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Licentia R-mi P. Generalis Fr. Joachim M. Pontalti,
S. Theologiae Magister et Doctor, humilis Prior Generalis,
nec non Commissarius & Visitator Apostolicus totius Ord.
Fratrum Bmae semperąue V. Dei Genitricis Mariae de
Monte Carmeli, Antiąuae Observantiae Regularis.
Auctoritate nostra, praesentium tenore, facultatem facimus, Dilecto nobis in Christo, Rndo Adm. Patri Magistro
Ex-Provinciali, Martino Rubczyński, Provinciae Nostrae
S. Joseph in Polonia Sacerdoti Professo, typis subijciendi
Opus Exercitiorum Spiritualium a se concinnatum cui titulus: Vox Domini confringentis Cedros, sub hac tamen conditione, ut prius a RR. PP. MM. Petro Olszewski & Thaddaeo Choynowski, dictae Provinciae examinetur, atąue probetur, servatisque alias circa istam materiam de jure vel
consuetudine servandis. In quorum fidem & c. datum in
Conventu Nostro Sanctae Mariae Transpontinae de Urbe,
die 27 Martij 1761.
Fr. Joachim M. Pontalti Pr.
Glis Carmelit.

Reg. lol. 129.
Fr. Joachim M. Spinendi Prosec. R-mi P.

Librum cui titulus: Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie ab Admodum Rndo Patre Martino Rubczyński S. T. D.
Ex-Provinciali Provinciae Russiae & Priore Horodicensi, ad
usum Exercitiorum Spiritualium confectum, de expresso Rmi
Patris Generalis Nostri Sacri Ordinis mandato, legi diligenter & attende; cumque omnia in eo persDexerim ordinata
ad profectum animarum, consonaque Catholicae fidei, nihilque habere contrarium bonis moribus, idcirco dignum praelo
declaro, manum propriam apponendo. In Conventu Kochavinensi, die 10 Julij, anno 1761.
Fr. Petrus Olszewski S. T. RI.
Prior Kochavinensis.
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Ex mandato Rmi Patris Joachim Ma Pontalti, Generalis
totius Ordinis Fratrum Bmae Virg'inis Mariae de Monte
Carmeli, A. R. O. legi partum religiosae mentis, seu librum
cui titulus: Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie, concinnatum ab Admodum Rndo Patre Martino Rubczyński S. T.
Doctore, Ex-Provinciali Provinciae Russiae & Priore Horodicensi, in quo cum nihil dissonum fidei, bonisque moribus
repererim imo potius modos perquam efficaces ad excitandas in Spiritu animas in eo observaverim, idcirco dignum
typo praesentibus declaro, manum propriam apponendo.
Datum in Conventu Rozdoliensi, die 13 Julij, anno Dni 1761.
Fr. Thadaeus Choynowski S. T. M.
Prior Rozdoliensis.
Licentia A. R. P. M. Provincialis.
Cum opus intitulatum: Głos Pana kruszącego Cedry L i bańskie, ab A. R. P. Martino Rubczyński, Nostrae Provinciae
Russiae Ex-Provinciali Emeritissimo compositum, Exercitia
Spiritualia in se continens, personis Regularium servientia,
a duobus Nostrae Provinciae Magistris lectum, revisum
& recognitum, nihil in se contineat, quod Orthodoxae fidei,
moribusque bonis contrarietur, quinimo, omnia ad vitae religiosae institutum observandum inducant, spirentque odorem suavem pietatis: hinc ut luci publicae donetur, Auctoritate Nostra licentiam libentissime permittimus. In Conventu
Nostro Bouszoviensi, sub tempus Comitiorum Provincialium,
die 22 Junij, anno Domini 1761.
Fr. Bertholdus Ordyński S. T. M.
Provincialis electus.
Fr. Evaristus Rutkowski S. T. M.
Socius A. R. P. Provincialis.
Approbalio IUmi Excell. & Rmi Dni Loci Ordinarij.
Vox Domini confringentis Cedros R. P. Rubczyński Ordinis Carmeli. A. O. Dignissimi Ex-Provincialis Russiae, zelo
zelantis pro Domo Dei, ac pleni Spiritu Divinissimi Patriarchae Ordinis sui (cui ut perennet in terra viventium, quousque Proto-Propheta Elias superstes, non revertetur denuo
in orbem, peropto), optime dici potest: Vox Domini in virtute, vox Domini in magnificentia. Cum summa animae suavitate, animique voluptate legi hanc Vocem Martini, qui
in alijs quoque editis in lucern opuścili is asceticis, non recusavit laborem, qui mihi quoque concredito populo potest
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esse summe proficuus, imo necessarius. Proinde dignum judico, qui parare viam Domino & rectas facere semitas ejus
in Clero meo Saeculari, necnon Regulari queat, ac proinde
in typographia recenti Mariana Berdyczoviensi, Dioecesis
meae, imprimi quantocius possit. Datum ibidem postridie
Festi, Divinissimi mei, hujus loci, totius meae Dioecesis, ac
totius Ordinis Carmelitici, ac signanter Provinciae Russiae
Dignissimi Auctoris propriae, Tutelaris S. Joseph, 20 Martij. MDCCLXII.
Josephus Andreas Załuski
Episcopus Kijoviensis & Czernich. mpp.
Licentia reimprimendi.
Liber Spiritualium Exercitiorum, cui titulus: Głos Pana
kruszącego Cedry &c. serviens Personis Regularium, ab
A. R. P. M. Martino Rubczyński, Nostrae Provinciae Russiae
Ex-Provinciali conscriptus, approbatus & jam ab ałiąuot
annis impressus, divulgatusque; nunc vero a multis iterum
imprimi desideratus & postulatus, cum ab eodem Auctore
pro commodo postulantium sit auctus, ac pariter revisus
& examinatus, ut desiderio petentium fiat satis, reimprimendi facultatem libenti animo tribuimus, si ijs ad quos spectat
ita videbitur. In Conventu Nostro Rozdoliensi, die 20 Mensis
Julij 1767.
Fr. Michael Pieszycki, Prlis Carmelit. mpp.
Protestatio Auctoris.
Quae in hoc Opusrulo narrantur de Vlta & Virtutibus
Sanctimonia Ilłustrium Personarum, hiimana dumtaxat auctoritate, non autem Divina, Catholicae Komanae Ecclesiae
& Apostolicae Sedis nituntur, fidcsque sit penes Aucthores,
juxta Decretum U R B A N I V I I editum, die 9 Junij 1631.
Quae quidem omnia ejusdem Opusculi contenta, supremae
S. Matris Ecclesiae potestati ac judicio subjerta sint.
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DO

CZYTELNIKA

ZAKONNEGO.

Nie tak do uszu, jak bardziej do serca Głos
mówiącego Pana to tej księdze, podaję ci, zakonny
Czytelniku. Głos z samego siebie miły, słodki i łagodny, bo Głos Boski, którego słowa są słowa prawdy, pokazujące obowiązki poprzysiężonych w Zakonie powinności ticoich. Tego to jest Pana Głos, któregoś słuchał wołającego cię do Zakonu, chętnie
przyjmując do serca twego podane Jego słowa; tenże sam i teraz do Ciebie odzywa, się, przypominając
ci
Tiooje
powołanie,
dla
odnowienia
Zakonności
Ducha
przez
dziesięciodniowe
rekolekcje,
żebyś
z równą, jako przedtem chęcią słuchał Go. Lękali
się byli niegdyś lzraelitowie Głosu mówiącego Boga
i prosili Mojżesza, aby go byli nie słyszeli, oba wiając
się żeby słuchając go nie pomarli; lecz ten głos zabijać nie umie, któren daje życie. Żebyś albowiem żył
unecznic, teraz życie dla ciebie Zakonne przypomina
w podanych Medytacyach pod Tytułem: Głos Boski
do Zakonnika. Mocą głosu tego skruszony, żebyś
miał mówiącemu Panu co odpowiedzieć, podaję ci
Akt skruchy pod Tytułem: Głos Zakonnika do Boga
i postanowienia rozmaite, według okoliczności ma-
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tery i, pod Tytułem: Ojciec Duchowny;
przy tym
Lekcye do czytania pomiędzy Medytacyami, zawierające w sobie życia. zakonnego spran y. Żebyś zaś
większy pożytek Boyu, sobie i Zakonowi z odprawionych
przyniósł
rekolekcyi,
przydany
jeszcze
oprócz tego masz w drugiej Części sposób ćwiczenia się w Cnotach potrzebnych do Zakonnego życia.
Przyjmij chętnie tę, którą ci Zbawienną w tej księdze podaję zabawę, a na Głos Boski nie zatwardzaj
serca twego.

SłOWO

WYDAWCY

,,Najlepsza

z

ksiqżek

NOWEGO

WYDANIA.

rekolekcyjnych"

oto zgodne przekonanie i jednomyślny okrzyk tych,
co z cierpliwością i dobrą wolą użyli jej choć raz
za przewodnika, i przyjaciela w czasie podróży po
duchownej pustyni ku św. górze Hor eh, gdzie, jak
wielki prorok Mijasz mieli szczęście zbliżyć
sic
ku
Bogu i odczuć przedziwną Jego
bliskość.
A cóż tę książkę sta ima ponad wszystkie inne?
Wiele ma ona zalet, z których następujące zasługują
na specjalne
podniesienie:
1) Prosty,
posilny, zdrowy pokarm
duchowny,
zgotowany nie z łechcących na chwilę podniebienie
zmysłowości
przy smaczków
mądrości
ludzkiej,
lecz
prawie wyłącznie ze zdań Mądrości Przedwiecznej,
zamkniętych w Skarbcu Pism Św., zręcznie i nieraz
prześlicznie do rzeczy dostosowanych
oraz poważnych i głęboko przemyślanych wynurzeń św. Ojców
i Doktorów
Kościoła
Hożego,
sławnych
mądrością
i śioiętością życia.
2) Wyczerpujące przypomnienie i obszerne wyjaśnienie tak wielkich a śnnętych powinności i zobowiązań osób zakonnych, o których one, niestety!
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w wirze życia i wygodach swego sianu lak częslo,
tak lekkomyślnie zapomina ją.
8) Przejmujące grozą i wstrząsające najtwardszem sumieniem przykłady sprawiedliwości Bożej,
które daleko silniej na wolę ludzką oddziaływają,
niż mi jioymowniejsza teorja.
Ą) Nadzwyczaj
szczęśliwa
forma
rozważań
10 postaci rozmowy sam na sam między Ojcem niebieskim a dziecięciem Jego ziemskiem, co duszę odraza z nieprzezwyciężoną silą ujmuje i zdobywa.
o) Styl niezwykle kwiecisty, bogaty w trafne
porównania i głęboki, któremu starano się i w tein
nawem wydaniu zostaicić, o ile tylko dało się to
pogodzić z obecnemi języka używanego wymogami
i zrozumieniem, czcigodną i poważmi archaiczność,
aby n ie naruszać tej pierwotnej jego piękności, jaką
mu nadał autor tego dzieła, żyjący i piszący 10 wieku 1 M-tym.
6)
Przedziwne
namaszczenie
w
podawaniu
prawd niezmiennych naszej św. wiary, które udziela
się duszy i z nieprzepartą siki skłania ją do silnych
i energicznych postanoicień i stanowczej odmiany
życia.
Oto główne zalety tej meoszacowanej książki.
Wiele innych jeszcze sam pobożny rekolektant
zauważy i odkryje.
Niech więc to arcydzieło literatury religijnej
w nieco odświeżonej szacie idzie znowu między dusze łaknące prawdy a szczerze dążące do doskonałości i pomaga im dzielnie do wytrwania na tej
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Irudnej drodze i zdobycia wkońcu szczytu świętości
zakonnej.
Niech ten Głos Pana tak słodki a przenikliwy
biegnie na. świat i kruszy serca ludzkie, oporne i wyniosłe, jak owe Cedry Libańskie.
Czerna, dnia 1,9 marca, w uroczystość św. Józefa,
Oblubieńca
Przeczystego
Królowej
Karmelu
i Ojca naszego. Roku 19',39.
Wydawca
z prośbą

o Zdrowaś Mar jo.

CZĘŚĆ PIERWSZA

NAUKA O REKOLEKCJACH.
Wsłęp.
Co doświadczone lekarstwo czyni dla przywrócenia choremu straconego zdrowia, to względem osoby zakonnej
sprawują rekolekcje co do odnowienia pierwszego ducha
•zakonności. Albowiem powszechnem jest zdanie św. Ojców,
że niema dla duszy doskonalszego środka, ani skuteczniejszego sposobu do wyplątania się z nałogów, zwyciężenia pokus, pohamowania niepowściągnionych żądz, nabycia cnót,
postępu w doskonałości i do złączenia się ściśle z Bogiem,
nad spokojne i poważne zastanowienie się nad celem swego
życia i obowiązkami swego stanu. Wielka Mistrzyni zakonnego życia, św. Teresa powiada w 16 roz. swego Życia, że
rozmyślanie jest początkiem i jedynym środkiem do dostąpienia chrześcijańskich cnót, jest życiem duszy wierzącej, bez którego każdy, a osobliwie zakonnik jest umarły.
A dalej przydaje ta sama św. Mistrzyni, że rozmyślanie jest
otwartą bramą, przez którą Bóg zwykł jest spuszczać na
nas w obfitej mierze swoje łaski. A że nieskończona Dobroć
Boska pragnie zawsze wlewać się w serca nasze i jednoczyć
się z niemi przez miłość, wynika z tego, że dusze stale oddane takim rozmyślaniom z każdym dniem coraz bardziej
bogacą się w cnoty, a zakosztowawszy słodyczy niebieskich,
odrywają się od rzeczy ziemskich i przemieniają się w całkiem innych ludzi. Uważam przeto za rzecz potrzebną i pożyteczną podać tutaj krótko a wyraźnie naukę o rekolekcjach,
a mianowicie na czem polega istota rekolekcyj, jakie powinno
poprzedzić je przygotowanie, jaki w nich biorą udział władze
R e k o l e k c j e dla osób z a k o n n y c h .
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duszy: rozum i wola, jakie zdarzają się przeszkody, a wreszcie
w jaki sposób należy je odprawiać, aby po poznaniu powinności stanu i obowiązków swoich, na drodze doskonałości postępować, zbliżyć się do swojego ostatniego końca, to jest do
Boga i z Nim związkiem najdoskonalszej miłości zjednoczyć
się, co właśnie jest celem dążeń Oblubienic Chrystusowych,
poświęconych mu przez śluby zakonne.

Rozdział I.
O istocie rekolekcyj.
Rekolekcje są to spokojne i pobożne rozważania wiecznych i odmiennych prawd wiary św. oraz obowiązków swego stanu, w których człowiek jasno i równocześnie poznaje
swoje niewierności, uchybienia, błędy, grzechy, niedoskonałości, czyni zbawienne postanowienia na przyszłość, odważa
się i decyduje na użycie energicznych i skutecznych środków
ku naprawie przeszłych błędów i zabezpieczeniu się przed
niemi na przyszłość.
Ojcowie św. rekolekcje nazywają zwyczajnie Ćwiczeniami duchownemi dlatego, że jak przez ćwiczenie cielesne
czyli fizyczne np. ruch, gimnastykę, spanie, jedzenie itd.
ciało nasze nabywa i utrzymuje w czerstwości i sile swoje
zdrowie i życie, tak przez Ćwiczenie duchowne dusza nasza
nabywa nowego życia i nowych sił do służby Bożej i postępu na drodze doskonałości.
Celem rekolekcyj jest doskonałe odnowienie ducha, na
wzór życia Chrystusowego, według Reguły i Konstytucyj zakonnych, podanych od św. Fundatorów. Takie odnowienie
ducha wielce zaleca św. Paweł, Nauczyciel Narodów, w Liście
swoim do Efezów: „Obleczcie się w nowego człowieka, który
wedle Boga stworzony jest w sprawiedliwości i świątobliwości prawdy" (Eph. 4, 24).
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Że zaś dusza nasza wszystkie swoje czynności zwykła
wykonywać przez swoje władze: pamięć, rozum i wolę, więc
i w rekolekcjach wszystkie te władze mają brać udział.
Pamięć podaje rozumowi do rozważania pewną prawdę wiary Św., np. o sądzie, piekle, niebie itp., rozum rozbiera, zastanawia się, rozważa podaną prawdę i wyciąga z niej zbawienne wnioski, a wola przez to pobudza się do odpowiednich aktów czyli uczuć, jak np. żalu, dziękczynienia, obrzydzenia do grzechu, miłości Bożej itd., z czego wkońcu biorą
początek różne zbawienne postanowienia, odpowiednio do
potrzeby, okoliczności i stanu, w którym się dusza znajduje.

