła Marya stoi zawsze w niebie po prawicy Syna, aby się wstawiała za nami, była
u Boga naszą Pośredniczką, Orędowniczką.
A jako pośrednictwo Jezusa zależy na przychylaniu nam owoców swego odkupienia, zasług swoich wraz z łaską; tak też pośredni-
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ctwo Maryi zależy na przychylaniu nam Jej
zasług, owoców Jej współudziału w dziele
Odkupienia. A jeśli prośba Syna wszystko
może u Ojca, to i prośba Matki wszystko może
u Syna. Ani Syn Matce, ani Matka dzieciom
nie może odmówić, o co słusznie i rozsądnie
proszą. A chociaż wszyscy Święci są także
naszymi rzecznikami u Boga, to jednak śmiało
możemy powiedzieć, że Marya jest jedyną,
nieustającą i wszystko uprosić,mogącą Pośie
dniczką , do której wszyscy Swiąci się uciek a j ą ; której prośba jest najskuteczniejszą; bo
kiedy Swiąci są przyjaciółmi Bożymi, Marya
jest Matką Bożą, a prosi nie za jednym tylko,
ale za wszystkiemi dziećmi swemi. Oto znaczenie drugiej korony Maryi, korony mocy, czyli
wszechwładnej przyczyny, która jest oraz naszą
koroną, chlubą i otuchą.
Radujmy się z tego wywyższenia Maryi, jak
się już radują owe dusze błogosławione w niebie,
które Marya bądź przykładem, bądź przyczyną
swą tamdotąd wprowadziła. Starajmy się także
przyczynić się, dopóki żyjemy, do rozszerzania
Jej chwały, wielbiąc Ją i wysławiając Godzinkami; do uwydatnienia Jej wpływu, naśladując Jej piękne cnoty, wzywając Jej pomocy,
kochając Ją jak matkę. A jeśli da Bóg po
tem życiu zasłużymy sobie na niebo, to Ją
wielbić dalej będziemy jako Królowę, dzięki
składać jako Matce.
Spraw to Maryo, przyczyną Swoją, abyśmy
wiecznie mogli na Cię patrzyć, Ciebie czcić
i kochać, Bogu wiecznie dziękować i wieł-
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bić Go za to, że Cią uczynił pełną chwały i pełną
łaski. Amen.
Dzień

28

maja.

Marya naszą Przewodniczką i Obroną na drodze życia.
O

Rodzicielko łaski,
Nadziejo grzeszących,
O jasna Gwiazdo morska,
o Porcie
tonących.

Rodzicielką łaski zowiemy Maryą dla tego,
że porodziła Jezusa, który łaską przyniósł na
ziemią i złożył ją w Świętych Śakramentach;
powtóre dlatego, że jest łaski pełną i że nam
może najpewniej wyjednać u Boga łaski potrzebne. Dalej zowiemy Maryą Nadzieją grzeszących, ponieważ im, skoro sią z ufnością do
Niej uciekają, i żal za grzechy, łaską pokuty, i odpuszczenie grzechów najpewniej wyjednać może; jakto już wyżej było wyłożone.
Zowie sią jasną Gwiazdą morską, bo nam w tej
niebezpiecznej życia pielgrzymce, jakoby podczas morskiej podróży i drogą wskazuje,
a gdyśmy zbłądzili, na nowo odszukać pomaga,
abyśmy niebo, cel podróży naszej, osiągnąć
mogli. A nawet i po rozbiciu sią okrętu, t. j.
grzesznikom nieszcząśliwym, zanurzonym w wystąpkach i na widoczną narażonych zgubą, jeśli Jej wzywać nie przestaną, nie da zaginąć,
utonąć, lecz dozwoli chwycić sią ostatniej deski pokutnej i uratować życie, t. j. wieczne
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zbawienie; przeto Ją w Godzinkach „Portem
tonących" nazywamy.
Przed laty 44 był przez papieża Piusa IX,
pewien proboszcz nieznacznej wioski, na zachodniej granicy Niemiec położonej, posłany jako
biskup misyjny na brzegi Północnego i Bałtyckiego morza. Wybrał on sobie za godło swej
pieczęci: Gwiazdę morza z dewizą: Zdarz bezpieczną drogę! To obrane godło zachęciło pewnego młodego kapłana, że mu się ofiarował
za towarzysza i pomocnika tej misyi. A chociaż na różne napotykali trudności, a jeden
z nich porwany został przez burzę morską, jednak Gwiazda morska nie przestała im przyświecać, a oni nie przestali z ufnością Jej wzywać: Zdarz szczęśliwą drogę!
Od chwili, kiedy pierwszy raz zeszło słońce
nad kolebką naszą, i rozpoczęła się podróż
nasza do wieczności, oddała nas w kornej modlitwie matka nasza pod opiekę Maryi, do której się modli Kościół słowy: Witaj Gwiazdo
morza! Wielka Matko Boża, i zawsze Dziewico, Niebios Przewodnico! O! zapewne modliła się i matka nasza za nami: Zdarz niewinne życie, bezpieczna przebycie! Szczęśliwie
płynęła łódź życia naszego w latach dziecinnych, jak długo łaska Boża była w sercu naszem, jak długo Imię Maiyi było na ustach
naszych. A tę łaskę Chrztu Sw. podtrzymywała
w nas druga matka, Marya, „Rodzicielka łaski". Pierwsza pomoc, j a k ą daje matka dziecięciu, jest ta, że je bierze za rączki, wskazując mu drogę, uczy je chodzić, chwiejne kroki
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stawiać. Od chwili, kiedyśmy rozumu używać
poczęli, poznaliśmy Maryę. Ona nas uczyła
pierwsze kroki stawiać na drodze zbawienia,
Ona nas swym przykładem prowadziła, jak
małego Jezusa prowadziła za rączkę, była nam
przewodnią Gwiazdą, otaczała nas macierzyńską opieką. Węzeł tajemniczy serce nasze łączył z sercem Maryi, myśmy Ją kochali i szli
za nią.
Jej przykład i Jej prośby sprawiły, żeśmy
wybrali drogę opoczystą, która wiedzie do
nieba. I prosiliśmy dalej: Oddal co jest złego,
uproś co dobrego! Lecz niestety! na tej drodze czychali nieprzyjaciele w zasadzkach, i kiedyśmy niebaczni zaspali, obdarli nas z niewinności duszy; łódka nasza znalazła się wśród
burzy, i może szwank poniosła, uderzona
0 skałę; zgrzeszyliśmy! lecz nie spuszczając
z oka naszej Gwiazdy morskiej wołaliśmy: Rozwiąż pęta winnych, i oświecaj ciemnych! Mary a nas podźwignęła, wróciliśmy na drogę
pojednani przez Sakrament Pokuty. Pouczeni
doświadczeniem, baczniejsi płynęliśmy dalej,
płynęliśmy w dzień wesoło, ale płynęliśmy też
częściej i nocą. Pod brzemieniem krzyża,
w walce o życie opanowała nas niekiedy tęsknota, niesmak, a może znużenie, może też
1 gnuśność. Znowu zrobiło się ciemno w około
nas, nad nami, pod nami i obok nas, zwaliły
się na nas choroby, nieszczęścia, niepowodzenia ; lecz nie tracąc nadziei ciągle wzdychaliśmy do Maryi: Okaż do ostatka, żeś jest
nasza Matka! Marya nas pocieszyła w smu-
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tkach, pokrzepiła w nieszczęściach, mówiąc
niejako do nas: „Jam jest matka pięknej miłości i świętej nadzieimilości, która precz wypędza gnuśność; nadziei, która sił dodaje, pokrzepia: „ We mnie wszelka nadzieja żywota
i cnoty. Przychodźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, i najedzcie się z owoców moich. Albowiem duch mój słodszy nad miód'. (Ekkl. 24,
26). Lecz nie ten, kto dobrze zaczął, ani ten
kto dobrze płynął, będzie opowiadał zwycięstwa
(Przyp. 21), lecz kto szczęśliwie biegu dokonał. Jak długo jesteśmy w podróży, możemy
drogę zmylić, możemy potknąć się i upaść;
nie jeden raz żeglarze przepłynęli już morze,
a u brzegu rozbił się ich statek, i zatonęli
Dopiero koniec chwali dzieło, i śmierć rozstrzyga o wieczności. „Kto wytrwa aż do końca,
ten zbawion będzie" (Mat. 10, 22). Atoli łaski
wytrwania w dobrem do końca nie możem
z siebie mieć, ani jej nawet wysłużyć, tylko
z ufnością od miłosierdzia Boskiego oczekując,
w gorącej modlitwie możem ją sobie wyprosić. Za czyjąż znowu przyczyną możem tę
najważniejszą, bo niebo nam otwierającą łaskę
skuteczniej uprosić, jeżeli nie za przyczyną Maryi, która wytrwała pod krzyżem aż do końca,
do której stosuje Kościół te słowa Mędrca Pańskiego: „Błogosławiony człowiek, który czuwa
u drzwi moich na każdy dzień. Kto mnie znajdzie, znajdzie żywot i icyczerpnie zbaicienie od
Pana" (Przyp. 8, 35). Śmierć dobra, zejście
z tego świata w łasce i miłości Bożej, to jest
dopiero pewna droga, która nas wprowadzi
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w progi niebieskie za przewodnictwem przyświecającej nam Gwiazdy morza, Maryi. „Z tej
to gwiazdy nie spuszczaj oczu twoich (woła
św. Bernard), ktokolwiek na falach tego życia
raczej miotanym jesteś, niżeli po stałym lądzie
chodzisz, jeżeli nie chcesz być w morzu pogrążonym. Jeżeli powstaną na cię burze gwałtownych pokus, jeżeli wpadniesz na skały utrapień, spojrzyj na gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeżeli
ogrom występków twoich cię mięsza, wyrzuty
sumienia cię trapią, bojaźń sądu Bożego wskroś
cię przejmuje i już poczynasz w przepaść rozpaczy wpadać, myśl o Maryi! W niebezpieczeństwach, w uciskach, w wątpliwościach
myśl o Maryi, wzywaj Maryi! O Niej myśląc
nie zbłądzisz, Jej wzywając nie będziesz rozpaczał; jeźli cię Ona trzyma, nie upadniesz,
pod Jej opieką nie zlękniesz się, jeźli cię poprowadzi, nie osłabniesz, jeźli ci dopomoże,
tedy portu dojdziesz!"
Na zakończenie przytoczę prawdziwe zdarzenie (z dziełka Huguet). W roku 1854, dnia
26 listopada wypłynął okręt z portu Hawre
do Ameryki. Między podróżnymi katolikami
było 21 protestantów. Był też Misyonarz katolicki. Podróż nie była szczęśliwą; już przetrwali dwie burze, gdy 2. lutego powstała trzecia, groźniejsza od pierwszych, która na domiar nieszczęścia wprost pędziła okręt na inny
naprzeciw płynący. Ratunek zdawał się nie
podobnym. To też wszyscy podróżni wraz
z kapitanem upadli na duchu, opuścili ręce
i w niemej rozpaczy oczekiwali każdej chwili
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strasznej śmierci w rozhukanych falach Oceanu.
Wśród największego niebezpieczeństwa powstał
Misyonarz i przemówił do podróżnych: „Ufajcie Bracia, dzisiaj święto Matki Boskiej. Ona
nie da nam zaginąć, jeżeli Ją o ratunek błagać
będziemy. Lecz są tu między nami tacy, którzy w Jej opiekę nie wierzą. Otóż zapytuję
ich, czy chcą się przyłączyć do modłów naszych, czy przyrzekają Maryę uznać za Matkę, jeżeli nas z tego widocznego niebezpieczeństwa wybawi? Przyrzekamy, odpowiedzieli
wszyscy jednogłośnie! I poczęto modlić się
społem głośno a szczerze! Po kilku godzinach
gorącej modlitwy uspokoiła się burza, niebezpieczeństwo minęło, wszyscy ocaleni. Dotrzymali też protestanci słowa; pouczeni przez kapłana wyrzekli się błędów, uczynili wyznanie wiary Św. i przyjęci zostali na łono Kościoła. A gdy na dniu 12 czerwca 1855 roku
okręt szczęśliwie przybył do portu i w San
Francesco zarzucił kotwicę, podróżni skierowali swe pierwsze kroki do świątyni, aby
Bogu powtórnie złożyć dzięki za swe ocalenie
za przyczyną Maryi. Amen.
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Dzień