Rozdział

II.

O przygotowaniu się do rekolekcyj.
„Przed modlitwą przygotuj duszę twoją, a nie bądź
jako człowiek, który Boga kusi" (Eccli, 18, 23), mówi Pismo
św. Albowiem zaczynać jakąś rzecz świętą bez należytego
przygotowania, jest to raczej Boga obrazić, aniżeli przynieść
mu powinną chwałę i zasłużyć sobie na pożądaną łaskę.
Jeżeli bowiem przygotowujesz się starannie i pilnie, gdy
masz jakąś sprawę załatwić lub mówić z królem ziemskim,
lub choćby twoim Przełożonym, równym przecież tobie człowiekiem, to o ile pilniej powinieneś się przygotować, gdy
masz udać się na rozmowę z Bogiem, gdy w czasie rekolekcyj masz z Nim załatwić najważniejszą sprawę zbawienia twej duszy nieśmiertelnej? Przeto i do teraźniejszych
rekolekcyj przygotuj się gorliwie a pilnie.
Przygotowanie jest dwojakie: dalsze i bliższe. Przygotowaniem dalszem jest to, przez które człowiek przysposabia
się do bliższego. Przygotowanie dalsze zwyczajnie obejmuje
następujące rzeczy: Pilność i troskliwość o utrzymanie w czystości wewnętrznej własnego sumienia, przez wystrzeganie
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się nietylko grzechów śmiertelnych, ale i najdrobniejszych
niedoskonałości; — Chronienie się wszelkich sposobności
i okazyj, któreby myśl i serce odrywać mogły od Boga; —
Mocną straż nad zmysłami, żeby nie udzielać im niepotrzebnej wolności; — Oddalenie się od wszelkiego a niepożytecznego starania się o jakiekolwiek rzeczy; — Chęć i pragnienie zatopienia się w Bogu i wypełnienia jego Woli,
a wreszcie niezachwianą ufność w Bogu, że On okaże nad
nim swoje miłosierdzie i litość.
Przygotowanie bliższe jest to, które się zwykle czyni
przed zaczęciem rozmyślania i zawiera w sobie trzy rzeczy:
1) naznaczenie punktów rozmyślania, 2) wezwanie pomocy
Ducha Św., 3) akt żywej wiary w obecność Bożą, z pokorną
prośbą o światło wewnętrzne do poznania podanej prawdy,
z której pragnie się pożytek dla duszy wyciągnąć. Przytem należy również wezwać na pomoc Matkę Bożą, swego świętego
Anioła Stróża i świętych Patronów. To wszystko winno się
krótko uczynić w sposób, jaki jest podany pierwszego dnia
rekolekcyj.
Masz jednak wiedzieć, że modlitwę przygotowawczą odmawiać powinieneś nie pobieżnie tylko i samemi ustami,
lecz jaknajdoskonalej i najgoręcej, to jest z żywą wiarą
i pamięcią na to, że Bóg cię widzi, że On na ciebie patrzy.
Nie pamiętając bowiem na to, prędko wpadniesz i wplątasz
się w próżne i niepotrzebne myśli i roztargnienia, od których będziesz wolny, lub prędko się ich pozbędziesz, gdy
nie zapomnisz o Bożej przytomności.
Każdy punkt z rozmyślań, czy czytań, czytaj powoli
i z uwagą, zatrzymując się w miejscach, które więcej będą
się do ciebie stosowały. Gdy przytem poczujesz w sobie
gorącość ducha i smak wewnętrzny, nie idąc dalej, zatrzymaj się dłużej nad tern, albowiem lepiej jest jeden tylko
punkt z pożytkiem odprawić, aniżeli bez pożytku nad wszystkiemi się zastanawiać.
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Rozdział III.
O ćwiczeniach rozumu i woli.
Do rozumu należy rozważać i roztrząsać przedmiot rozmyślania według zwyczajnych okoliczności, zastanawiając
się nad tem: Kto to był, co uczynił, czy cierpiał, gdzie, jakim
sposobem, dlaczego, jako, kiedy? Takie roztrząsanie winno
mieć na celu pobudzenie woli naszej do dobrych uczuć, chęci
albo postanowienia. Gdy to się mu uda spowodować, rozum
powinien działanie swoje tak długo zatrzymać, jak długo
wola ż pożytkiem w owych dobrych uczuciach, czy aktach
trwać będzie. Jeżeli zaś wola nie poczuje w sobie żadnego
pobudzenia, rozum, uczyniwszy jakiś akt strzelisty ku Bogu,
niech dalej postępuje.
Uwagi rozumu winny być proste, niewyszukane, pobożne nie próżne, poważne nie ciekawe, nie nagłe i gwałtowne,
lecz wolne i swobodne, nie oziębłe lecz gorące, inaczej rozum
zejdzie na próżne i niepożyteczne dociekania z niemałą
szkodą dla duszy.
Gdyby kto był tak tępego i ociężałego rozumu, żeby
wogóle żadnej uwagi nie zdolny był uczynić, ani należycie
odprawić rozmyślania, niech nie smuci się dla tej przyczyny,
albowiem dobra jego intencja i szczera chęć, dla których
chce odprawić rekolekcje jaknajlepiej i czynić to, cobykolwiek Woli Bożej się podobało, niewątpliwie przyniesie mu
zbawienny pożytek.
Do woli zaś należą dwie powinności. Najpierw wzbudzać w sobie rozmaite uczucia podług przedmiotu rozmyślania, naprzykład: dziękczynienia, wstydu, żalu za poznane
występki, miłości Boskiej itp., a powtóre powziąć odpowiednie postanowienia, stosownie do danych okoliczności, własnej potrzeby i okazyj, w których się kto znajduje. Na tem
zasadza się cała istota rekolekcyj. Przeto wielce zawodzą
się te dusze, które poprzestając na samych tylko pobożnych
uczuciach w czasie rekolekcyj, nie czynią należytego posta-
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nowienia. Gdy bowiem rekolekcje mają to jedynie na celu,
aby w osobie zakonnej odnowić pierwotnego ducha i doprowadzić ją do poprawy tych ułomności, w które popadła,
nigdy ona do tego celu nie dojdzie, nie czyniąc stosownych
postanowień, lecz raczej podobna będzie do tego rzemieślnika,
który, rozgrzawszy w ogniu i zmiękczywszy twardy wosk,
lub inny jakiś kruszec, nie ulał z niego żadnej figury.
Postanowienie, na którem wszystko zależy, nie powinno być ogólne tylko i nieokreślone, naprzykład: będę się
strzegł okazyj grzechowych, lecz dokładne i szczegółowe,
to jest będę się tej i tej N. okazji chronił, bo w niej najczęściej upadam.
Przedewszystkiem w rozmyślaniach swoich na te upadki
twoje zwracaj uwagę, do których najbardziej jesteś skłonny,
naprzykład na gniewliwość, dla której nie możesz znieść
cierpliwie przykrego słowa, na swobodne obgadywanie cudzych wad i grzechów, na mruczenie i szemranie przeciw
starszym, na nieumartwianie swoich zmysłów, osobliwie
oczu itd. i te wady twoje staraj się opanować i wykorzenić
je ze siebie. Żebyś zaś postanowienia te wprowadził w czyn,
winieneś przy tem całą i mocną nadzieję położyć nie w sobie,
lecz jedynie w Bogu, który, jak z dobroci swojej pobudził cię
do ich powzięcia, tak również udzieli łaski do ich wykonania.
Dlatego zawsze winieneś dołączać do nich pokorną prośbę
o pomoc Bożą, mówiąc naprzykład: Panie, dla miłości twojej postanawiam to N., ale Ty, Boże, z miłosierdzia twego
dopomóż. Bez Ciebie nic nie uczynię. Dodaj łaski. Oto mam
stateczną wolę poprawić się w tem N., ale siły moje bez twojej pomocy nie wystarczą. Zmiłuj się nade mną, o Boże!
wszakżem stworzenie twoje. Nie odwracaj odemnie twoich
najświętszych oczu. Racz wysłuchać proszącego i daj pomoc
wołającemu itd. Widzisz słabość i skłonność do upadku,
użycz tej N. łaski itd.
Przy postanowieniach twoich pamiętaj na to, że to Bogu
obiecujesz, a więc słowa swego koniecznie trzeba dotrzymać.
Wielce bowiem nie podoba się Bogu głupia obietnica, której
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się nie dotrzymuje. Dla tej przyczyny wszyscy Ojcowie duchowni zalecają, aby postanowienia swoje dla pamięci zanotować sobie na osobnej karteczce i dwa razy lub przynajmniej raz w miesiącu odczytywać je i zbadać swoją wierność w ich dotrzymaniu.
Dla ułatwienia ci formowania takich postanowień, masz
je po każdem rozmyślaniu wyrażone pod mianem: Ojciec
duchowny. Ty zaś, stosownie do twoich potrzeb, skłonności,
stanu i okoliczności, w jakich się znajdujesz, możesz czynić
takie same, lub tym podobne, albo też i odmienne według
światła i natchnienia danego ci od Boga.

Rozdział

IV.