29

maja.

Zachowanie się w chorobie i przy chorych.
Bramo Rajska,
Niemocnyoh zdrowie,
A
w Twej obronie
Niech Boga oglądamy na górnym Syonie.

Marya jest „Bramą Bajską" ; co znaczy tyle,
jak : Bramą do Nieba. Już w nauce VII było
wyjaśnione, że jako przez ręce Maryi najwięcej
łask spływa na nas z nieba, tak też (według zdania św. Alfonsa i innych teologów) przez Maryę najwięcej dusz dostaje się do Nieba. Zanim Marya porodziła Jezusa, nikt się nie mógł
dostać do Nieba; teraz zaś napełnia się Niebo
duszami, co współdziałając z łaską, którą nam
Marya najsnadniej i najchętniej uprasza, na drodze doskonałości za Nią podążają.
Dalej śpiewamy o Maryi w Godzinkach:
„Zdrowie chorych"; podobnie jak w Litanii Loretańskiej pozdrawiamy Maryę nazwą: „Uzdrowienie chorych". Nazwa ta oparta jest na niezliczonych doświadczeniach w ciągu 19. wieków, a które się po dziś dzień ponawiają.
W chorobach, w których sztuka najzdolniejszych
lekarzy nic nie pomogła, bądź Nowenna odprawiona do N. Maryi P., a przy tem użycie z wiarą
wody z cudownego miejsca Lourdes, bądź Różaniec lub inne nabożeństwo nabożnie odmówione na intencyę chorego, albo przez samąż
chorą osobę, przywracało cudownie chorym
utracone a upragnione zdrowie. Nie pomylę