0 oschłości ducha i sposobach, jakich wtenczas używać należy, aby rekolekcje dobrze i pożytecznie
odprawić.
Osoby Bogu służące częstokroć podczas rekolekcyj żalić
się zwykły na wewnętrzną oschłość ducha, w czasie której
nie odczuwają w sobie żadnej duchownej słodyczy, ani smaku podczas rozmyślania, mniemając, że na takowych słodyczach zależy owoc i pożytek rekolekcyj. W czem jednak
wielce się mylą. Albowiem takie i tym podobne myśli bojażliwe zwykł częstokroć czart podsuwać duszom trwożliwym, aby przez to odstraszyć je i odwieść od dobrego przedsięwzięcia, albo wtrącić w zniechęcenie i lenistwo, iżby te
święte ćwiczenia nie gorliwie i z zapałem, lecz z niechęcią
1 opieszale odprawiały.
Dlatego wiedzieć trzeba, że prawdziwa pobożność i nabożeństwo nie polega bynajmniej na wewnętrznych słodyczach, czy zewnętrznych objawach skruchy np. rzewnym
płaczu, czy serdecznych łzach. Objawy bowiem takie częstokroć nie tyle owocem łaski, ile raczej naturalnego usposobienia i skłonności bywać zwykły, jak to nieraz widzieć
możemy na wielu duszach niestatecznych, oziębłych a czasem
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i występnych, gdy się chwilami kruszą i w łzy obfite rozpływają. a mimo tego nie powstają ze szpetnych nałogów,
w których pogrążone żyją. Przeciwnie zaś, ludzie świętobliwi i szczerze kochający Boga taką nieraz oschłością bywają
ściśnieni, że nie mogą się zdobyć na uronienie chociażby
jednej łezki.
Tak się działo ze św. M. Magdaleną de Pazzis, która
przez 16 lat tak wielką oschłość duszy cierpiała, że częstokroć po przyjęciu Komunji Św., nie mogąc się zdobyć na
serdeczną miłość ku swemu Oblubieńcowi, zdawała się być
podobna do twardego kamienia. Podobnie i św. Teresa z A w i la tak ciężkich doznawała w czasie rozmyślań utrapień
i oschłości ducha, że z utęsknieniem nadsłuchiwała tylko
uderzenia godziny na koniec modlitwy. O tem sama pisze
w rozdziale 8. swojego Życia, dodając, że te oschłości przez
18 lat znosić musiała. A lubo potem, doświadczona od Boga
i wypróbowana w swojej stateczności, obficie zażywała słodyczy Boskiej miłości, to przecież i w tym czasie nieraz
przez trzy lub cztery, a czasem i piętnaście dni nie odczuwała w sobie żadnej zgoła niebieskiej słodyczy i smaku duchownego tak dalece, że wówczas nie mogła ani o Bogu
rozmyślać, ani też rozumieć tego, co czytała, lecz czuła się
pełna nędzy i wszelakich niedoskonałości. W takim stanie
będąc, starała się o to tylko jedynie, aby zgadzać się w zupełności z Wolą Bożą, która chciała ją mieć w tak przykrym stanie oschłości.
Toż samo czytamy w życiu św. Katarzyny Seneńskiej,
św. Róży Limańskiej i innych Świętych.
Prawdziwe nabożeństwo, według jednomyślnego świętych Ojców zdania, zasadza się nie na wspomnianych pod
zmysły podpadających słodyczach, ale na dobrej i szczerej
chęci, na prawdziwej i silnej woli czynienia tego, co Bóg
od nas chce. Dlatego ten jest prawdziwie nabożny, który
we wszystkich rzeczach i sprawach swoich niczego innego
nie szuka, ani nie pragnie, jak tylko wypełnienia Woli Bożej.Choćby tedy serce twoje ściśnione oschłością żadnego nie
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doznawało w rozmyślaniu smaku, gdy będziesz miał stateczne postanowienie pełnić zawsze Wolę Boską i nie odważyć
się na najmniejszy dobrowolny grzech, tak dobrze odprawisz rekolekcje, jak gdybyś zażywał największych słodyczy.
Nie jest to sztuka wtenczas nabożnie odprawiać rekolekcje, gdy Bóg serce ogniem swym zapala, wówczas bowiem
i największy grzesznik odprawiać może najdłuższą i najgorętszą modlitwę. Ale natenczas, gdy serce oziębłość cierpi,
statecznie trwać na modlitwie, znakiem jest wielkiej doskonałości i niezwyciężonego umysłu. Wtedy to dusza, widząc
się jakby opuszczoną, wynajduje różne sposoby ratowania
się i służenia swemu Bogu, jak najlepiej. Wtedy to dowodzi,
że nie własnego smaku i pociechy szuka, ale Boskiej chwały.
Bóg wszechmogący niejednakową drogą dusze pobożne
prowadzi do siebie. Jedne zwyczajną przez pobożne rozważanie podanych prawd i gorący zapał woli, drugie niezwyczajną, spuszczając na nie obfite powodzie niebieskich słodyczy, w czasie których odprawiają one swoje rozmyślania
bez żadnej trudności, owszem z największą rozkoszą. Inne
zaś prowadzi ostrą i przykrą drogą wśród nieznośnych oschłości i oziębłości ducha, wśród naprzykrzonych roztargnień.
Ostatnia droga, lubo nieznośna i przykra, to przecież pewna
jest i bezpieczna, ubita śladami wielu i wielkich sług Bożych.
Przeto, żebyś na drodze tej nie cierpiał zbyt wielkich
trudności, podaję ci niektóre doświadczone sposoby ratunku.
Pierwszy sposób. Rozmyślań nie odprawiaj gwałtownie,
z pośpiechem i wysiłkiem, ani też koniecznie na kolanach,
nie ruszając się z miejsca, bo przez zbytnie osłabienie sił ciała,
dusza niesposobną się staje do spełnienia swych czynności
należycie. Możesz tedy, gdy klęczeniem się zmordujesz, dozwolić sobie pewnej skromnej swobody, odprawiając dalej
rozmyślanie w postawie stojącej, lub siedzącej, bo nie od
klęczenia tylko dobroć i skutek rozmyślania zależy.
Drugi sposób. Żebyś twoją oziębłą medytację w pożyteczną zamienił, przyjmuj z uniżoną pokorą dopuszczoną
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na ciebie od Boga oschłość, przez którą On chce doświadczyć twojego statku i wytrwałości. Nie dopuszczaj jednak
dobrowolnie do siebie myśli rozpraszających. Św. M. Magdalena de Pazzis we wszystkich swoich oziębłościach i oschłościach tego używała sposobu: zgadzała się najpokorniej
z Wolą Boską i największą wtenczas znajdowała pociechę
w tej myśli, że Bóg tak chce, aby ona ponosiła te oschłości.
Dlatego w podobnym stanie duszy możesz podobne od czasu
do czasu czynić westchnienia do Boga: Panie, niech się tak
dzieje ze mną, jak się podoba T w o j e j najświętszej Woli.
Chcesz, żebym był w tych ciemnościach wewnętrznych?
bądź pochwalony za to na wieki! Chcesz, żebym skosztował
Twojej słodyczy? niech będzie Imię Twoje najświętsze błogosławione! Przyjmuję wesoło z T w o j e j najświętszej ręki
tę oschłość, dlatego, że się tak T w o j e j Woli spodobało. I gdybym widział otwarte piekło, a taka była Twoja Wola, Ż3bym
w niem przez całe wieki gorzał, tedybym z ochotą w nie skoczył dlatego jedynie, żeby Twoją Wolę wypełnić. I dlatego
o żadną rzecz nie proszę, ani dla mnie, ani dla kogo innego,
tylko tak, jak się Twojej najświętszej Woli podobać hędzie.
Trzeci sposób, — to pokora, przez którą u^naj się za
niegodnego otrzymania takich łask i dobrodziejstw Boskich dla
tylu grzechów, któreś zwykł był popełniać. W takim czasie dobrą rzeczą jest wzbudzać akty skruchy za swoje przeszłe w y stępki, przepraszać pokornie Boga i odzywać się doń w te słowa: Sprawiedliwie czynisz, mój Boże, że nie dajesz mi kosztować twoich niebieskich słodyczy, bo nie jestem ich godzien
dla moich grzechów. Nie dla mnie wieprza te perły, ale dla
ukochanych synów twoich, oblubienic twoich wiernych,
które Cię nigdy nie odstąpiły. Żałuję z całego serca, Boże
mój, za moje sprośne złości. Żałuję i nigdy się nie odważę
na podobne i najmniejsze występki.
Czwarty sposób. Uprzytomniaj sobie żywo obecność
Boską, myśląc, że Bóg na cię patrzy i że wszystkie twoje
myśli i sprawy są w oczach jego, z tobą zaś tak postępuje
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przez swoją nieskończoną dobroć, jak kochająca matka ze
swem dziecięciem, przed którem częstokroć ona się ukrywa,
ciesząc się z tego, że dziecię jej z boleścią i tęsknotą szuka.
Dlatego miej wtenczas w Bogu mocrw ufność, że Bóg widzi
twój ucisk, że On nie odstąpił cię, lecz tylko chce, abyś Go
w nim szukał i mów do Niego: O Panie! a gdzież jesteś?
Pokaż mi twarz Twoją najświętszą, spojrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Wszakże synem twoim jestem. Nie uspokoi
się serce moje, póki nie spocznie w Tobie. Wiem, że mnie
widzisz i ten mizerny stan oschłości, którą jestem ściśniony,
lubo ja Ciebie oczyma cielesnemi widzieć nie mogę i nie
jestem tego godzien, ale mam prawdziwą i szczerą chęć
i pragnienie znaleźć Cię i cieszyć się z Tobą, którego kocham
i kochać pragnę na wieki.
Piąty sposób. Oschłość swoją łączyć z goryczą Męki
Chrystusowej. W ten bowiem sposób nasze niedoskonałe
sprawy stają się przyjemnemi Bogu.
Szósty sposób: Gdybyś wreszcie tak wielką czuł w sercu
swem oziębłość, żebyś żadnym sposobem nie mógł obudzić
w sobie najmniejszego dobrego uczucia i nie był zdolny serca
swego podnieść ku Bogu, natenczas możesz odmawiać powoli
i pobożnie modlitwy ustne, osobliwie zaś akty miłości Bożej,
oświadczając, że Boga kochasz nadewszystko i jego Najśw.
Wolę chcesz we wszystkiem doskonale pełnić.
Tych wszystkich sposobów używać możesz, ratując się
w swoich oschłościach i tęsknicach, które pochodzić zwykły
albo od natury, albo od czarta, albo od Boga. Pochodzi ona
od natury, gdy kto tak tępego i oziębłego jest umysłu, że nie
może żadnej uczynić refleksji i uwagi. Pochodzi zaś od
czarta, kiedy on wzbudza w nas tęskność i wstręt do dobrego,
aby odwieść nas od gorliwej służby Bożej. Pochodzi wreszcie
od Boga, gdy On dla doświadczenia naszego statku i wytrwałości w dobrem, z niedościgłych sądów swoich, częstokroć
dopuszcza ją na swoje wierne sługi dia tem większej ich zasługi. Oschłości takie i najrozmaitsze inne pokusy nawet
najwierniejsi słudzy Boży zwykli cierpieć według tego, co
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sprawiedliwemu Tobiaszowi powiedział Archanioł Rafał:
Żeś był przyjemny Bogu, trzeba było żeby pokusa doświadczyła cię. (Tob. 14, 13).
Doznając oschłości, podnieś niezwłocznie serce twoje do
Boga i zbadaj, czy nie z twojej przyczyny przyszła ona na
ciebie, na skutek dobrowolnego zabłąkania się myślami
w inną stronę. Jeżeli to było powodem, natychmiast wzbudź
w sobie akt skruchy, żałując za to, żeś dobrowolnie myślami
swemi oddalił się od Boga i wróć bez ociągania się do przedmiotu rozmyślania. Jeżeli zaś poznasz, że nie z twojej przyczyny ona przyszła na ciebie, zgadzaj się pokornie z Wolą
Bożą, która tak chce i bynajmniej nie trap się tern, że nie
czujesz w modlitwie żadnego smaku duchownego. W ten bowiem sposób postępując, daleko większy odniesiesz pożytek
i zasługę, niż gdybyś doznawał na rozmyślaniu najsłodszych
pociech wewnętrznych lub wzruszeń skruchy zewnętrznej.
Jak oschłość wewnętrzna, tak podobnież i gorącość duchowna może wypływać z tego samego trojakiego źródła,
to jest od natury, czarta lub Boga. Kiedy bowiem ktoś doznaje wewnętrznych wzruszeń, ale życia niedoskonałego nie
chce poprawiać, albo też z tego wyradza się w nim próżna
chwała, wielkie o sobie rozumienie, upodobanie w sobie itp.,
należy się lękać, że sprawcą ich jest czart, albo natura.
Kiedy zaś ty sam doznasz w sobie takiej wewnętrznej
gorącości i zapału ducha przy nabożnem rozważaniu jakiejś
prawdy, aby uniknąć niepotrzebnych roztargnień, nie dociekaj, skąd to pochodzi, a równocześnie strzeż się zbytecznego
i nieumiarkowanego do nich przywiązania. Czyniąc wielkoduszne i mocne postanowienia, zmierzające do poprawy twego życia, staraj się z nich wyciągnąć dla siebie zbawienny
pożytek. Głęboko uniżaj się przed Bogiem twoim, uznając
swoją nikczemność i niegodność. Szukaj nie własnego zadowolenia i upodobania, lecz tylko wypełnienia Woli Bożej.
Przy takiem postępowaniu owa wewnętrzna gorącość, choćby
nawet pochodziła od natury albo i czarta, przemieni się
w dobrą i pożyteczną.
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Rozdział V.
O sposobie odprawiania rekolekcyj.
W przeddzień rozpoczęcia rekolekcyj obierzesz sobie według swego upodobania za Patrona jednego ze Świętych, czy
z twojego, czy z innego Zakonu. Oddasz się mu zupełnie
w opiekę i codziennie będziesz czcił jakiem nabożeństwem
w tym celu, aby on uprosił ci skuteczną łaskę do poprawy
życia i odnowienia pierwotnego ducha zakonnego.
Niezachwianą powinieneś złożyć ufność i nadzieję mocną
w nieskończonem miłosierdziu Boga, który, gdy uciekających od Niego zwykł jest sam tak łaskawie i litościwie szukać, tembardziej miłościwie przyjmie i łagodnie przywita
dobrowolnie przychodzących do Siebie i jako kochający
ojciec przyciśnie ich do serca swego.
Nie w tym celu masz przystępować i odprawiać rekolekcje, aby w nich dla swego upodobania szukać jakiejś
pociechy, albo słodyczy duchownej (jak się to wyżej nadmieniło), lecz żebyś lepiej poznał, czego Bóg chce od ciebie,
czegobyś się miał potem chronić, jakbyś doskonalej w dalszym czasie służył Bogu, albo też abyś wyprosił sobie u Boga
jakąś specjalną łaskę, dla jego chwały, a swego zbawienia.
Podczas rekolekcyj powinieneś się wstrzymać i oderwać
od wszelkich innych zajęć, rozmów niepotrzebnych, ciekawych wiadomości, wychodzenia z klasztoru itd., takie bowiem i tym podobne roztargnienia i rozrywki napełniają
głowę niepotrzebnemi, a czasem i szkodliwemi myślami
i przygaszają roznieconą w duszy gorącość. Usilnie masz się
o to starać, aby do myśli swej nie przypuszczać żadnej innej
rzeczy, jak tylko to, co ci rozmyślania podają lak, jakby
innej rzeczy nie było na świecie.
Zmysły ciała: oczy, uszy, język i inne trzymaj w należytym dozorze i używaj ich tylko dla chwały Bożej, albo
dla innej słusznej i sprawiedliwej potrzeby. Gdy za pozwoleniem twego Ojca duchownego, lub Przełożonego, będziesz

30

NAUKA O REKOLEKCJACH

z kim rozmawiał albo zajmował się jakąś sprawą, miej
zawsze na pamięci Boga przytomnego, a sprawę krótko załatwiwszy, wracaj zaraz do myśli o rzeczach zbawiennych.
We wspólnej zaś rozmowie z braćmi zakonnymi mowa twoja
nie o czem innem, lecz tylko o Bogu i rzeczach duchownych
być winna.
Częściej niż po inne czasy używaj umartwień: dyscypliny, pasków żelaznych. Ujmiesz sobie cokolwiek z jedzenia
i napoju, lecz nie odmawiaj ciału swemu dostatecznego snu,
żeby głowa całodziennym wysiłkiem natężona wzmocniła się
nocnym odpoczynkiem, a przez to sposobniejszą była do
rozmyślania.
Częściej nawiedzaj Najśw. Sakrament w kościele, osobliwie przed zaczęciem i po skończeniu Pacierzy kapłańskich
w chórze, a przynajmniej trzy razy każdego dnia: rano,
po obiedzie i po wieczerzy. Ten chwalebny zwyczaj zachowaj
w całym twoim życiu. Jeżeli zaś czasem nie mógłbyś oddać
tego pokłonu P. Jezusowi w kościele, tedy staraj się uczynić
to w swoim mieszkaniu w ten sposób, że zwróciwszy się
w stronę kościoła, gdzie znajduje się Najśw. Sakrament
i uczyniwszy wewnętrznie krótki akt pokory, żeś nie godzien
zbliżyć się do Pana twego, odmówisz te modlitwy, które
zwykłeś mówić, znajdując się w kościele. Taki pobożny zwyczaj, wielce przyjemny Bogu z nami mieszkającemu, możesz
z wielką twoją zasługą i dla duszy pociechą, zachowywać
nawet w drodze i w rożnem towarzystwie.
Do każdego rozmyślania gotuj się należycie. Wszelakie
oświecenia wewnętrzne, jakich ci Bóg podczas rozmyślania
użyczy, oraz przedsięwzięte postanowienia zapisz sobie na
sekretnej karteczce, lub w osobnej książeczce, abyś o nich
w ciągu roku nie zapomniał, lecz przynajmniej raz w miesiącu odczytywał sobie swoje przyrzeczenia Bogu uczynione
i w ten sposób wytrwale nad własną poprawą pracował.
W pierwszych dniach rekolekcyj, gdy ci co czasu zbędzie, użyj go na przygotowanie do spowiedzi generalnej, czy
z całego życia, jeżeli takiej do tego czasu nie odprawiłeś,
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czy z ubiegłego roku od ostatnich rekolekcyj. W inae dni,
jeżeli będziesz miał coś czasu wolnego, odczytuj sobie z uwagą drugą Część tej książki, w której masz opisane rozmai**
ćwiczenia życia zakonnego i różne cnoty, i zastanawiaj się
nad własnem postępowaniem i w czem masz się poprawić.

Rozdział VI.
O rozkładzie czasu.
Dla należytego odprawienia rekolekcyj jest rzeczą dobrą,
a nawet konieczną roztropnie rozłożyć sobie czas każdego
dnia, wyznaczając godziny na rozmyślania, słuchanie Mszy
Św., czytania duchowne z książki rekolekcyjnej, lub innej
duchownej i na inne zajęcia. Przeto uwzględniwszy te godziny, w których obowiązany jesteś brać udział w powinnościach zakonnych, czy w kościele i chórze, czy w refektarzu,
stosownie do zwyczaju, przyjętego w klasztorze i twojem Zgromadzeniu, resztę czasu rozłóż sobie według swego upodobania, tak iżbyś ani kwadransu nie miał nie wyznaczonego
na jakieś użyteczne zajęcie.
Każde rozmyślanie powinno trwać godzinę. Podobnież
czytanie duchowne. Nadto jeszcze trzeba odłożyć jeden
kwadrans na refleksję, to jest zastanowienie się, jak odprawiłeś twoje rozmyślania, może leniwie i z dobrowolnymi
roztargnieniami. Jeżeli tak było, żałuj za to i staraj się
0 poprawę. Gdyby zbyło ci nieco czasu, obróć go na modlitwy ustne.
Po obiedzie i wieczerzy poświęć godzinę, lub nieco mniej
na skromną rekreację, aby siły przyrodzone pokrzepić
1 w pracy wytężonej im pofolgować.
Na wszystkie powinności zakonne Zgromadzenia twego
masz gorliwie przychodzić.
Każdego wieczora, nim ułożysz się do snu, przeczytaj
sobie rozmyślanie na jutrzejszy dzień i z myślą o niem zasypiaj.
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Oderwawszy się tedy od wszelkich innych zajęć i obowiązków twojego urzędu, któreby ci sprawiały jakiekolwiek
roztargnienie, czy przeszkodę w należytem odprawianiu rekolekcyj, a w ten sposób uspokoiwszy się w zupełności i prawie zapomniawszy o najpilniejszych nawet zajęciach twoich,
pójdziesz skromnie w wigilję zaczęcia rekolekcyj do Przełożonego i klęcząc przed nim pokornie, poprosisz go o błogosławieństwo.
Dla osób zakonnych, odprawiających rekolekcje, przez
różnych Ojców św. nadane zostały rozmaite zupełne i częściowe odpusty tak tym, co odprawiają je przez 10 dni, jak
i tym, którzy oddają się im przez 8 lub 5 dni. Aleksander
VII Papież, bullą „Cum sicut", daną Zakonowi Braci Mniejszych, udzielił odpustu zupełnego tym, którzy odprawiają je
przez 8 dni.
Bracia Zakonu Karmelitańskiego obowiązani są odprawiać corocznie 10-dniowe rekolekcje, a wówczas dostępują
odpustu zupełnego, którego im udzielił Paweł V. Papież, Bullą „Romanus Pontifex", wydaną 23 maja 1606 r.
Że zaś trojaki jest stan dusz drogą doskonałości chrześcijańskiej idących, to jest zaczynających, postępujących i doskonałych, podobnież trojaka jest droga, którą dusze przychodzą do Boga. Pierwsza według Ojców duchownych nazywa się via purgativa, droga oczyszczająca; — druga via
illuminativa, droga oświecająca; — trzecia via unitiva, droga
jednocząca z Bogiem. Na pierwszej dusza, dokładnie poznawszy samą siebie, stara się przez pokutę zgładzić swoje
poprzednie grzechy i łzami serdecznego żalu obmyć się
z plam niedoskonałości swoich. Na drugiej, oczyszczona już
ze skaz grzechowych, otrzymuje od Boga więcej światła do
poprawy życia i zaczyna Mu lepiej służyć. Na trzeciej, oczyszczona już i oświecona jaśniejszem światłem poznania Boga
i wzbogacona Jego łaskami, łączy się z Nim przez akty serdecznej miłości w ścisłym związku nadprzyrodzonego zjednoczenia. Dlatego też w niniejszej księdze według tej trojakiej
drogi uporządkowane i podane są uwagi i przedmioty roz-
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myślań. W pierwszych czterech dniach podane są rozmyślania, należące do drogi oczyszczającej. W następnych czterech
dniach rozmyślania z drogi oświecającej, a w ostatnich dwóch
z drogi jednoczącej.
Kandydaci, przygotowujący się przez trzydniowe rekolekcje do obłóczyn zakonnych, za przedmiot do rozmyślania
mogą wziąć rozmyślania i czytania z pierwszych dwóch czy
trzech dni, zależnie od tego czy będą codziennie odprawiać
po dwa czy po trzy rozmyślania.

R e k o l u k c j e dla Oiób
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'/,'/•> — czas wstania,
.'>
— Anioł Pański, Pryma i Tercja,
.7,30 — Rozmyślanie I.,
6,30 — .1 [sza Św., komun ja, czytanie Naśladowania Chrystusa lub Pisma Św.,
8
— śniadanie, czas wolny,
HJl') — czytanie przepisów,
9,30 — Nawiedzenie N. Sakramentu, przygotowanie do rozmyślania,
i)
— Rozmyślanie II.,
10
— czas wolny, notowanie myśli, postanowień,
owoców duchownych itd.,
1/
— Seksta, Nona, Rachunek sumienia szczegółowy,
11,30 — Obiad, rekreacja, spoczynek,
1).30 — Nieszpory,
Droga
krzyżowa.
Różaniec
przed ołtarzem Sili.,
1-1,30 — czytanie duchowne,
tOJO — Nawiedzenie N. Sakramentu, przygotowanie do rozmyślania.
11
—
Rozmyślanie III.,
18
— wieczerza, rekreacja,
1!)
— Kompleta, Rachunek sumienia ogólny, modlitwy wieczorne,
10,30 — Jutrznia i Laudes,
20,30 — Nawiedzenie Najśw. Sakramentu, przygotowanie rozmyślania
rannego,
21
— spoczynek w Panu.
i:\V.\CA. Zr słusznej przyczyny,
rządek zajęć i ćwiczeń
kierownika duchownego
potrzeby poprzesuwane
cone lub rozszerzone.

luk godziny, jak i porekolekcyjnych za poradą
moną być stosownie d<>
lub
pozmieniane. skró-
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Przygotowanie

do

rozmyślania.

Wezwanie do Ducha Św.
Anł.: Veni Sancłe Spiritus etc. — Przyjdź Duchu św. iłd.
Sławienie się przed obecnością Boga.
Boże! przed którego obecnością jestem i który
przenikasz skrytości serca mego, oddaję najgłębszy
pokłon Majestatowi Twemu i proszę Cię pokornie
o łaskę oświecającą do poznania prawdy, którą mi
z miłosierdzia Twego w tem rozmyślaniu podajesz.
Dopomóż, najdobrotliwszy Panie, siłom duszy mojej,
żebym wykonał Twoją najświętszą Wolę, bo bez Twojej pomocy nic nie mogę uczynić.
Sw. N., Patronie

mój, i ty św. Aniele Stróżu,

uproście mi łaskę skuteczną do pożytecznego odprawienia tego rozmyślania.
Mów, Panie, albowiem słucha sługa Twój.
Powyższe modlitwy odmawia sie przed każdem rozmyślaniem.

D Z I E Ń I.

O

dobrodziejstwie
Akt strzelisty na ten

Qui

me

plasmcsti,

stworzenia.
dzień :

miserere mei. — Któraś
zmiłuj się nade mnq.

mnie

stworzył,

Rozmyślanie I.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Synu! tak cię nazywam, abyś wiedział, że ja Bóg
jestem twoim Ojcem, od którego masz życie, i dlatego chcę, abyś mnie Ojcem nazywał w codziennej
twojej modlitwie. Jakżeś mnie, t w e g o Ojca, do tego
czasu kochał? jak szanował? jak słuchał?
Mnie, Boga powinieneś był przedewszystkiem
kochać. A ty komu nasamprzód uczyniłeś ze serca
swego ofiarę? Jeżeli komu innemu, a nie mnie, gorzko
tego żałuj.
Mnie powinieneś był w i ę c e j szanować, niż swoich rodziców. Przypomnijże sobie, coś w oczach moich
czynił z krzywdą Majestatu mego. Czego nie odważyłbyś się czynić w oczach twoich rodziców, to śmiałeś popełniać przed memi oczyma. Czyż takie to było
uszanowanie twoje względem mnie?... Żałuj więc
gorzko za to i przepraszaj mnie.
A jak dotychczas nosiłeś na sobie godność S y nostwa mego? Żyłeś wszystek zanurzony w plugastwach ziemskich nie jako syn mój, ale jako syn
zatracenia. I takimże to powinien być mój syn?
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Dałem ci życie i wszystko, cokolwiek do życia
należy. Komuż to w swojem życiu służyłeś? Mnie,
czy lubieżnościom swoim? Przypomnij sobie i bolej
nad tern.
Ciebie postanowiłem panem świata całego, bo
i ziemię i Niebo stworzyłem jedynie dla ciebie.
Do usług twoich, dzieląc się z tobą dworzanami mymi, naznaczyłem Aniołów, żeby cię we dnie i w nocy
strzegli. Jakżeś się przy nich sprawował? Wstyd
wspomnieć.
Od twojego przyjścia na świat nigdy cię z oka
mego nie spuściłem, troskliwiej patrząc na ciebie, niż
kochająca matka, a tak wielką miłością otaczam cię,
jakobyś ty jeden tylko był na świecie. Czyliż podziękowałeś mi kiedy za to? albo przynajmniej pomyślałeś kiedy o tem?
Za tak wielkie dobra tę mi wdzięczność okazałeś,
że gdy, Ja Bóg przybrałem cię za swego syna, ty, czyniąc mi krzywdy, nie chcesz uznać mnie za Ojca.
Ja ciebie z mego serca nie wypuszczałem — ty o mnie
zapomniałeś zupełnie; Ja w y w y ż s z y ł e m ciebie nad
Aniołów, bo Anioła nie przybrałem za syna, ale za
sługę, nie cierpiałem dla niego męki okrutnej i śmierci, które dla ciebie ponosiłem, — a ty mną wzgardziłeś tak, że milszem ci było cieszyć się z najpodlejszą
rzeczą, aniżeli ze mną, Ojcem twoim. Ach synu!
i także to sobie ze mną postępujesz?
II.
Stworzyłem cię nie dla zasług twoich, bo żadnych
nie miałeś i mieć nie mogłeś, gdyś był niczem. A choćbym miał wzgląd na t w o j e przyszłe zasługi, to jednak
i one nie mogły mnie skłonić do wysłania cię na
świat. Dlaczegóż więc łaski tej nie uznajesz i za nią
nie dziękujesz?
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Stworzyłem cię nie dla mojej potrzeby, bo bez
ciebie miałem chwałę swoją nieskończoną przed wiekami. Gdy wyszedłeś na świat, nie odwracałem oczu
moich od ciebie, choć prochem tylko jesteś i zgnilizną, naczyniem obrzydliwości, żyjącym trupem.
Żadnej ku tobie nie miałem odrazy, lubo przed wieki
wiedziałem, jak niewdzięcznym miałeś się okazać za
moje dobra, jak miałeś łamać moje przykazania i w y lać się na wszystko złe, lecz przeciwnie wszystko
dawałem czego potrzebowałeś, dawałem wzrost, siły
itd.: czemuż więc nie chcesz mnie kochać?
Ile miljonów ludzi zostawiłem w stanie nicości,
nie dając im życia, lubo widziałem, że, gdyby mieli
te łaski i oświecenia do dobrego, tak częste i mocne,
które ty masz, dalekoby doskonalej mi służyli, niżeli
ty, owszem widziałem, że bardziej by mnie, niżli ty,
kochali, chwalili i służyli mi, gdyby nawet mniejsze
od ciebie łaski otrzymali.
Na ciebie jedynie zwróciłem oczy i chciałem,
abyś ty, a nie kto inny, był stworzony, żebyś jasno
poznał, jak cię kochałem i jak cię kocham. Zważ
przeto, jak wielka jest miłość moja ku lobie i dziękuj
za nią.
Do zupełnego ukształtowania twego dałem ci
zmysły wewnętrzne i zewnętrzne, których dla chwały
powinieneś był używać, dałem należyte siły ciała,
bez żadnego braku i kalectwa. Teraz przypomnij
sobie, na coś tego wszystkiego używał?
Pierwszy krok twoich spraw, od przyjścia do
używania rozumu, powinien był być poświęcony na
chwałę i miłość moją. A czy było tak? — wstyd
wspomnieć.
Twoich sił, które ci dałem dla m o j e j chwały,
popuściwszy cuglów swawoli, używałeś w oczach
moich na zbytek i moją wzgardę. Ach synu! i takaż
to wdzięczność za moje dobra?
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III.
To, co w tobie jest najpiękniejszego i przez co
różnisz się od innych stworzeń, jest obraz i podobieństwo moje. Tak cię ukochałem, że chciałem być w y rażony na tobie, abyś, jako syn, był podobny do mnie
Boga, twego Ojca. Lecz gdzież teraz to podobieństwo?
Gdzie ta piękność, nad którą większej pomyśleć nie
możesz? — Niemasz ani znaku tego wszystkiego.
Ach! co za strata nienagrodzona!
Jest wpi'awdzie wyciśnięty na tobie znak i charakter, ale bestji, to jest grzechu, który zamiast obrazu
mego nosisz na sobie. Uważ, co przez grzech straciłeś? a czego nabyłeś!
Gdy w dzień sądu mego spytam się o tobie: Czyj
to jest obraz?(Mat. 22, 20), co się z tobą stanie, gdy ty
nie mój obraz, ale znak bestji będziesz" miał wyrażony
na sobie? Oto będziesz oddany tejże samej bestji,
której znak nosiłeś. Ach synu! jak mało sobie ważyłeś tę sprawę do tego czasu!
Nietylko stworzyłem cię tak pięknym, iżeś się
mnie stał podobnym, ale nadto, dla zasług męki Syna
mego, przydałem jeszcze nieprzeliczonej ozdoby nadprzyrodzonych łask. Dla tych zasług dozwoliłem ci
urodzić się na łonie Kościoła świętego, z cnotliwych
i chrześcijańskich rodziców, pozwoliłem przyjąć
Chrzest święty, czego innym, przez sądów moich niedościgłe wyroki, nie udzieliłem. Przywróciłem ci
straconą przez pierwszych rodziców sukienkę niewinności, a z nią nadałem ci prawo do dziedzictwa
Królestwa mego i obfity posag łaski poświęcającej
i wlanych cnót: Wiary, nadziei i miłości. Tu uważ,
jak wielką poniosłeś stratę, gdyś się nieszczęśliwie
odważył na pierwszy grzech i żałuj serdecznie!
Teraz zapewne zrozumiesz, że straciwszy po
pierwszym grzechu tak wiele dobra mego i na spra-
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wiedliwą karę zasłużywszy, pobudziłeś mnie do tego,
żebym od tego czasu mścił się nad tobą. Jednak Ja
inaczej z tobą postąpiłem, bo nie jak sędzia z występnym więźniem, ale jak kochający ojciec z własnym
synem: Zezwoliłem, żebyś mnie u nóg kapłańskich
przeprosił przez Sakrament pokuty. Tam darowałem
ci urazę moją i wiecznie o niej zapomniałem. A niedosyć na tem: — Nakarmiłem cię jeszcze Ciałem
Syna mego, abyś do dobrego nabrał sił nadprzyrodzonych i przemienił się w Niego. Tu obacz moją wielką
miłość ku tobie, ale z drugiej strony przypatrz się
swojej wdzięczności. Żałuj i popraw się.
Głos zakonnika do Boga.
Ojcze nieskończonego miłosierdzia, Boże Stwórco mój, z najgłębszem upokorzeniem mojem, ja proch
i popiół wielbię nieskończoną dobroć Twoją, dziękując Ci za to, żeś mię z niczego stworzył na obraz
i podobieństwo T w o j e i za syna swego uznał. Cóż Ci
się to we mnie podobało, o Boże, żeś mnie tak nad
wszystkie stworzenia wywyższył? że, pominąwszy
tyle miljonów dobrych synów twoich, na mnie obróciłeś swe oczy, dając mi życie i wszystko, co do życia
należy z nieprzeliczonemi skarbami Twoich łask?
Żadnej nie widzę w sobie na to zasługi, bo życie moje
jest jednym, nieprzestannym przez powtarzanie grzechem. Pierwszy owoc moich spraw oddałem światu,
ciału i piekłu. Gdy ciało moje rosło, wzrastały z niem
i występki. Nieprawość piłem jak wodę, a łask T w o ich używałem na wzgardę Majestatu Twego. Niech
po wszystkie wieki będzie wielbiona nieskończona
dobroć Twoja i wszechmocność, która wyprowadziwszy mnie z niczego, dotychczas utrzymuje. Ojcze najdobrotliwszy, całuję ręce T w o j e najświętsze, które
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dały mi życie i wyprowadziły na świat, a u nóg Twoich najświętszych leżąc, przepraszam, że, straciwszy
obraz i podobieństwo T w o j e , wraz z dobrami nadprzyrodzonych łask, nie żyłem jako na syna Twego
przystało. W y z n a j ę złość moją w oczach wszystkiego
stworzenia i powtarzam: Ojcze zgrzeszyłem, nie jesitem Y odzień nazywAir si{' KIJ nem Twoim (Łuk. 15, 18).
Daruj, najmiłosierniejszy Ojcze, złemu synowi wszystkie wykroczenia. Oto za nie serdecznie żałuję. Już
więcej nie odważę się coś popełnić przeciwko T w o j e j
Ojcowskiej miłości i Ciebie, Ojca mego, zasmucić.

Ojciec duchowny.
Tu quix es.^Joan. 1). Ty kto jesteśf temi słowy
pytali się kapłani jerozolimscy Jana Chrzciciela. Podobne zapytania zadawaj sam sobie, przypominając
sobie często: czem byłeś? czem jesteś? i czem będziesz? Byłeś nicością, teraz jesteś ziemią, potem
w proch się obrócisz. Urodziłeś się w grzechu pierworodnym, żyjesz pełen grzechów uczynkowych, zasłużyłeś na ogień wieczny. Przyszedłeś na świat bez
łaski Bożej, żyjesz, nie wiedząc czy w łasce, czy
w gniewie Jego jesteś; przy śmierci czeka na cię
sprawiedliwość albo miłosierdzie. Wiesz, kiedyś się
urodził, wiesz, ile lat przeżyłeś, nie wiesz, kiedy
umrzesz. Póki tedy masz czas, u ż y w a j go na dobre.
Dziękuj Bogu za to, że ci dał życie. Popraw to, w czem
upadałeś i proś Boga, aby i w dalszy czas był miłościw
dla ciebie. Postanów całkowicie poprawić życie swoje
i tak zacznij od tych rekolekcyj żyć, żebyś nowem
dobrem życiem, dawniejsze poprawił niedoskonałości.
Zmów 3 pacierze na podziękowanie Bogn za dobrodziejstwo stworzenia.
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Czytanie I.
O PRÓŻNOŚCI ŚWIATA.