się zapewne w mem przypuszczeniu, że i między wami są osoby, które albo same doznały
albo świadkami były doznanej przez innycb
od Maryi pomocy w ciężkich chorobach.
Któż z nas już w życiu nie chorował, lub
któż może powiedzieć sobie, że nigdy nań nie
przyjdzie choroba? Wszyscy życzymy sobie zdrowia czerstwego; mimo to jednak choroby są
spadkiem po grzechu pierwszych Rodziców i mimo naszej chęci przychodzą na ludzi w najrozmaitszych postaciach. A jak zdrowie większym jest skarbem, niż złoto, majątki, tak też
choroba dokuczliwa, a mianowicie śmiertelna,
więcej dolega, niż utrata dóbr ziemskich. Poznać to możemy z przykładu Joba 1. Dopuścił
Bóg czartu, mówi Św. Grzegorz W., że Joba
przyprawił o utratę majątku, siedmiu synów
i trzech córek; lecz tem nie przemógł cierpliwości jego. Nastawa! potem, aby go mógł
dotknąć chorobą, mówiąc: człowiek gotów
wszystko łożyć dla zdrowia i życia; zobaczysz,
ażali z niecierpliwości nie będzie cię blużnił.
Tak więc niejako po niższych stopniach idąc
do coraz wyższych, chorobę uznał za najdotkliwszą dla człowieka; bo inne utrapienia są
zewnątrz człowieka, choroba zaś jest dolegliwością tkwiącą w samymże człowieku. Lecz
i chorobą nie złamał czart cierpliwości Joba.
Roztropność więc radzi, abyśmy przy zdrowiu
będąc, obmyślali sposoby zachowania się podczas choroby, a przeto nie zawadzi podać teraz
kilka zbawiennych uwag w tym przedmiocie.
Zkąd pochodzą choroby? Choroby są natu-
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ralnym skutkiem osłabionego przez grzech pierworodny i na śmierć skazanego ciała ludzkiego. Bóg stworzył człowieka w pełni zdrowia,
choroby są karą za grzech ; grzechy to zazwyczaj sprowadzają najwięcej chorób, a mianowicie grzechy zbytku: obżarstwa, opilstwa i lubieżności; jak to widzimy na uzdrowionym
przez Chrystusa Pana chorym, przez lat 38
leżącym nad sadzawką Bethsaida; rzekł mu
Chrystus Pan: (Jan 5, 14). Już nie grzesz,
abyć się co gorszego nie stało". Lecz i ludzi
bogobojnych nawiedza Bóg chorobą, a to dla
doświadczenia ich cnoty. Wielu choruje, a nie
odnosi z choroby pożytku, bo nie dochodzą
zamiarów Bożych w zsyłaniu chorób. Choroby
uczą cenić zdrowie, odrywają od grzechu, a prowadzą napowrót do Boga. Wielużto grzeszników jedynie choroba do Boga nawróciła, kiedy
bezsenne spędzając noce, nie mogąc w bólach
znaleść spoczynku, poznali marność uciech zmysłowych i rzeczy ziemskich, u Boga i Maryi
szukać poczęli pomocy i nawrócili się. Tak
się stało z Ignacym Lojolą, Kamillem de Lellis itd. Choroba kruszy zkardziałą duszę, czyni
ją wrażliwą na działanie łaski Bożej; otwiera
szerokie pole do zasług, byleśmy umieli z niej
korzystać. Jeżeli więc spodoba się Bogu, nawiedzić cię chorobą, przyjmuj ją bez szemrania
w tej mocnej wierze, że ona z rąk Bożych pochodzi ; że musi być potrzebną, skoro ją Bóg,
najlepszy Ojciec, na cię zesłał. Znoś ją cierpliwie, ze zdaniem się na wolę Bożą, nie szemraj przeciw Opatrzności, nie narzekaj, bo stracisz
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zasługą, a krzyż twój stanie ci sią cięższym.
Radź się doświadczonego lekarza, ale naprzód
oczyść duszę przez Spowiedź św. z grzechów,
i posil się Komunią Św. Szukaj pociechy w modlitwie, w Różańcu, a wpatruj się często
w obraz Chrystusa ukrzyżowanego A lub Matki
Bolesnej. Gdy się choroba wzmaga, rozporządź
zawczasu majętnością swoją, jeśli ją masz, a poleć się opiece Maryi, Lekarki doświadczonej.
„Olejek wylany imię twoje, panienki zamiłowały
się iv Tobie; słowa Pieśni 1, 2 stosuje Kościół
do Maryi. Samo wezwanie z ufnością słodkiego
Imienia Maryi, podobnie jak oliwa, łagodzi cierpienia ciała i duszy. Oliwa zapalona świeci, goi
rany, rozmiękcza, wonnością uwesela i karmi;
tak imię Maryi, z pięciu liter złożone, te pięć
przymiotów w duchownem znaczeniu posiada.
Mary a cię oświeci, ukoi bóle, zmiękczy twarde
serce, Ona otrze łzę, Ona cię pokrzepi i doda
cierpliwości i męztwa.
W chorobie powinieneś lekarzowi okazywać
zaufanie, posłuszeństwo, pomny słów (Ekkl. 38,j
1): „Czcij lekarza dla potrzeby. Najwyższy bo-'
wiem stworzył lekarstwa z ziemi, a człowiek
mądry nie będzie się niemi brzydził".
Dla domowników, którzy cię pielęgnują, powinieneś być cierpliwymi uprzejmym, słodząc im,
raczej poświęcenie, z jakiem ci usługują. Nie
omieszkaj wreszcie, gdy możesz, naprawić to
złe, któreś za zdrowia uczynił. A jeżeli ci Bóg
pozwoli powrócić do zdrowia, złóż Bogu i Maryi
serdeczne dzięki za to wielkie dobrodziejstwo
postanowień dobrych lub ślubów, któreś czyn:'
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w czasie choroby, staraj się dopełnić; lata,
które ci Bóg przedłużył, staraj sią tem gorliwiej przepędzić na służbie Bożej, na pracy
około zbawienia swej duszy.
Wreszcie łoże chorego jest pouczającą szkołą
dla zdrowych. Co dziś dzieje się z bliźnim, to
spotkać jnoże i ciebie prędzej czy później. Odwiedzanie, pielęgnowanie chorych, osobliwie
ubogich, jest uczynkiem Bogu bardzo miłym,
Maryi najprzyjemniejszym, a nam najpożyteczniejszym. Bo przy zdrowiu człowiek ubogi
jako tako poradzić sobie może; lecz ciężką
złożony chorobą, opuszczony od wszystkich,
przygnębiony na duchu, wygląda z utęsknieniem serca czułego i litościwej ręki. Pan Jezus, który sam chętnie spieszył z pomocą chorym, każdą przysługę oddaną chorym wynadgradza tak, jakbyśmy ją jemu samemu uczynili.
Już to jedno, że chorego odwiedzasz, przynosi
mu ulgę, tem więcej zaś, jeźli z nim łagodnie
rozmawiasz, jeźli go pocieszasz, do cierpliwości
. zachęcasz, radzisz mu, aby się zawczasu zaopatrzył św. Sakramentami; może ty sam postarasz mu się o księdza. Zresztą nie poprzestawaj na samem słowie, ale poratuj go to ciepłą
strawą j a k ą , to odzieżą jaką, to drzewem na
opał, wreszcie i lekarstwem z apteki. Niech
cię nie zraża zaduch, woń niemiła, zgniłe powietrze, ni widok nędzy strasznej i brzydkiego
choróbska.
Mógłbym wiele przytoczyć przykładów Świętych, jak św. Wincentego, Św. Franciszka Ksa
Uwerego, z jak wesołą i pełną słodyczy twarzą
Godzinki

N. H. P.
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usługiwali oni dniem i nocą chorym po szpitalach. Zajrzyj i ty do tutejszych szpitali,
a przypatrz się Siostrom Miłosierdzia, z jaką
anielską dobrocią, z niestrudzoną pieczołowitością i poświęceniem pielęgnują chorych dniem
i nocą. Któż je napełnia tym duchem poświęcenia, jeśli nie Chrystus, jeśli nie Marya, Lekarka Chrześciańska? Tu się nauczysz, jak
i ty masz chodzić około chorych rodziców,
krewnych, domowników twoich. Za to w dzień
ucisku wybawi cię P a n ; za to i ty znajdziesz
czułe serca w chorobie, a u Boga wieczną nagrodę. Amen.
Dzień

30

maja.