Nikt jeszcze na świecie nie znalazł się tak szczęśliwy, żeby nie zakosztował w życiu swojem nędzy,
a uspokojony w swoich pragnieniach, zadośćuczynił
wszystkim pożądaniom. Jeszcze nie było między synami ludzkimi takiego, któryby, wychodząc na świat,
nie zapłakał; żyjąc, nie cierpiał; cierpiąc, nie lękał
się straty życia; umierając, nie rozstawał się gorzko
ze wszystkiemi doczesnemi uciechami. Ta zaś tego
jest przyczyna, że świat nie może sług swoich w zupełności zaspokoić, ani tyle im dostarczyć dobra, żeby
we wszystkiem mieli dosyć.
Jeżeli bowiem świat z samego siebie jest nikczemny i nędzny, cóż może komu dobrego uczynić?
jeżeli jest miejscem wygnania, gospodą niewygodną
przechodniów, któż może sobie w nim znaleźć wieczne uszczęśliwienie? Jeżeli świat, według św. Augustyna (Enar. 2. in Ps. 31), jest potopem pochłaniającym w sobie żyjące stworzenia, któż może wesoło
po nim pływać bez obawy zatonięcia? A jako na
wodzie niespokojnej znakiem oczywistej dla żeglujących zguby jest, gdy fala pocznie przeciwko fali
uderzać: tak na morzu tego świata, gdy tyle wzburzonych namiętności ściera się ze sobą, nikt nie może
być pewny bezpieczeństwa swojego życia.
Kto się chce dowiedzieć, co to jest świat? —
niech posłucha św. Ambrożego, który (Lib. 6. Epist.
33.) mówi, iż świat jestto, jakby rozległe pole, przeznaczone dla nieustannych wojen, zapełnione kośćmi
po zgniłych trupach. To świętego Ojca zdanie opiera
się na świadectwie cierpiącego Joba, który życie ludzkie uważał za ustawiczną wojnę, na której każdy bez
przestanku walczyć, a na końcu zarówno z innymi
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zginąć musi. Inni święci Ojcowie, różne światu nazwy
dając, różnie go opisują. Święty Bernard nazywa
świat nieszczęśliwą drogą grzesznych; święty Bonawentura zowie go wysoką górą ludzkiego oszukania;
nocą ciemną, podczas której zbójcy najwięcej z nas
korzystają; błotem wielkiej obrzydliwości i zmyśloną pięknością. Święty Anzelm porównuje go do motyla, którego dotknięcie plami człowieka. Święty Wincenty Ferrerjusz nazywa go Jerozolimą zabijającą
Chrystusa i Apostołów. Wszystkie te i inne jeszcze
świętych Ojców o świecie zdania, jasno okazują jego
zdradliwość, chytrość, obłudę, niestatł^czność, próżność i nikczemność.
Święty Jan Ewangelista w pierwszym rozdziale
swojej Ewangelji wyrzuca światu nierozum, że nie
poznał tego, który go stworzył i na nim był. Toż samo wyrzucał wysłanym do siebie od Jerozolimy posłom poprzednik Chrystusa, św. Jan Chrzciciel, mówiąc: iż w pośrodku was stanął, którego wy nie
znacie (Jan. 1.); co rozważając, św. Grzegorz ze zdumieniem woła, iż wszystkie stworzenia i żywioły
uznały swojego Pana w ludzkiem ciele oprócz jednego świata. Uznało go niebo, bo na przyjście jego w y słało nową gwiazdę; morze, gdy pod stopami jego
stało się twardem; ziemia, gdy podczas jego śmierci
głęboko zadrżała; słońce, gdy promienie swoje zgasiło; piekło, gdy świętych Ojców w zatrzymaniu
u siebie będących uwolniło; świat tylko jeden nie
uznał go i twardszym nad opoki okazał się dla Zbawiciela swojego. Niechże stąd każdy zrozumie, jakiej
zapłaty, światu służąc, może się od niego spodziewać,
gdy Pan jego, dobrze światu czyniący, tak odeń był
traktowany.
Rzeczywiście, cóż dotychczas dobrego wyświadczył świat sługom swoim? Oto zgoła nic, bo i on sam
jest samą szczerą nicością. A l b o w i e m świat krótkie
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tylko daje zadowolenie, które w mgnieniu oka ucieka i ginie, według słów Apostoła: Śiciat przemija
i pożądliwość jego (Jan. 2).
Święty Augustyn (Tract. in Ep. Joan.) pyta się,
czy świat może co komu obiecać i odpowiada, że
może, ale temu tylko, kto zaraz ma umierać. Jakoż
ta św. Doktora odpowiedź opiera się na owem widzeniu, o którem Prorok, opisując chwałę człowieka
służącego światu, mówi w Psalmie 36: Vidi impium
superejdltatum, et clcratum sicut Cedros Libani, et
transim, et ecce non erat, et quaesivi eum, et non est
inyentus łocus eju-s. Widziałem bezbożnego podniesionego i wywyższonego jako Cedry Libańskie, i przeszedłem, a oto nie było go, i szukałem go, a nieznalezione jest miejsce jego. Tę więc korzyść i nagrodę
odbiera od pana swego gorliwy sługa świata, że zapłata jego nie doczeka jutra i prędko z nim rozstać
się musi. A jeżeli ten, który światu wiernie służy,
tak nieszczęśliwą ma zapłatę, to czegóż ma się spodziewać taki, co mu służbę wypowiedział? Tu niech
poważnie zastanowi się nad tą prawdą zakonnik,
który osobą tylko przebywa w Zakonie, lecz życiem
ogląda się na świat i według jego obyczajów postępuje, któremu nie to, co jest zakonne, lecz co świeckie smakuje, który ludziom nie Bogu stara się podobać, niech zastanowi się nad tą prawdą, że jeżeli
człowiek światowy nie długo się cieszy swojem szczęściem, a wywyższony tak upada, że i miejsca po sobie
nie zostawia, to, ach! jakiż i o ile cięższy i nieszczęśliwszy czeka go upadek, gdy w zakonie szukać będzie podobnych wyniosłości!
Sługo Boży, który idąc za głosem wołającego
Pana, do zakonnego Zgromadzenia przyszedłeś,
wzgardziwszy już światem, nie oglądaj się nań z powrotem, szukając zadowolenia własnych pożądań, bo
pewny twój upadek. Gdy przyszedłeś na pracę, ubó-

C Z Y T A N I E II.

45

stwo, niedostatek, — nie uskarżajże się na trud ustawiczny, nie szukaj rzeczy nad potrzebę, przyjaźni,
znajomości, pieniędzy przez wykrętne zabiegi i starania, bo takich rzeczy i poganie szukają (Mat. 6, 32);
gdy przyszedłeś na głód, zimno, pragnienie, — nie
szukajże jedzenia lepszego nad to, które ci Bóg
w wspólnym refektarzu razem z braćmi sam zgotował, bo tak czynią ci, których Bogiem brzuch jest
(Filip. 3, 19); gdy przyszedłeś, żeby wrodzone do złego
skłonności na cuglach rozumu trzymać, nie pozwalajże im wolności, bo takie są zasady świata, według których Apostoł zakazał postępować, mówiąc:
Fratres nolite conformari huic saecnto. — Bracia
nic bądźcie podobnymi temu światu. (Rom. 12, 2).
Komu z zakonnych osób miłe jest światowe życie i smakuje sobie we wspominaniu o niem, taki nie
wzgardził jeszcze światem, ani nie starł mu głowy,
ale żeby się nim skrycie cieszyć, pokrył go tylko
przed ludźmi zakonną sukienką. Niechże jednak taki
wie o tem, że Bóg swego czasu w y j a w i to i pozwoli
na jego udręczenie, aby świat, do którego tak lgnie,
zapłacił mu swoim zwyczajem za to jego ku sobie
przywiązanie.
Wielebna nasza Siostra Serafina de Capri, będąc
przeoryszą, przyjęła do swego klasztoru jedną młodą
panienkę. Ta w krótkim czasie po przyjęciu zakonnej
sukienki z niebezpieczeństwem życia zachorowała na
pewien wrzód zjadliwy. Sługa Boża wszelkiego przyłożyła starania, aby uleczyć swoją nowicjuszkę, lecz
wszystko napróżno, ponieważ ów wrzód ciągle rosnąc
jadem swoim i zdrowe zarażał ciało. Gdy już żadne
lekarskie zabiegi nie pomagały, Serafina, z miłości
chrześcijańskiej, odważyła się na ten heroiczny akt,
że językiem swoim tak długo zlizywała tę ranę, póki,
nie bez oczywistej Bożej pomocy, wrzodu tego całkowicie nie zagoiła i nowicjuszki do zupełnego zdrowia
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nie przywróciła. Lecz ta za przełożonej uczynność złą
odpłaciła się niewdzięcznością, gdyż, uwiedziona djabelską pokusą, nie zważając ani na łaskę powołania
Boskiego, ani na tak zadziwiające kochającej przełożonej dobrodziejstwo, gwałtem napierała się opuścić
życie zakonne i wrócić na świat, którego rozkoszy
pamięć żyła w niej nieumorzona. Dobra Przełożona,
dla utrzymania jej w pierwszem powołaniu, wszystkich, ile mieć mogła, sił i sposobów zbawiennych
użyła, a na końcu przypomniała j e j swoją usługę
w wyleczeniu wrzodu. Ale to wszystko nic nie pomogło owej nowicjuszce, która, uplątawszy się
w światowe sidła, nie dała się nakłonić do uwolnienia się z nich. Zaczem zwyciężona pokusą i zacięta
w uporze, ku serdecznemu Serafiny i przytomnych
sióstr smutkowi, złożyła habit zakonny. Widząc tedy
przeszłą swoją nowicjuszkę, wychodzącą już na świat,
a bolejąc wielce nad tem, że raz światem wzgardziwszy, znowu się do niego na własną zgubę powraca, Serafina rzekła do swoich: Nieszczęsna! kiedy będzie chciała wrócić się do klasztoru, nie będzie mogła. Co się tak i stało. W domu rodziców bowiem
przyszła na nią nadzwyczajna melancholja, a gdy,
przyciśnięta coraz większemi boleściami zamierzała
wrócić się do klasztoru, wkrótce z żalem domowników musiała rozstać się z tem życiem. — O świecie,
najokrutniejszy tyranie, jak ciężkie razy zadajesz
duszy, gdy ten język, który zgoił zropiałą ranę ciała,
twego jadu wyprowadzić z duszy nie mógł! O niedobry panie, który śmiercią płacisz tym, co ci życiem
służą! Gdyby owa nieszczęsna panienka, wstępując do
zakonu, światem należycie wzgardziła i dobrem życiem głowę jego starła, świat nie uczyniłby z niej
tego igrzyska, które w oczach wszystkich na przykład
innym zostawił. Tak bywa tym, którzy wprowadzeni
do zakonu Bożą ręką, łaską tą gardząc, powracają
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na świat, albo przebywając w zakonie, krokami złych
obyczajów wychodzą na świat, którzy w zakonie po
światowemu chcą żyć, a o zakonności nic wiedzieć
nawet nie chcą. Tacy obierają tę korzyść, iż wkrótce
stracą i te krótkie, znikome uciechy, a z niemi wieczne dobra, tak jako faryzeuszowie i arcykapłani jerozolimscy, o których mówi wielki Augustyn: Temporalia perdere timuerunt, et vi tam aeternam non
cogitarerunt, cl sic utrumque amiserunt. Lękali sic
straty rzeczy doczesnych, a nie myśleli o życiu iciecznem, a tak jedno i drugie utracili.
Nic pewniejszego być nie może nad niepewność
dobra światowego. Baruch prorok świadczy, że świat
synów swoich zwykł pielęgnować w pieszczotach, ale
odłączać w gorzkościach: Nutriri illos cum jucunditate dimisi autem illos cum fletu (Bar. 4, 11). A lubo
królowie i monarchowie tego świata zdają się być
wyłączeni od zdradliwych jego obyczajów, dlatego,
że światem rządzą i jakby poddanemu niewolnikowi
swobodnie rozkazują, to jednak i ci są tak nieszczęśliwi, że nie dostrzegają jego utajonych zasadzek: On,
kiedy chce, wydziera im władzę i, strąciwszy z najwyższych stopni, depcąc po ich karkach, naśmiewa się
z ich upadku.
Obaczmy to na przykładach. Faraon wjechał
w rozdzielone morze, ale się z niego nie wrócił. Juljusz Cezar od swoich senatorów zakłuty. Aureljusz
Cesarz tak był od króla Perskiego pohańbiony, że ten
po nim jakby po stołku na konie wsiadał. Toż samo
uczynił tatarski chan, Tamerlanes Bojazetowi, tureckiemu tyranowi. Nero okrutny zginął zabity od własnego rzezańca i tyle innych przykładów.
Kiedy dzisiaj zapytamy, gdzie są dawnych monarchów wspaniałości i ozdoby, około których tysiące
rąk pracowało, gdzie władza? odpowie na to pięknie
św. Ambroży, że to wszystko jako swoje zabrał świat.
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Remansit in saeculo quae tsucculi sunt. Pozwolił im
na krótki czas pobawić się tem, a w najlepszą porę
odebrał z powrotem. I dlatego Albert, Arcybiskup
Moguncki i Kościoła Rzymskiego Kardynał, taki kazał nad grobem swoim umieścić napis: Pemoctam hic
in mundo, onincs 8cquimiiii. — Przenocowałem, tu na
świecie, toszysci/ idźcie za mną, chcąc przez to w y razić krótkotrwałość swojej godności, która jakoby
i dnia jednego nie trwała.
Wszystkie światowe uciechy, jak z jednej stronj
krótkiej są trwałości, tak z drugiej i przez ten krótki
czas są dla tych wszystkich, co ich używają, nieprzerwanym pasmem udręczenia. Plutarch historyk świadczy, iż Seleucus, król A z j i , zwykł był mawiać, że,
gdyby lud pospolity wiedział, co to jest za praca czytać tylko i pisać tak wiele listów, do których król
jest obowiązany, choćby się królewska korona walała
po ziemi, niktby po nią nie sięgnął, ani z ziemi j e j
nie podjął. Karol V. cesarz, zdając królestwo hiszpańskie synowi swemu, Filipowi II, wyznał, że przez cały
czas panowania swego, jednego nawet nie miał kwadransa wolnego dla swojej rozrywki i rozweselenia.
Adrjan II. Papież — jako pisze Petrarcha — nie życzył większej nieprzyjacielowi swemu zemsty nad
tę, żeby został Papieżem. To samo zwykł był mawiać
i Klemens VIII. Papież. Z tego okazuje się, że najwyższe godności i urzędy tego świata, lubo się zdają
być połączone z najwyższem i zupełnem uszczęśliwieniem ludzi, w rzeczy samej są najcięższem i najnieznośniejszem ich udręczeniem. Z której to przyczyny
wszystkie te i tym podobne urzędy, dostojeństwa
i godności tak były wzgardzone i za nic miane od
ludzi doskonałych, że się kryli przed niemi i uciekali,
a tylko gwałtem zmuszeni, przyjmowali je.
Piękne podobieństwo o powierzchownej li tylko
ozdobie i piękności świata, obliczonej na oszukanie
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ludzi, podaje Lucianus, mówiąc, iż świat we wszystkich swoich okazałościach podobny jest do arcydzieł
snycerskich sławnego niegdyś w Rzymie rzeźbiarza
Praksytelesa, którego dzieła, przedstawiające Jowiszów albo Neptunów, po wierzchu były powlekane
złotem i drogiemi okładane marmurami, wewnątrz
zaś pełne były smoły, żelaznych haków, pajęczyny
i różnego plugastwa, przydając, że takie jest w rzeczywistości życie światowych monarchów i rządców,
na których powierzchowne tylko patrząc ktoś okazałości, ilość służby, wymyślne w mieszkaniach i stołach wygody, uważałby, że niema szczęśliwszych nad
nich ludzi na świecie, ale zważywszy ich prace, starania, zabiegi, gniewy, zawziętości, niebezpieczeństwa życia, musiałby uznać ich za najnieszczęśliwszych. I dlatego król Antygon, dając przed śmiercią
synowi swemu różne napomnienia i przestrogi, między innymi i to powiedział zdanie: że największa królewska dostojność — to tylko połyskliwa niewola.
Wspomniany już św. Jan wszystką świata wspaniałość, moc i siłę w tych opisał słowach: O inne quod
est im mundo, concupiscentia carn ix cst, et concupiscentia oculorum, et superł>ia vitae (1 Jan. 2). Wszyst
ko co jest na świecie, jest pożądliwość ciału, i pożądliwość oczu, i pycha żywota. A więc wszystka światowego szczęścia, ozdoby i sił budowa, na owych jedynie opiera się fundamentach, wszystkie jego dobra zależne są od samej pożądliwości, chuci i pragnienia, a nie od trwałego i zabezpieczonego osiągnięcia
dóbr wiecznych? Tak jest! Na słabym staje gruncie,
kto sprawę życia swego na tak słabych opiera zasadach. Wszystkie doczesne rzeczy są tylko cieniem
przemijającym, bo gdyby one były trwałe, byłoby to
kłamstwem, co mówi w Piśmie św. Bóg, nieomylna
Prawda: Praeterit figura hu jus mundi. Przechodzi
postać tego świata (1 Cor. 7), a Chrystus pozwoliłby
R e k o l e k c j e dlo osób zakonnych
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uczniom swoim wdawać się w światowe towarzystwa i społeczności, światowymi kierować się zasadami i poglądami, ale że ich odłączył i oddzielił od
świata: Ego cos elegi de mundo, niezbicie okazuje się,
iż dla sług Chrystusowych niema nic na świecie bezpiecznego, nic trwałego i wiecznego.
Bóg jest cząstką służących Jemu dusz, mieszkaniem niebieska Jerozolima, ojczyzną dziedzictwo Boskie, towarzystwem święci Duchowie. Do tego to celu
i końca dążyć winny wszystkie nasze chęci i pragnienia. Bóg podał nam prawo życia. Jego ustawami powinniśmy się rządzić, a nie zwyczajami zwodniczego
świata, którego wszystkie obietnice są kłamliwe. Bóg
zaś jest najwierniejszy w obietnicach swoich, albowiem ani kogo zwodzić ani sam zwiedzionym być nie
może. Kamień wypuszczony z procy, im więcej się
oddala, tym prędzej i bardziej zbliża się do swojej
mety, ku której leci. Podobnież, gdy naszym końcem,
metą i celem jest Bóg, nigdy nie zbliżymy się do
Niego, lubo w Zakonie świętym mamy ku temu dobrą, bezpieczną i utorowaną drogę, jeżeli sprawy
światowe będą nas zajmować, jeżeli życiem będziemy się oglądali na świat. Jedynie sam tylko Bóg
może nas dostatecznie napełnić wszelkiem dobrem,
gdyż w Nim przepaść nieprzebrana skarbów dobroci
dla nas otwarta i dostępna. Cóż może zasmucić tego,
w którego ręku będzie ten, który Aniołów rozwesela?
Co zdoła cię zastraszyć, gdy będziesz w opiece tego,
któremu morza i wiatry są posłuszne? Boisz się niedostatku? — ależ Bóg wie o najdrobniejszych potrzebach ostatniej ptaszyny. Lękasz się przygody? — daje
ci na straż Aniołów. Obawiasz się śmierci? — On jest
życiem. Na niczem nie będzie ci zbywało przy tym
Panu, na którego jedno słowo wszystko się stało.
Jego mądrość lepiej zna twoje potrzeby, niż ty sam;
Jego dobroć udziela ci więcej dobra, niżeli ty pragnąć
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i pomyśleć możesz; Jego moc potężniej, niż kto inny
wspomóc cię może. On jest twoim Ojcem, nieskończenie cię kochającym, twoim opiekunem, świat zaś
twoim zdrajcą i nieprzyjacielem.