Marya P a t r o n k ą w godzinie

śmierci.

Z pokłonem Panno święta,
ofiaruje
Tobie
Te Godzinki ku większej czci Twojej
ozdobie,
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Marya
przybyła

Tak więc za Bożą pomocą doszliśmy dzisiaj
do ofiarowania i zakończenia prześlicznych Godzinek, które dwiema zamykają się strofami,
a treścią ich jest ostatnia prośba, aby N. Marya
Panna w godzinę śmierci raczyła być przy
nas i do szczęśliwego dopomogła nam skonania. Ten jest ostatni kres wszystkich dążeń
naszych, to zapłata upragniona, po ludzku m<!
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wiąc, za usługi i uwielbienia N. Maryi P.,' aby
nam śmierć szczęśliwą uprosiła, aby nam
w chwili śmierci pośpieszyła z macierzyńską
pomocą. Koniec Godzinek przywodzi nam na
pamięć koniec życia naszego. Ten to jest termin nieochybny, nieunikniony, od którego się
nikt nie wymówi i nikt nie okupi. Bolesna to
zaprawdę chwila śmierci! Co to za ból, gdy
komu chory palec lub nogę zgangrenowaną
odżynają; jakież bóle, jakie gorączki, jakie
uciski przychodzą na umierającego człowieka,
gdy dusza targa wszystkie węzły, jakiemi była
związana z ciałem przez długie lata! Wszakże
i robak zdeptany wije się od bólu, zwierzątko
wszelakie ucieka przed śmiercią. Śmierć, ostatnia to i najsroższa walka z najzawziętszym
nieprzyjacielem, czartem. Śmierć — chwila to
niebezpieczna, a bardzo ważna; bo od niej zawisła cała wieczność szczęśliwa lub nieszczęśliwa. Śmierć kładzie zarówno kres zasłudze,
jak i grzechom, ze śmiercią przychodzi czas
zapłaty, nagrody lub kary. Prawdą jest, że
zazwyczaj jakie życie, taka śmierć; jednak
w chwili śmierci i wielki grzesznik, skoro się
z ufnością i ze skruchą odda w opiekę Maryi,
może jeszcze wszystko naprawić. Jeżeli zaś tego
nie uczyni, wszystko stracone na zawsze, niepowetowanie! Ach! jakież uczucia miotają umierającym ; któż nam to powie, kiedy się tylko
raz umiera, a już nie wraca na ten świat!
Któż nas w tej chwili wspomoże? Gdzie
znajdziem bezpieczniejszy ratunek, obronę, pociechę, jeżeli nie na łonie dobrej Matki naszej
12*
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Maryi ? I dlaczegóż to — zapyta może kto —
dlaczego Kościół Maryę, jako Patronkę w godzinę śmierci nam zaleca? Bo Marya w skutek
Niep. Poczęcia nie podlegała, śmierci; śmierć
nad Nią nie miała mocy; więc Marya ma moc
nad śmiercią. Mimo to Marya dobrowolnie,
raczej z miłości, niż z konieczności, słodko
zasnęła raczej, niż umarła; nie za karę, lecz
na zasługę, aby we wszystkiem stała się podobną Jezusowi.
A jako Chrystus śmiercią swoją śmierć zwyciężył i nad śmiercią zatryumfował swem zmartwychwstaniem, podobue też Marya śmiercią
swoją pokonała śmierć, a przez zmartwychwstanie i przez wniebowzięcie odniosła tryumf nad śmiercią. Marya jest naszą Matką.
Dwa razy matka boleje niezmiernie: raz, gdy
rodzi na świat dziecię ; drugi raz, gdy patrzyć
musi na śmierć dziecięcia. Marya dwa razy
konała: raz, pod krzyżem Syna stojąc odczu
wala wszystkie Jego boleści, uciski, tęsknoty,
upalenia, drgania śmiertelne, konanie, a wtedy
umierała w boleściach i wtedy zrodziła nas,
synów boleści; drugi raz, umarła słodko i spokojnie. Jako Matka nas kochająca, Marya nie
może być obojętną w chwili, kiedy widzi swe
dziecię w zapasach ze śmiercią. Spieszy więc nam
na pomoc z Nieba wysokiego, zwraca ku nam
swe litościwe oczy, koi bóle nasze, ociera łzy,
oddala smutek. Ona słyszy nasze jęki: Okaż do
ostatka, żeś jest nasza matka! i wtenczas przychodzą jej na pamięć słowa umierającego Jezusa: Niewiasto! oto syn Twój! Tak, syn Twój,

dziecię Twoje ukochane, sługa Twój wierny,
opuszczony, ściśnięty zewsząd, boleści śmierci
ogarnęły go: Matko pociesz, bo płacze! Matko ratuj, bo ginie! Pisze Św. Hieronim 2 ad
Eust.: Mary a P. nietylko niesie pomoc umierającym, ale wychodzi na ich spotkanie. A świętej Brygicie objawiła Marya: Ja pospieszę na
pomoc przy śmierci moim wiernym sługom,
jak kochająca matka, niosąc im pociechę i pokrzepienie. A ta pociecha zależy na tem, że
im przez ręce Kościoła poda, jak Simeonowi
podała, Jezusa, Światłość świata i chwałę Jeruzalem. Straszna jest śmierć, ale nie dla wiernych czcicieli Maryi, bo Marya im obroną
przeciwko najazdom szatana. Do Niej można
zasiosować słowa Ps. 23, 4.: „Bo choćbym też
choclził w pośród cienia śmieni, nie będę się bał
złego; laska ticoja i kij twój, te mnie cieszyły".
8w. Piotr Damian wykłada te słowa w ten
sposób: „Marya Matka jest ową laską, która
odpiera napady nieprzyjażnych duchów". Marya
jest Królową Aniołów, więc pośle Michała Archanioła z hufcem Aniołów do łoża śmiertelnego
swych czcicieli, aby ich obronili od natarczywości złych duchów. Do Niej odnoszą się słowa
Przyp. 8, 17. „Przez mię książęta p m u j ą " , tj.
książęta niebiescy, Aniołowie Boży stoją na
Jej rozkazy przeciwko nieprzyjaciołom zbawienia. Ona jest „Panną możną", „Wspomożeniem wiernych". To wspomożenie daje Marya
czcicielom swoim, przez Ostatnie Namaszczenie,
którego się stają uczestnikami, a któi-e i resztki
czyli ostatki już odpuszczonych grzechów gła-

dzi i duszą umierającego wzmacnia do zwyciężania pokus, uzbraja w cierpliwość i w pokorne zdanie sią na wolą Bożą.
Niebezpieczna jest chwila śmierci; lecz nie
dla tych, którzy Maryi wiernie służyli. Ostatnie błogosławieństwo, z jakiem nam Kościół
na pomoc przychodzi, jest tak zwana generalna absolucya, czyli błogosławieństwo papieskie,
połączone z zupełnym odpustem. W odpustach
przychyla nam Bóg przemężne zasługi P. Jezusa, N. Maryi Panny i Świętych Pańskich.
W chwili śmierci, w chwili udzielanego przez
kapłana odpustu umierającym, szczególnie Marya Panna za nimi prosi. Tego odpustu dostępuje umierający, choćby już mowę utracił, byleby przynajmniej w sercu ze skruchą najsłodszego imienia Jezus i Maryi wzywał, i zdał się
zupełnie na wolę Bożą, przyjmując z ochotą
wszystko, co Bóg ześle, chociaż i śmierć sarnę na zadosyćuczynienie za kary zasłużone,
i znosił cierpliwie boleści. Co więcej, w chwili
skonu, kiedy dusza ma stanąć przed trybunałem Najwyższego Sędziego, Marya swe wierne
dzieci tuli pod płaszcz swojej macierzyńskiej
opieki i zasłania przed surowym obliczem Sędziego. Żywoty Świętych liczne nam tego podają
przykłady, a Św. Wincenty Fereryusz potwierdza to, jako na powszechnem doświadczeniu
Kościoła oparte.
Nie bez przyczyny nauczył nas Kościół przez
usta matek od dzieciństwa tej pięknej a dro
giej sercu każdego katolika modlitwy: Święta
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Maryo, matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godziną śmierci naszej. Amen.
Wszyscy umiemy tą modlitwą i odmawiamy
przez całe życie, aby sobie pomoc Maryi na
chwilą śmierci uprosić. Wiąc módlcie sią szczerze, rozważając znaczenie każdego słowa. Święta Maryo! Najświętsza z pomiędzy wszystkich
Świętych, Tyś ze wszystkich ludzi, Aniołów
i Świętych Bogu najmilsza!
Matko Boża!
Matko Syna Bożego, a Naszego Zbawiciela,
któraś nam od Niego dana za matkę! Okaż
do ostatka, żeś jest nasza matka!
Okaż to
swoją wszechwładną przyczyną, którą Bóg
zawsze wysłuchuje, która nam wszystko uprosić może! Módl się za nami, chociażeśmy grzeszni, i dlatego właśnie, żeśmy nędzni grzesznicy, ubodzy w zasługi, niegodni stanąć przed
Twym boskim Synem, módl się za nami, byśmy nie byli grzesznymi, abyśmy za grzechy
żałowali, poprawili się i przed Bogiem usprawiedliwili. Proś też o inne łaski t e r a z , na
to krótkie t e r a z , bo my nie posiadamy ani
wczoraj, ani dzisiaj, a j u t r o , któż wie, czyje
będzie? Życie nasze, to jakby jedno mgnienie
oka w porównaniu z wiecznością, a jednak ta
chwila pełna pokus, niedoli, pełna łez. Każdej
chwili przybądź nam Matko na pomoc, osobliwie zaś módl się za nami w godzinę śmierci naszej, w tej strasznej chwili, gdy nas
wszyscy opuszczą, Ty nas Matko nie opuszczaj, broń nas, ratuj, abyśmy nie zginęli na
wieki, abyśmy weseli, Jezusa widzieli. Do Ciebie wołamy z Kościołem: Maryo, Rodzicielko
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łaski, Matko miłosierdzia, broń nas od czarta
złego, i przyjmij nai w godzinę śmierci". Albo
też owej s t A o d a w n e j nauczmy się modlitewki:
„A kiedy przyjdzie ostatnia godzina, uproś
nam łaskę u Twojego Syna, i żal za grzechy
bez zmazy poczęia, Panienko Święta". A tak
żyjąc i Maryi wiernie służąc jako syny, gdziekolwiek zaskoczy nas ostatnia chwila, w jakikolwiek sposób nam przyjdzie umie:uć, bądźmy pewni, że Marya będzie przy nas, skoro
ostatnie słowo, ostatnia myśl, ostatnie spojrzenie, ostatnie b ; cie serca poświęcim Maryi; Ona
nam słodką przybędzie i C7ułą matką się okaże, otrze łzy n?3ze, zamknie powieki, z Śynem
Swoim nas pojedna, Synowi Swojemu nas poleci, Synowi Swojemu nas odda i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa słodkiego,
po tem wygnaniu okaże nam w niebie. Amen.
Dzień

31

maja.