Rozmyślanie

II.

O KOŃCU, D L A K T Ó R E G O C Z Ł O W I E K
JEST S T W O R Z O N Y .
Głos Boski do zakonnika.
I.

Przez Izajasza powiedziałem o tobie: lż sługą
moim jesteś ty i z ciebie będę miał ehicałr (Is. 49),
abyś wiedział, że stworzony jesteś nie na co innego,
lecz jedynie na to tylko, abyś mnie służył, chwalił,
kochał i ze mną wiecznej chwały używał. Przypomnij
sobie, jak służyłeś mi do tego czasu? Czyś nie służył
komu innemu? ciału? światu? Jak starałeś się o chwałę moją w sprawach twoich? i jak kochałeś mnie?
Gdyby cię Anioł stworzył, powinienbyś mu, jak
sprawiedliwość wymaga, przez całe życie służyć, potęgę jego sławić i jako swego dobrodzieja kochać za
to, że ci dał życie. A tu nie Anioł, ale Ja, król Aniołów, Bóg sam około twego stworzenia chodziłem.
Gdzież są należne mi od ciebie za to dobrodziejstwo
usługi? gdzie wierność? gdzie ochota?
Przez to, że stworzeniem mojem jesteś, nazywasz się nietylko synem, ale także moim sługą. Rozważ tu wielką twoją szczęśliwość.
Gdybyś królowi ziemskiemu służył, miałbyś pewność, że nikt na ciebie ręki nie odważy się podnieść,
boś sługa królewski, tak byłbyś potężny, że imieniem
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twego Pana rozkazywałbyś wszystkim, a o krzywdę
twoją sam Pan twój ujmowałby się.
Gdy sługą moim jesteś, nie natrze na ciebie, bez
mej woli i dopuszczenia, żadna zła przygoda; Imieniem mojem możesz wszelkiemu stworzeniu rozkazywać i usłucha cię, bo na Imię moje upada wszelkie
kolano, a dopieroż gdybyś miał doznać jakiej krzywdy od nieprzyjaciela swego, Ja sam ujmę się za tobą,
Ja ci dodam sił i pomocy do zwycięstwa, sam będę
dla ciebie tarczą i domem schronienia. Uciekałeś się
kiedy do mnie w twoich potrzebach?
Służba moja łagodna, nie przykra: Albowiem
jarzmo moje słodkie jest, a brzemię lekkie (Mat. 11).
Nie chcę, abyś nad swoje siły pracował, bo ty nie
jesteś panem swego życia, ale Ja, który je dałem.
Zadawalam się małą twoją pracą, dlaczego więc przykrzysz sobie w niej?
Służba moja słodka nietylko dlatego, że służysz
mnie Bogu, jako Ojcu twemu, który takie mam nad
tobą politowanie, jak nad synem swoim, ale i z tej
przyczyny, że ja sam z tobą pracuję, a za małą pracę
nieskończoną nagradzam zapłatą. Przypomnij sobie,
jak leniwie służyłeś mi do tego czasu i żałuj za to.
Który król za chwilę usługi ustępuje swemu słudze własnego królestwa? Ja za krótką twoją usługę,
za kubek zimnej wody pragnącemu podanej, przyobiecałem Królestwo niebieskie mojem słowem Boskiem tak pewnem, iż podobniejsza, żeby Niebo i ziemia przeminęły, aniżeli żeby słowo moje miało się
odmienić. Dlaczegóż więc nie służysz mi należycie?
Porównaj, jak służysz równemu sobie człowiekowi,
a jak mnie Bogu twojemu.
II.
Nietylko dlatego stworzony jesteś, aby wiernie
służyć mnie, a nie komu innemu i nie zdradzać Pana
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twego, ale również i na to, żeby mnie w całem swojem życiu chwalić, to jest każdą swoją tak w e w n ę trzną, jak i zewnętrzną sprawę nie w innym celu,
jak tylko dla mojego upodobania i chwały w y k o n y wać. Czy tak czyniłeś dotychczas?
Ja powinienem w tobie, jako w domu moim mieszkać i wszystkie władze t w o j e j duszy: rozum, pamięć i wolę zajmować, i znajdować się we wszystkich
czynnościach twoich zmysłów. P r z e j r z y j uważnie
wszystkie sprawy w życiu swojem, czy Ja Bóg t w ó j
znajdowałem się w nich jako w s w o j e j własności z należną mi chwałą? Czy myślałeś przynajmniej tak często o mnie, jak o marnych błahostkach? Czy kochałeś
mnie tak mocno, jak kochałeś grzech? Czy pracowałeś dla mnie tak, jak dla nieprzyjaciół twoich, z w y niszczeniem sił swoich? Zastanów się głęboko nad tą
prawdą: gdy grzech wprowadziłeś do t w o j e j duszy,
mnie z mego domu własnego wypędziłeś! Ach synu!
i takaż to jest chwała moja, któr ą powinienem mieć
od ciebie?
Pierwszego człowieka uczyniłem stróżem Ogrodu Rajskiego, aby go strzegł i pracował w nim,, a
przez to, spełniając moją wolę, oddawał mi chwałę.
Ciebie również postawiłem na straży daleko piękniejszego ogrodu, uprawionego pracą krwawych zasług
męki mojej, to jest duszy twojej. Jakże go strzegłeś
do tego czasu i jak mnie przez to chwaliłeś? Przyp o m n i j sobie, ile to razy pozostawiałeś zmysły swe
przez umartwienie niezamknięte, a przez to wpuszczałeś nieprzyjaciela mego, to jest grzech! Jak
wiele razy dozwalałeś niegodziwej wolności oczom,
ustom, uszom, rękom itd.!
Ja dałem tobie oczy, abyś patrząc na stworzenia,
chwalił mnie Stworzyciela; spoglądając na niebo, do
jego osiągnięcia się zapalał: ty oczy i serce razem
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z innymi zmysłami jedynie w stworzeniu zatopiłeś!
Ach wstydzie!
Obacz, jak mnie chwalą wszystkie żyjące i martwe stworzenia. Niebiosa, zwierzęta, ptaszki, drzewa,
kwiaty wielbią mnie, bo czynią to, na co zostały stworzone. Ty jeden między wszystkiem stworzeniem tego
nie czynisz! Zawstydź się tego i żałuj!
III.
Gdybym cię nie synem, ale sługą tylko stworzył,
to i wówczas, służąc mi, powinienbyś mnie kochać,
bo Ja twój Pan nieskończonem jestem dobrem, godnem największej, a nawet nieskończonej miłości,
godnem nietylko dobrowolnego, ale nawet i poniewolnego kochania; kiedy zaś stworzyłem cię sługą
swoim a równocześnie i synem, obowiązany jesteś
tem bardziej mnie kochać, a kochać bez przestania.
Czy jednak miłujesz mnie w ten sposób?
Ja Bóg twój, jak dawno Bogiem jestem, to jest
odwiecznie, tak dawno ciebie kocham, tak dawno
myślę o tobie i, choć ty nie istniałeś i nie myślałeś
0 mnie, Ja kochałem ciebie, myślałem o tobie, a tak
cię kochałem i tak cię dotychczas kocham, jakobyś
ty jeden tylko był na świecie. Widziałem twoje niewdzięczności, twoje zapomnienia i odwracania się
odemnie, a przecież nie przestałem cię kochać i dawałem ci wszystkie dobra tak natury, jako i łaski
1 dotychczas je daję.
Jakże ty kochasz wzajemnie tak kochającego cię
Ojca i Pana twego? W mojej ku tobie miłości nigdy
do tego czasu nie było żadnej przerwy, a ty przypomnij sobie, ile to razy, serce swoje ku stworzeniom
skłaniając, przestawałeś mnie kochać! A l e przebaczając i to, żeś nieszczęśliwie przerywał kiedy moją
miłość, to gorsza, iżeś ty podobno i nie zaczął mnie
prawdziwie kochać!
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Jeżeli miłość moja tak wielka, nieskończona
nie pobudza cię jeszcze do kochania mnie, przynajmniej dobrodziejstwa moje, świadczone ci bez przestanku, powinny cię wzruszyć do mojej miłości. K i e dy odważyłeś się na pierwszy grzech, sprawiedliwość
moja domagała się tego, abyś oparł się na dnie piekielnem, lecz dobroć moja nie dopuściła do tego.
Gdy leżałeś w grzechu, jak wieprz zanurzony w błocie, i zacięcie, niby letargiem uśpiony, w złem trwałeś, — Ja, nie brzydząc się tobą, budziłem cię przez wewnętrzne natchnienia, oświecałem i łaskami wzmacniającemi z upadku podnosiłem. Kiedy straciłeś
wszystkie ozdoby t w o j e j duszy, Ja przygotowywałem
ci nowe łask moich sukienki dlatego jedynie, abyś
ty, upamiętawszy się i uznawszy swój błąd, kochał
mnie. Tu przypomnij sobie, czyś kiedy pomyślał
tak wielkich dobrodziejstwach moich, a poznawszy
je, szczerze mnie ukochał.

Głos zakonnika do Boga.
Najdobrotliwszy Panie, Boże serca mego i cząstko moja wieczna, jestem, z nieskończonej dobroci
twojej, synem i sługą twoim, ale wstyd mnie tego,
że jestem synem twoim wyrodnym, a sługą niepożytecznym i złośliwym. Jako twój syn kochać Cię zaniedbałem, odwracając się od Ciebie, Ojca i Stwórcy
mego; sługą będąc, przystawałem do nieprzyjaciela
twojego, a zdradzałem Ciebie, o najłaskawszy Panic,
pełniąc wolę świata, ciała i czarta, z krzywdą M a j e statu Twego. Żałuję za to, o najłaskawszy Panie,
i u nóg Twoich najświętszych statecznie postanawiam, że już nie chcę więcej służyć nieprzyjacielowi twemu, nie chcę kogo innego mieć za Pana tylko
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Ciebie, nie chcę kogo innego kochać tylko Ciebie,
mego najdobrotliwszego Ojca.
Kocham Cię, Boże mój, ze wszystkich sił duszy
mojej, a kocham nade wszystko. Co więcej, Boże mój,
tak Cię pragnę kochać, że chciałbym mieć serca
wszystkich żyjących do kochania Ciebie, chciałbym
mieć tyle serc, ile kropel wody w morzu, ile proszków
w piasku, liści na drzewach, świateł na niebie, abym
Cię niemi mógł kochać. Kocham Cię nie dla jakiegoś
zysku i zapłaty, ale jedynie dlatego, że Ty jesteś moim
Bogiem, Panem i Ojcem moim, nieskończoną miłością, pięknością i dobrocią. Kocham Cię i chcę kochać, jeżeli to możliwe, nieskończenie, tak jak Ty
sam siebie kochasz i tak doskonale, jak tego jesteś
godzien. Kochać Cię pragnę tak stale, że miłości mojej nigdy nie chcę przerywać. Niech zniszczeję wpierw,
niżelibym miał przestać kiedy miłować Ciebie, albo
jakąś rzecz stworzoną więcej kochać, niż Ciebie,
Boga mego.
Ojciec duchowny.
Non recedat volumen legis hu jus ab ore tuo, ut
custodias, facia8, et intelligas. Niechaj nie odstępuje
księga Prawa tego od ust twoich:ale w niej będziesz
rozmyślał we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił
wszystko, co w niej napisano: na ten czas wyprostujesz drogę twoją i wyrozumiesz ją. (Joz. 1, 8). Powinnością każdego człowieka i twoją jest: 1) Służyć
Bogu, pilnie wypełniając rozkazy jego; 2) Chwalić
Boga, to jest spełniać wszystkie tak wewnętrżne, jak
i zewnętrzne czynności dla chwały jego; 3) Poznawać
Boga rozumem, a kochać Go sercem. Powinnością zaś
sługi i syna jest: przebywać zawsze na oczach Pana
swego i Ojca. Postanów przeto mieć zawsze na pa-
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mięci obecność Boską, a we wszystkich twoich sprawach miej tę, a nie inną, szczerą i prostą intencję:
czynić wszystko dla Boga i dla chwały jego.
Zmów 3 pacierze na przeproszenie Boga za twoją przeszłą niedbałą służbę.

Czytanie

II.