Ostatnie r o z m y ś l a n i e .

Służyć Maryi j e s t rzeczą godziwą, zaszczytną, przyj e m n ą i zbawienną.
Ja miłuje tych, którzy mnie miłują.
Błogosławiony
człowiek,
który
mnie
słucha i który u drzwi moich czuwa
na każdy dzień. Kto mnie znajdzie,
znajdzie żywot i wyczerpnie zbawienie od Pana.
P r z y p . 8, 17- 35.

Błogo nam zeszły te chwile Majowego Nabożeństwa , które nam dały na podstawie Godzinek poznać bliżej N. Maryę Pannę, a może
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też nie w jednem sercu obudziły zamiłowanie
do icb odmawiania. Nim sią z Majem rozstaniemy, weźmy ze sobą w drogim upominku te
końcowe uwagi:
Chociaż Mary a jest Matką wszystkich członków Kościoła i wszystkich ludzi, najtroskliwiej jednak stara się
0 zbawienie swych czcicieli, czyli tych, którzy Jej wiernie służą; najwięcej miłuje tych,
którzy Ją miłują. Zajrzyjmy do serc naszych
1 zobaczmy, czy są w nas znamiona dobrych
sług i dzieci Maryi?
Sługa wierny c z u w a
u drzwi swej Pani, dobry dworzanin stoi na
straży u drzwi swej Królowej dniem i nocą,
jest zawsze na Jej rozkazy gotowy, na każde
zawołanie słucha z ochotą, staje przed Jej tronem, by Ją godnie uczcić, by Ją mile pozdrowić, Jej widokiem się nacieszyć, Jej wspaniałości się przypatrzyć, Jej słowo usłyszeć. O Niej
często myśli, Jej myśli odgaduje, aby się tylko
Jej przypodobać, swe przywiązanie okazać.
Poznaliśmy Maryę jako Panią i Królowę
świata z powodu Jej macierzyństwa Boskiego,
a więc i naszą Panią i Królowę. Któraż ziemska królowa wyrówna Jej co do wielkości majestatu, chwały, potęgi, dostojeństwa, mądrości,
łaskawości, bogactwa i świetności dworu ? Bóg
Ją uczcił wysoce, Syn Boży uczcił Ją będąc Jej
posłusznym; taka jest wielkość Maryi, że Jej
nigdy zadosyć czcić i kochać nie można, ile
się Jej rzeczywiście należy; wszyscy Święci,
całe Niebo i świat cały czci Maryę i służy
Maryi. Więc nietylko słuszną rzeczą i godziwą,
ale zaszczytem, chlubą i szczęściem jest służyć
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takiej Pani. „Służyć Maryi (pisze Św. Jan Damascen) jestto królować, a dać się Jej powodować, jest więcej niż królować". Sąże w nas
owe znaki wiernych sług Maryi? Kierujemyż
codziennie naszą pierwszą myśl po Bogu ku
Maryi? Czy możem o sobie powiedzieć z świętym królewiczem Kazimierzem: Póki żyję, niech
Maryę co dnia wielbi dusza ? Czy stawamy
przed Jej tronem, aby Jej cześć oddać, by Ją
pozdrowić owem nieporównanem, dziwnie pięknem i treściwem, a świętem i miłem: Zdrowaś Marya! Czy wykonujemy Jej rozkaz: Cokolwiek mój Syn wam rzecze, to czyńcie? Czy
umiemy i rozmyślamy tajemnice Różańca Św.?
Czy odmawiamy kiedy Litanię Loretańską?
Dworzanin nosi herby i godła swej Pani
wyszyte na sukni; on się ubiera w suknie Jej
barwy. Jeżeli Marya naszą Panią, nosimyż Jej
suknię, t. j. Szkaplerz, Koronkę? Dworzanie
święcą domowe wesołe uroczystości swej Pani
z radością, w dzień Imienin składają Jej hołdy,
również jak smutne rocznice Pani nie są sługom obojętne. Okażemy się sługami Maryi,
jeżeli Jej uroczystości należycie obchodzimy,
jeżeli sobotę Maryi poświęconą mamy we czci,
jeżeli tajemnice Jej boleści rozpamiętujemy
i wilie do Jej świąt postem się umartwiamy.
Słudzy mają portret swej Pani w poszanowaniu. Wszedłszy w dom, poznasz, że tam
mieszka sługa Maryi, jeźli ściany domu zdobi
obraz Matki Boskiej. Z przywiązaniem i czcią
są dworzanie dla dzieci i rodziny Królowej,
z uprzejmością dla gości mających wstęp do

dworu, a nawet i dla ubogich, których Pani
rada wspiera, są z niejakiemi względami i wyrozumiałością.
Kto nie czci P. Jezusa i grzechami go obraża, nie może liczyć na opiekę Matki Bożej;
kto nie słucha Kościoła, który jest oblubienicą
Chrystusa, nie ma łaski u Matki. Dzieci Maryi, to niewinna dziatwa, która całem sercem
rwie się do swej Matki; wpajajcie matki to
przywiązanie i tę cześć ku Maryi w dzieci,
a będzie to zadatkiem ich szczęścia na całe
ich życie. Rodziną Maryi, to liczne zakony,
poświęcające się na usługi chorych, nieszczęśliwych; to sami ubodzy; jeżeli w sobie czujecie litość dla biednych, i niesiecie im pomoc
z miłości ku Maryi, to jest znakiem, iżeście
sługami Maryi.
Wierny sługa nie wpuści w dom Pani złodzieja, on stoi na straży bezpieczeństwa, honoru
i czci swej Pani; nie pozwoli, aby Jej ubliżono
pismem, słowem, lub czynem. Jeżeli przetrząśniecie wasze biblioteczki domowe i nie znajdziecie w nich książek lub pism ubliżających czci
Maryi, lecz owszem, z przyjemnością czytacie
książki o czci Maryi, toście sługami Maryi.
A jeżeli tak czyni sługa wierny Maryi, cóż
dopiero dobry syn lub córka? Wszak Marya
nietylko jest Panią naszą, ale jest także kochającą nas matką, kochającą za życia, przy
śmierci i po śmierci, ale miłującą tych, którzy
Ją miłują. Więc też miłą, przyjemną, dobrą
i pożyteczną jest rzeczą służyć Maryi. Któżby
sobie tego nie życzył ? Marya jak dobra Matka

opiekuje się nami od kolebki aż do grobu. Ona
nas karmi, pielęgnuje, uczy, cieszy, broni, ratuje ! My się tak radzi przyznajemy do synowstwa Maryi; ażaliż dziecku trzeba mówić: aby
kochało matkę, kiedy ono bez miłości matki
żyć nie może? Dziecię tak rade przy matce
przebywa, tak mu miło z matką rozmawiać,
na nię patrzyć, j e j słuchać, na jej łonie składać swe prace, zabawy, troski, cierpienia, do
niej się w potrzebie udawać; w jej imieniny
jakimś darem okazać swe przywiązanie, naśladowaniem cnót matki sprawiać jej przyjemność; ono pragnie i stara się, by ją wszyscy
kochali.
Pewnego dnia (pisze X, Segur) ośmioletnia
dziewczynka znajdowała się sama w swoim
pokoju. Wtem matka jej weszła, a klęczące
właśnie dziecię zerwało się zarumienione. Coś
tu robiła ? zapytała łagodnie matka. Modliłam
się droga mamo. Czyż nie zmówiłaś rannego
pacierza? I owszem mamo. Dlaczegóż więc
modliłaś się teraz, czyś co złego zrobiła ? O nie
mamo. Dlaczegóż więc wzywałaś Pana Boga?
Dlatego, że go kocham, odrzekła naiwnie dziewczynka. Matka ucałowała ją w milczeniu i szybko wyszła, aby ukryć łzy radości.
O zaiste, miłość Maryi koniecznie rodzi zamiłowanie do modlitwy ; ; kto kocha Maryę, ten się
rad do Niej modli. Św. Stanisław Kostka od
najmłodszych lat obrał sobie Maryę za matkę.
Ona była ulubionym przedmiotem jego rozmowy.
Zawsze miał w ręku koronkę lub obrazek,
lub książkę na Jej cześć napisaną; wszystkich
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zachęcał do poświęcenia się na Jej służbę. Gdy
już był w kolegium rzymskiem, kapłan Sa idąc
do kościoła P. Maryi Śnieżnej wziął go za to
warzysza. W drodze zapytał go, czy kocha N.
Maryę P. A on pokornie i wdzięcznie odpowiedział • Co pytasz ojcze, wszak to moja Matka!
0 jednę łaskę gorąco prosił Maryi, aby mu
uprosiła dobrą śmierć w wilię Jej Wniebowzięcia. I otrzymał istotnie tę łaskę. Więc i ty,
bracie, tak czyń, a co Maryi najmilszem, to to,
gdy szczerze pomyślisz o poprawie życia, gdy
dla miłości Maryi ulubiony grzech jaki bogdaj
jeden każdej soboty porzucisz. Bądź dobrem
dzieckiem Maryi, Ona ci się odpłaci miłością;
bądź wiernym sługą Maryi, Ona Panna wierna
1 można, zapłaci ci sowicie za życia błogosławieństwem i spokojem duszy, uprosi łaskę wytrwania w dobrem aż do końca, a wreszcie
śmierć szczęśliwą. „Błogosławieni umarli, którzy
w Panu umierają" (Ob. 14,13), a w Panu umierają
tylko prawdziwi czciciele Maryi. Ojciec Binetti
przytacza słowa umierającego sługi Maryi:
O mój ojcze, mówił on, nie mogę dosyć wysłowić, j a k a błogość mnie napełnia na myśl,
żem Matce Boskiej służył wszelkiemi siłami i"
Nabożeństwo ku Maryi, to wielka łaska, której Bóg swym wybranym udziela, to znak
przeznaczenia do Nieba. Miej to nabożeństwo,
a stanie się, że będziesz wybranym. A jeżeliś
był dotąd opieszałym, przepraszaj Ją i posta
nów Jej wiernie odtąd służyć. Marya niech nie
zstępuje z myśli, z pamięci, z ust naszych;
a kiedy Trójca Św. koronuje Jej głowę koroną
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z gwiazd, my nie przestańmy składać u Jej
stóp Godzinki, Koronki, Różańce; Marya pocieszy nas, kiedy kary doczesne cierpieć będzie m w czyścu, a z tych Różańców uwije
sznur, po którym nas wyciągnie z płomieni
czjrścowyeh i wprowadzi do szczęśliwego Raju,
bo Ona jest Bramą Niebieską. Amen.
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