O Ł A S C E P O W O Ł A N I A DO Z A K O N U ŚWIĘTEGO.
Wszystkie łaski, których Bóg Wszechmogący
zwykł nam dobrotliwie udzielać, są darami nadprzyrodzonemi, danemi nam dla naszego wiecznego zbawienia nie dla naszych zasług, ale jedynie z czystej
dobroci Boga. Każda zaś z tych łask jest tak wielkiej ceny, że więcej warta, niżeli cały ten świat, a nawet miljon podobnych światów, dlatego, że jest z natury swej wyższego porządku, to jest porządku nadprzyrodzonego, udzielona nam z niewyczerpanego
skarbca zasług Chrystusowych. Lubo tedy wszystkie
łaski należą do nadprzyrodzonego porządku, to jednak
Bóg zwykł niejednakowo nam ich udzielać. Jednym
bowiem daje Bóg łaskę pospolitą, drugim osobliwszą;
jednym w niższym, innym w wyższym stopniu. Jedni
mocą łaski posiłkowej tak postępują w doskonałości
życia chrześcijańskiego, że zdają się w Bogu swoim
zupełnie zatapiać wszystkiemi siłami, inni tę samą
mając łaskę, tak daleko znajdują się od Boga, że jeszcze przez cnoty ani jednego kroku ku Niemu nie
uczynili. Nadto lubo wszystkim wiernym dozwolił
Bóg urodzić się na łonie Kościoła świętego i uczestniczyć w łasce odrodzenia na żywot wieczny, to jednak
nie każdemu z wiernych dał łaskę prowadzącą do
stanu duchownego, a w stanie duchownym jeszcze
nie każdemu użyczył łaski powołania do Zakonu
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świętego. Z tego wynika, że łaska wzywająca do Zakonu świętego musi być nie zwykłą i pospolitą, ale
osobliwszą i osobliwsze w osobach powołanych z w y kła sprawować skutki dla chwały Bożej, usługi Kościoła świętego i własnego zbawienia.
Łaska powołania do Zakonu świętego jest to
oświecenie rozumu i pobożne poruszenie woli człowieka do objęcia sposobu życia według praw od
świętych Ojców postanowionych, a przez Namiestnika Chrystusowego potwierdzonych. Łaska ta jest
owocem zasług Wcielonego Boga, który krwawą swoją męką wyjednał to u Ojca Przedwiecznego, że, pomiędzy tylu miljonami ludzi, bywa ona dana temu,
a nie komu innemu, że ten, a nie kto inny bywa do
niej upatrzony i wybrany.
Dziełem zaś, ku wykonaniu którego Bóg tej
łaski udzielić od wieków postanowił, jest wieczne
zbawienie człowieka, a dzieło to miłosierdzia, przewyższające wszystkie sprawy Jego według słów Proroka: Miłosierdzia jego nad wszystkie sprawy jego
(Ps. 144, 9). Lubo bowiem miłosierdzie, wszechmocność i inne przymioty Boskie są jednakowe i jedno
w Bogu, bo ten sam Bóg nieskończonym sposobem
jest miłosierny co i wszechmocny, to jednak według
naszego pojęcia, więcej zdaje się dla nas czynić,
świadcząc nam miłosierdzie, niżeli wyprowadzając
nas z niczego. Gdy bowiem dzieła natury w swoim
porządku niższe są od dzieł łaski, Bóg, z miłosierdzia swojego dając komuś jakąś łaskę, więcej czyni,
niżeli dając mu życie. Przez to bowiem, że jest kto
stworzeniem Boskiem, nic więcej nie ma nad to, co
mają inne stworzenia nierozumne albo nieżyjące, naprzykład zwierzęta, drzewa, kwiaty, przez łaskę zaś,
którą od Boga otrzymuje, wszystkie te rzeczy przewyższa. A kiedy kto przez jedną łaskę zrównać się
może z Aniołami, dlatego że i ci znajdują się w łasce
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Bożej, to przez nową miłościwie daną łaskę zakonnego życia — nawet więcej od nich mieć będzie.
Gdy nas wszechwładna Stwórcy naszego ręka,
z nicości wyprowadzonych, postawiła na miejscu nędzy i wygnania tego świata, do usług naszych przeznaczyła i oddała jednego tylko Ducha ze swych
dworzan niebieskich, żeby pilnował nas w podróży
naszego życia, ratował w niebezpieczeństwach i od
złego nawet stąpienia bronił. P r z y tem wszystkiem
jednak Opatrzność utaiła w oczach naszych tego dobrodzieja, czy to dlatego, że nie jesteśmy godni widzieć go, czy też podobno dlatego, żebyśmy, widząc
go tak pięknym jak jest sam w sobie, nie uznali go
za Boga. W zakonie zaś świętym, na miejscu wszelkiego bezpieczeństwa, na drodze pewnej i gościńcu
do nieba najprościejszym, patrzmy, co robi z nami
nieskończona dobroć Boska: oto nie jednego, ale
wielu widomych daje nam Aniołów, tylu mianowicie, ilu mamy Przełożonych, rządzących nami; ilu
duchownych nauczycieli, zbawienia naszego pilnujących; ilu towarzyszów świątobliwych, aby ci wszyscy nas strzegli, pilnowali, od złego odwodzili dobremi radami i przykładami, w przygodach osłaniali.
Nadto jeszcze, żeby na żadnem miejscu do usług
w potrzebach naszych nie brakowało nam duchów
niebieskich, pozwala dobroć Boska, ażeby nie już słudzy, ale nawet królowie i monarchowie niebiescy,
którzy z Zakonu świętego przeszedłszy do nieskończonej chwały oglądania Boga, wstawiali się przed
jego Majestatem za nami w potrzebach naszych.
Wiara święta uczy nas, że Chrzest jest bramą
do wszystkich innych Sakramentów, z których w K o ściele świętym ku zbawieniu naszemu korzystamy,
a przez to jest kluczem do nieba, bo otwiera nam
naoścież bramy niebieskie, przez grzech pierworodny zawarte; duszę przyodziewa w sukienkę niewin-
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ności, ażeby jako najszlachetniejsza Oblubienica niebieskiego Baranka na godach jego w ozdobnych ukazała się szatach; zapala jasne lampy wlanych cnót:
wiary, nadziei i miłości; daje prawo na duszy niezatartym charakterem w y r y t e do wiecznego dziedzictwa. Pierwszy grzech śmiertelny, po chrzcie świętym popełniony, zamyka z powrotem bramę niebieską i pozbawia nadziei dostania się do nieba. Którędyż tedy nieszczęśliwa dusza może się znowu dostać
do domu Boga swojego, w jaki sposób utraconą łaskę
odzyskać? Według powszechnego świętych Ojców
zdania dwie są najpewniejsze drogi do nieba wiodące: niewinność i pokuta. Pierwsza utracona wypędza
człowieka z nieba, spycha go do przepaści piekielnej
i woła na sprawiedliwość Boską, aby w duszy utopiła obosieczny miecz zguby wiecznej. Druga zaś
podwoje niebieskie, przez grzech zamknięte, gwałtem
wyłamuje i naoścież je otwiera, duszę ożywia i do
Boga szybkim krokiem prowadzi. Stan zakonny jestto stan pokuty, bo w nim łzy, ostrością zakonnego
życia wyciśnięte, zmywają grzechy, przywracają
pierwszą ozdobę, odnawiają utracone prawo dziedzictwa, ogrzewają serce w miłości Bożej ostygłe, a
pokorna Zakonu sukienka, pokrywając nagość hardej
duszy, daje j e j w oczach Boskich nową i miłą ozdobę.
Otóż Zakon otwiera człowiekowi powtórnie niebo,
które grzechami na świecie popełnionymi zawarł
przed sobą i jako drugi chrzest odradza go na żywot
wieczny.
Żeby doskonalej pojąć niezmierną dobroć, którą
nam Bóg okazuje, powołując nas do pokutującego
stanu zakonnego, pamiętajmy, że łaski pokuty nie
użyczył zbuntowanemu przeciwko Boskiemu Jego
Majestatowi Aniołowi. Któż to jest ten, który tak
ciężko upadł, że dotychczas nie powstał i na wieki
nie powstanie, w piekielnych pogrążony płomieniach?
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Był to Anioł, najpierwsze z pomiędzy wszystkich
dzieł Bożych stworzenie; urodzony w światłości Świętych; nasycający się słodyczą oglądania Boskiej piękności; wieczny, nieskazitelny, pełen mądrości i najprzedniejszych talentów, był to jednem słowem Duch
niebieski, który myślą tylko zgrzeszył przeciwko
Stwórcy swemu, lecz wytrącony z miejsca wiecznej
chwały, oparł się nieszczęśliwy aż na dnie piekielnym i żadnej niema nadziei przebłagania kiedyś urażonego Boskiego Majestatu. Już na wieki zamknięte
są dla tego Anioła wrota do miłosierdzia Bożego; już
zginął nieszczęsny beznadziejnie, bo nie dano mu
ani jednej godziny czasu do pokuty, aby mógł przeprosić Boga.
Jak Anioł nieszczęśliwy dlatego, że łaska pokuty
niedostępna jest dla niego, tak przeciwnie szczęśliwy
człowiek, że Bóg, litując się nad jego nierozumem,
pozwala mu po upadku przez pokutę przebłagać się
w Zakonie. O zakonny stanie! jak wielkiej ceny jesteś, gdy w tobie upadły człowiek znajduje jeden
z najpewniejszych sposobów przebłagania obrażonego Boga. O dusze zakonne! jak szczęście wasze godne
jest zazdrości, gdy obieracie sobie ten stan pokutny
czy za własne, czy za cudze występki! W tym stanie
wam dozwolone to, co niedostępne dla Aniołów; dla
was do miłosierdzia Bożego szeroko otwarta brama,
która dla Duchów niebieskich zamknięta; wy w pokucie swojej napawacie się słodyczą Boskiej dobroci,
gdy tamci, pogrążeni w gorzkościach gniewu Pana
swego i sprawiedliwej jego zemsty, wiecznie umierać muszą. Jakaż szczęśliwość wasza, że Bóg, zadowolony kilku kroplami łez z oczu waszych, zmywa
grzechy wasze, i, zapomniawszy zupełnie o swoich
krzywdach, zamiast kary, gofuje wam koronę chwały!
Dzieje Apostolskie opowiadają, że Piotr, książę
Apostołów, porwany w zachwycenie, obaczył otwarte
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niebo, a z niego zstępujące naczynie jakieś, jakoby
prześcieradło wielkie, za cztery końce spuszczone
z nieba ku ziemi. To naczynie zapewne napełnione
było słodyczą ze źródła niebieskiej chwały, którą
Bóg karmi Świętych swoich przez całą wieczność,
albo może barankami łaskawemi lub niewinnemi synogarlicami, posłanemi w ofiarach z ziemi do nieba?
Bynajmniej. Nie było tam stworzeń czystych i do
ofiar służących, które są obrazami dusz niewinnych,
ale same tylko obrzydliwe gady, węże, lwy, sępy
i inne zwierzęta drapieżne i ptactwo złośliwe. Na w i dok takiej zwierzyny, na pokarm sobie posłanej, Piotr
przeląkł się i rzekł: Panie, w życiu mojem nigdy takich iteczy nie używałem. Wielki Apostole! lękasz się
dzikiego zwierza, a przecież sam posłany jesteś od
Chrystusa jako baranek pomiędzy wilków. Brzydzisz
się widokiem tak obrzydłych straszydeł, a czy nie
wiesz, że i ty sam między niemi ukryty znajdujesz
się? One bowiem zwierzęta przedstawiają dzikie
w ludziach narowy, które ręka Boska już odmieniła
i uczyniła z nich godną nieba ofiarę. Spojrzyj na samego siebie, Głowo Kościoła, która nie możesz mylić
się w wierze, a przypomnij sobie, jak niedawno pobłądziłeś! Ta to jest w tobie odmiana ręki N a j w y ż szego, która ze złych święte umie czynić dusze.
0 gdybyśmy mogli widzieć tych po Zakonach ż y j ą cych, którzy dziś w niebie królują, jak wielu spotkalibyśmy takich Andrzejów Korsynów, którzy z drapieżnych wilków na świecie, w Zakonie łaskawemi
stali się barankami, narachowalibyśmy wiele takich
Małgorzat de Corthono, Franków de Lippis, którzy
na świecie byli kozłami, a w Zakonie w jęczące zmienili się synogarlice. W Zakonach umie ręka Pańska
zwierzęce narowy odmieniać w świętobliwe obyczaje
1 czynić z nich ofiary nieba godne.
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Niech świat pogardza i lekceważy pokorną zakonną sukienkę, ale ja mówię, że on wszystką swoją
chwałą nie potrafi nigdy dorównać, a tem mniej
przewyższyć najmniejszej zakonnej ozdoby. Kto
świat rzuca i zamyka się w murach klasztornych,
musiał przecież coś godniejszego i wspanialszego
ujrzeć w Zakonie, czego nie mógł zobaczyć na świecie. Bóg, któremu miłe są jego dzieła, wyprowadziwszy z nicości ogrom tego prześlicznego świata,
aby swą rozkosz znaleźć między synami ludzkimi,
mury klasztorne na najmilsze sobie obrał mieszkanie, a mieszkając razem z poniżonymi u świata ludźmi, poświęcił ich domy i pokazał światu na wzgardę,
że jedna cegiełka zakonnego mieszkania, które Bóg
swoją obecnością poświęca, cenniejsza, niż wszystkie
najdroższe marmury pałaców światowych. Co rozumiesz? w jakiem poważaniu musiała być u Izraela
ta ziemia, na której Mojżesz widział Pana Zastępów
w ognistych płomieniach? albo ta jaskinia, w której
Ojciec Zakonu naszego, pod zasłoną stworzenia, uczcił
Majestat Boga najwyższego? Nie należy o tem wątpić, iż zapewne w y ż e j szacował sobie proch zebrany
z owej ziemi i najmniejszy kamyk z Eljaszowej jaskini, niżeli złote, przepyszne Faraonowe pokoje
w Egipcie lub Achabowe pałace, bo tu w nich Bóg
nie przebywał, tam zaś miejsce sobie obrał.
Dziesiątki tysięcy narachujesz przykładów o takich, co największe rzucali godności, najrozkoszniejsze wygody, najwyższe świata zaszczyty, a szli dobrowolnie na wzgardy, niewczasy i zakonne surowości; jednego zaś mi nie pokażesz, któryby, zakosztowawszy prawdziwych słodyczy zakonnego życia, tęsknił do najwyszukańszych światowych rozkoszy.
Gdybyś zdołał przeniknąć serce monarchów, którzy
obszernemi zarządzają królestwami, zobaczyłbyś naocznie, że przyjemniejszy byłby dla nich zakonny
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spokój, aniżeli tak przykre rządy królestwa; bezpieczniejsze ubogie ściany, niżeli bogate, ale życiu zagrażające, mieszkania; posilniejszy twardy chleb, niźli
wybredny, lecz gorzki, bo niby prasą z k r w a w e j pracy ubogich wyciśnięty, pokarm.
Doktor narodów, w 12 rozdziale swego pierwszego Listu do Koryntjan, wylicza różne łaski, odpowiadające różnym w Kościele Bożym usługom, mówiąc:
rJednemu przez Ducha bywa dana mowa mądrości,
drugiemu mowa umiejętności, inszemu wiara itd.
Niżej zaś, wymieniając kościelne usługi, wylicza
onych urzędy: Niektórych
Bóg postanowił w kościele, naprzód Apostołów, powtóre Proroków, po trzecie
Nauczycieli itd. Jeżeli tedy Apostoł rozmaite wylicza
łaski odpowiednio do różnych w kościele zbawiennych spraw, dlaczego jednak nie wymienił między
niemi łaski zakonnej w kościele Bożym usługi? Dla
tej — rozumiem — przyczyny, iż łaska zakonnego
życia, jak w osobliwszy sposób ze skarbu Boskiego
pochodzi, tak w nadprzyrodzonej zacności swojej zawiera wszystkie wspomnianych łask sprawy. Ona to
wysyła głośnych kaznodziejów, nowych Apostołów
do dzikich narodów, do niewiernych królestw, do
niepokutujących chrześcijan; ona ogniem proroków
niszczy i wysusza wylaną jak wodę nieprawość, grożącą zapowiada karę; ona przykładem świętobliwego
życia doskonalej niżeli na mądrych naucza katedrach;
ona leczy w pokucie grzechowe rany, a lubo Kościół
Chrystusowy słodkim cieszy się pokojem, ona jednak
w tymsamym czasie pokazuje niebu męczeńskie palmy, nie z przelanej za wiarę krwi, ale ze zwyciężonego świata, ciała i czarta. Świadczy o tem św. Marja
Magdalena de Pazzis, wielka mistrzyni zakonnego
życia. Ta widząc w niebieskiej chwale Alojzego
Gonzagę, niegdyś margrabię Kastyljonu, a potem
chwalebnego naśladowcę swego św. Patrjarchy, Igna-
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cego, w jego pokornym domu, nazwała go męczennikiem, mówiąc: .Uarl t/r ignolux fuil Aloysius. Nieznanym męczennikiem był Alojzy. Święta ta Panna, znająca należycie stopnie niebieskiej i kościelnej hierarchji, chciała przez to powiedzieć, że A l o j z y zasłużył na męczeńską chwałę nie przez krew wylaną za
wiarę, ale przez doskonałość zakonnego życia.
Na jak wielki szacunek i miłość zasługiwałby
taki przyjaciel, któryby przyszedł ci z pomocą w najnieszczęśliwszej potrzebie, wyratował cię z rąk zawziętych na twoją zgubę nieprzyjaciół i ukrył w bezpiecznym i warownym zamku, dał ci wszystkie środki do życia, a ciebie samego (chociaż najpodlejszego
urodzeniem), posadził między najdostojniejszemi osobami, jednem słowem, goręcej cię kochał, niż matka
własne swe dziecię, pragnąc cię widzieć najszczęśliwszym, nietylko za życia, ale nawet po śmierci. Musiałbyś być chyba gorszym i niewdzięczniejszym od jaszczurek, gryzących wnętrzności macierzyńskie, niegodzien nawet nazwy stworzenia, gdybyś za takiego
dobrodzieja nie dziękował codziennie z pokorą najdobrotliwszej Boskiej Opatrzności, która: podnosi
z ziemi ubogiego i z gnoju wywyższa nędzarza, aby
go posadzić z książęty ludu swego (Ps. 112); byłbyś
obrzydliwszym nad wszelkie sprośności potworem,
gdybyś, widząc tak wielką miłość ze strony owego
dobrodzieja, nie odpłacał mu, według wszystkich sił
swoich, wzajemną miłością, wdzięcznością i usługą,
a tembardziej, gdybyś za dobre miał złem płacić. Takim przyjacielem jest Zakon święty. On uratował cię
od zguby wśród tylu nieprzyjaciół, na jaką dusza twa
była na świecie narażona, i schronił do silnej fortecy,
obwarowanej trzema murami, to jest posłuszeństwem, czystością i ubóstwem. Ciała twego nie przestaje posilać doczesnym a duszę duchowym pokarmem; sadza cię na miejscu równem wraz z najszlaR e k o l e k c j e dla osób zakonnych
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chetniejszemi osobami; po śmierci zaś przychodzi
twej duszy z pomocą przez ustawiczne modły. Jak
wielkiej przeto dopuszczasz się krzywdy, gdy za tyle
dobrodziejstw nie chcesz Zakonowi świadczyć maleńkich ze swojej strony (bo na większe cię nie stać)
usług! jak wielka twoja niewdzięczność, kiedy szemrzesz i narzekasz na twardy chleb lub na grubą zakonną sukienkę! jak bolesną Zakonowi zadajesz ranę,
gdy innego poza nim szukasz zadowolenia!
Ks. Engelgrave (ad diem 5. Febr.) opowiada, że
w jednym z klasztorów św. Benedykta żyła zakonnica, która zwiedziona znajomością pewnego młodziana, postanowiła Zakon opuścić. Chcąc postanowienie swoje do skutku doprowadzić, nocą wybrała
się z klasztoru. Gdy w czasie swej ucieczki przechodziła poprzed figurą Chrystusa ukrzyżowanego, usłyszała głos, wychodzący z ust statuy Matki Bolesnej
obok krzyża stojącej; Quo properas infelirf Cur pro
l>tcr daemonis filiitm, matm abjicist Dokąd bieżysz
nieszczęśliwa? Dlaczego dla szatańskiego, syna mojego opuszczaszt Głos ten jednak nie zdołał odmienić
jej zamysłu. Zaczęła nawet prędzej biec., aby w y j ś ć
z klasztoru. Na to, dziwna dobroci Boża, Chrystus,
oderwawszy się od krzyża, sam za nią pobieżał. Lecz
i to nie potrafiło upamiętać opętanej. Wtenczas Boski
Zbawiciel, gwozdziem, którym był do krzyża przybity, tak mocno uderzył w twarz wiarołomnej zakonnicy, że ta padła na ziemię napół umarła. Chrystus
Pan zaś wrócił na swój krzyż, lecz tej ręki, która
cios wymierzyła, nie ściągnął do krzyża. Gdy i n n e '
zakonnice, krzykiem nieszczęśliwej pobudzone, zbiegły się na miejsce wypadku, zobaczyły gwóźdź Chrystusowy, w twarzy nieszczęsnej utkwiony. T y m cudem upamiętana, opowiedziała przytomnym o swym
niecnym zamiarze, przeprosiła Boga i, ze zbudowa-
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niem wszystkich, rozpoczęła pokutę za wzgardę łaski
powołania swego dla krótkiej światowej uciechy.
Kto uskarża się na surowe zakonne przepisy,
niechaj wie, że świat od swoich siug daleko więcej
wymaga. Bóg, po grzechu pierworodnym, na cały
rodzaj ludzki w Adamie wydał ten wyrok nieodmienny, żeby wszyscy w pocie czoła pracowali na
kawałek chleba, a ty w Zakonie pożywasz go bez
żadnego zmordowania i chyba jedząc pocisz się. Królowie tego świata dla nabycia kawałka ziemi wysyłają swych żołnierzy i książąt na wojenne niewczasy,
na głód i na zimno, na rany i śmierć samą, — dla
ciebie zaś Zakon, żebyś oddziedziczył królestwo wieczne, w najmniejszych twoich potrzebach, stara się
o wygody i tego nawet surowo przestrzega, żeby cię
zażywającego snu nikt głośnem stąpaniem nie budził.
Ale zgódźmy się na to, że życie zakonne jest ostrzejsze niż świeckie, to czy możesz bez wstydu tego pragnąć i chcieć w Zakonie, czego podobno nigdy nie
miałeś, a może nawet nie widziałeś w domu swym
na świecie? czy możesz przy zdrowym rozumie i ze
spokojnem sumieniem chcieć tego, czego się przy
profesji wyrzekłeś? tam własną kierować się wolą,
gdzie ślubowałeś posłuszeństwo? tam szukać zbytecznych wygód, pięknych szat, ozdobnego pomieszkania,
pieniędzy itd., gdzie przysięgałeś nic zgoła nie mieć?
Gdyby nędzny żebrak, z jałmużny żyjący, dla swojej
wygody używał złotych lub srebrnych rzeczy; boso
chodząc, w bogate ubierał się szaty; nie mając dachu
nad głową, na jedwabnej i puchowej sypiał pościeli;
— naraziłby się na ludzkie pośmiewisko i niktby mu
więcej nie dał jałmużny. Przy tem wszystkiem jednak
byłby on mniej winny, niżeli ty w Zakonie używający srebra i jedwabiów, bo ty przysięgałeś na ubóstwo, a tamten nie; tamten tylko przypadkowo jest
ubogi i niedobrowolnie, ty zaś samochcąc i nieprzy-
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muszenie obowiązałeś się do ubóstwa w oczach Boga
i Kościoła; tamtemu nikt nie zakazał takiego postępowania, tobie zakazuje Bóg, Zakon, własne sumienie, nieskończone męki piekielne, gdyż takich rzeczy
nietylko mieć, ale i pragnąć nie powinieneś; tamten
nie zgorszyłby nikogo, ani nikomu przez to nie w y rządził krzywdy, ty, jeżeli w Zakonie poczesne zajmujesz miejsce, ach! jak nieszczęśliwie zarzynasz na
wieki swoją własną, a przez zły przykład i drugich
duszę, bo rozumują, że według twego przykładu i im
tak samo żyć wolno, a Zakonowi niepowetowaną
wprost czynisz krzywdę, gdyż ludzie, patrząc na twoje zbytki, tracą wiarę w twoją doskonałość i samą
nawet Zakonu skuteczność, co do zbawienia dusz sobie powierzonych. I mniemasz, że za to nie przyjdzie
ci ciężko przed Bogiem odpowiedzieć?
Trwaj zatem wiernie w obranym sobie Zakonie,
zachowując prawa podane od Ojców świętych, a Bóg
za wytrwanie odda ci czasu swego koronę. Upewnia
cię o tem sam Bóg w Objawieniu Św., mówiąc: Kuto
fidelis utuj ite ud mortem, et da bo tibi coronwm vitae.
Budź wierny aż do śmierci, a- dam ci koronę żywota.
(Apoc. 2, 10).

Rozmyślanie

III.

O GRZECHACH.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Słuchaj, co powiedziałem przez Dawida: Filii
hominum usquequo grani corde, ut quid diligitis Dani ta tem ? Synowie ludzcy, pókiż będziecie ciężkiego
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sercu?

przecz

miłujecie

marność?
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tę wysnuj prawdę, iż jesteś prawdziwym synem
moim, gdy grzechu na sobie nie masz, bo Ja nieznający grzechu zrodziłem ciebie mocą wszechmocności
mojej. Kiedy zaś nieszczęśliwie popadasz w grzech,
tracisz synowstwo moje i nazywam cię wtenczas synem ludzkim, bo stajesz się synem mego gniewu,
synem zemsty, synem ognia piekielnego. Przypomnij
sobie, jak dawno przestałeś być synem moim przez
popełnienie grzechu.
Grzech jest to odwrócenie się człowieka ode
mnie, Stworzyciela swego, początku swego, a zwrócenie się do stworzenia, które nie jest początkiem
jego, w czem ukrywa się szkaradna złość grzeszącego
i niepojęta krzywda mojego Majestatu. Przypomnij
sobie, ile razy taką złość popełniłeś, odwracając się
odemnie.
Jeszcze nie widziałeś tego, żeby wody rzeki nie
płynęły do swego morza, zwierzęta szukały innych
matek, ptaszęta leciały do cudzych gniazdek. Ty gorzej postępujesz, bo przez grzech odwracasz się odemnie, twojego początku i końca.
Gdyby dziecię królewskie własnego porzuciło
ojca, a przystało do wieprza plugawego, lub jadowitego smoka i karmiło się ich smrodem i plugastwem,
jeszcze byłoby to rzeczą zrozumiałą, bo zamiast jednego wzięłoby drugie stworzenie, w tymsamym porządku natury, ale gdy ty porzucasz mnie, a idziesz
do stworzenia, które w żaden sposób nie może być
ze mną porównane, jak obrzydliwą rzecz czynisz, na
jakie plugastwo się odważasz!
Krzywda, którą mi przez grzech wyrządzasz, jest
nieskończenie wielka, bo nikt nie zdoła j e j dostatecznie nagrodzić, jak tylko ten, kto mnie Bogu jest równy. Gdybyś złośliwie podniósł rękę na swego własne-
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go ojca, to krzywdę tę tak wielką mógłbyś jeszcze
czy sam, czy przez inną osobę jemu równą nagrodzić. Ale czy jesteś równy mnie, żebyś mógł mnie
moją krzywdę nagrodzić?
Jeżeli w oczach swego ojca, przez uszanowanie
dla niego, nie odważysz się na nic nieuczciwego, dlaczego odważasz się na to tak śmiało w moich oczach?
Jeżeli nie widzisz mnie cielesnemi oczyma, to czy
wiara nie upewnia cię mocniej o mojej wszędyobecności? nie dowodzi tego rozum? nie świadczy własne
sumienie?
II.
Rozważ złość grzechu i z tej przyczyny, że obrażasz mnie, nieskończenie dobrego, łaskawego, hojnego i kochającego ciebie w nieskończony sposób. Gdybym ci co złego uczynił, albo gdybyś wszystkiego, co
masz do swego całkowitego uszczęśliwienia, nie miał
odemnie, grzech twój mógłby być usprawiedliwiony,
ale ponieważ odważasz się na grzech, żadnej nie mając do tego przyczyny, popełniasz niepojętą złość.
Ta niepojęta złość grzechu w imię sprawiedliwości domaga się odemnie, lubo nieskończenie dobrego, abym grzesznika karał surowo i tak go karzę
bez żadnego użalenia w piekielnych płomieniach,
chociaż wiem, że tam nieszczęśliwy potępieniec będzie cierpiał przez całą wieczność. Zastanów się więc,
na co się narażasz, gdy grzeszysz.
Za jeden tylko grzech Aniołów, myślą popełniony, strąciłem ich do piekła na ognie wieczne i nie
mam litości nad ich okrutnemi mękami, ani względu
na to, że mnie z całem piekłem bluźnić i przeklinać
nie przestają.
Za jeden grzech Adama, nietylko jego samego,
ale i wszystkich jego potomków, z mojej łaski w y -
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żułem, odebrałem im prawo do życia nieśmiertelnego, wygnałem z raju, zapędziłem na padół płaczu,
żeby w uciskach, chorobach i niedostatkach życie
prowadzili.
Za grzech nieposłuszeństwa Lotowa żona w słup
soli obrócona; Nadab i Abiud, synowie Aarona,
ogniem z nieba spaleni; Kore, Datan i Abiron żywcem przez ziemię pożarci; Ananiasz i Safira nagłą
śmiercią ukarani i tyle, tyle innych, niezliczonych
przykładów. Jeżeli ciebie zaś, z miłosierdzia mego,
zachowałem od doczesnej kary, wiedz, że wieczna
cię czeka, gdy pokuty czynić nie będziesz.
Abyś złość grzechu niezmierną wyraźniej jeszcze
poznał, patrz, jak ją na Synu moim najmilszym ukarałem. Chciałem, aby na krzyżu był zabity za to, że
Adam siebie i wszystkich zabił przy drzewie zakazanym. Chciałem, żeby ręce Syna mego były gwoźdźmi okrutnemi do drzewa przybite za to, że Adam lekkomyślnie wyciągnął swą rękę po owoc zakazanego
drzewa. Chciałem, aby Syn mój ukochany był wzgardzony, wyśmiany i niesłychanie upokorzony za to,
że Adam hardzie wzgardził zakazem moim. Chciałem,
aby serce jego włócznią było przebite za to, że Adam
złością grzechu swego zadał ranę memu Boskiemu
sercu. Teraz uważ, czy łatwo zdołasz mnie przeprosić, kiedy Syn mój niewinny tak wiele wycierpiał,
aby mnie nie za swoje, ale za cudze występki przeprosić.
III.
Złość grzechowa tak wielkie i tak nieszczęśliwe
sprowadza za sobą skutki, jak sama w sobie jest wielka i nieszczęśliwa. Za grzechem śmierć przyszła na
świat, bo ona jest owocem grzechu. Jeżeli lękasz się
śmierci, chronisz się i brzydzisz nią, dlaczego nie lę-

72

DZIEŃ III.

kasz sic,* grzechu, nie chronisz się go i nie brzydzisz
nim?
Z grzechu rodzi się dwojaka śmierć: doczesna
i wieczna. Śmierć doczesna jest to rozstanie się duszy z ciałem na pewien czas. Śmierć wieczna jest to
nieszczęśliwe rozstanie się duszy z swoim Bogiem na
całą wieczność. Jak dawno zacząłeś grzeszyć, tak
dawno już oderwałeś się odemnie Boga twego, Ojca
i dobrodzieja i od owego czasu nie jesteś więcej
moim synem, ale nieszczęsnym więźniem piekielnych katów, skazanym na nieskończone męki.
Gdy oddalisz się na krótki czas od ukochanych
rodziców, jak bolejesz, że nie możesz ich widzieć,
a dlaczego nie ubolewasz gorzko, że przez grzech tracisz mnie Boga twego, a tracisz na wieki!
Skoro mnie przez grzech utracasz, tej samej
chwili tracisz łaskę poświęcającą, która duszy daje
życie nadprzyrodzone i czyni ją moją córką, a zarazem i dziedziczką królestwa mego; tracisz cnotę wlaną miłości mojej; tracisz inne ozdabiające łaski
i wszystkie przeszłe zasługi, bo powiedziałem przez
Proroka: A jeśli się odwróci sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej, a czynić będzie nieprawość: wszystkie sprawiedliwości} które czynił, nie będą ws/tornnione (Ezech. 18, 24); tracisz zasługi przyszłe, bo jako
mój nieprzyjaciel w gniewie moim jesteś i nie będziesz wysłuchany; a naostatek tracisz wewnętrzny
spokój i musisz cierpieć nieznośne zgryzoty sumienia, które są zadatkiem piekła, a z jednego jeszcze
grzechu nie powstawszy, popadasz w drugi. Tu rozważ, czy krótka marność grzechu warta jest tak wielkiej straty?
Przypomnij sobie, ile razy odważyłeś się dobi~owolnie na grzech i żałuj za to serdecznie. Nie pozwól
się ciału zwodzić lubieżnościami jego.
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Gios zakonnika do Boga.
Jeszcze nie przeminęły dni miłosierdzia Twego,
o Boże, którego naturą jest dobroć, a dziełem miłosierdzie. Jeszcze nie zamknąłeś bramy do serca swego, ale czekasz i przyjmujesz łaskawie nawracających się do Ciebie grzeszników. Oto ja najzłośliwszy
grzesznik, niegodny T w e g o wejrzenia, zawracając
z drogi zatracenia, przystępuję do Ciebie z pokutującym celnikiem i u nóg Twoich najświętszych wyznaję
wszystkie grzechy moje, któremi Ciebie Boga mojego niewstydliwie obrażałem. Zasłużyłem na to, abyś
mnie, jako winowajcę złośliwego i nieprzyjaciela
twego, precz od siebie odepchnął i twarz twoją najświętszą odwrócił, bo i ja, idąc za pożądliwościami
zmysłów swoich, odwracałem się od Ciebie, Ojca
mego, i innego szukałem Pana. Sądzę się niegodnym
łaski wysłuchania, bo złośliwie zatykałem uszy na
T w o j e przez rozmaite pobudki wołania. Ale. że K r e w
Syna T w e g o na Krzyżu przelana, woła o miłosierdzie
za mną, Ty wysłuchaj głosu jej, a daruj miłościwie
moje grzechy, za które z całego serca żałuję i nie
przestanę pokutować za nie przez całe życie. Oto przy
tych Ranach Jezusowych, które sobie za świadków
biorę, daję słowo, że więcej nie odważę się na podobne złości.
Ojciec duchowny.
(Juasi 11 focie culuhri fugę /leccala, cl xi uccewrin <ul ea, sitsci pieni te. Uciekaj przed grzechu, jako
przed wężem: a jeśli do nich przy 8 tąpisz, uk<{sz<! cię
(Eccli. 21, 2), mówi Pismo św. Jako zdaleka omijasz węża i lękasz się przybliżyć do niego, żeby cię
nie ukąsił: tak również zdaleka o m i j a j grzech, gdy
go tylko spostrzeżesz, aby weń nie wpaść, to jest ucie-
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kaj od wszelkiej okazji do grzechu, pamiętając na tę
przestrogę: Kto
kocha
niebezpieczeństwo,
zginie
ir nie w. (Eccli. 3, 27).
Postanów mieć zawsze pilną straż nad zmysłami
swojemi tak zewnętrznemi, jak i wewnętrznemi, temi
szczególnie, przez które grzech najczęściej zwykł
wchodzić do duszy.
Zmów 3 pacierze za swoje grzechy.

DZIEŃ

O powołaniu

do

II.

zakonu

świętego.

Akt strzelisty tego dnia:
Domine eripuisti animam meam de morte, et pedes meos de
lapsu. Panie wyrwałeś, duszę mojq od śmierci, i nogi moje
od upadku (Ps. 55, 13).

Rozmyślanie

I.

O DOBRODZIEJSTWIE P O W O Ł A N I A
D O Z A K O N U ŚWIĘTEGO.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Synii! powiedziałem przez Jeremjasza o tobie:
Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego przyciągnąłem cię, politowanie mając nad tobą (Jer. 31, 3).
Wiedz o tem, że powołanie t w o j e do Zakonu jest sprawą miłości mojej, a miłości wielkiej, ustawicznej,
nieskończonej i nieprzerwanej, gdyż kochałem cię
przed wieki, rozrządzając wszystkiem do twego zbawienia, tą samą miłością otaczałem cię, wprowadzając do Zakonu, i tą samą miłością teraz cię bez przerwy kocham, gdy utrzymuję cię w zakonnym stanie.
Czy podziękowałeś mi kiedy za tak wielką miłość?
W Zakonie umieściłem cię między wybranymi
mymi sługami i zrównałem cię z tymi, którym służąc
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na świecie, uważałbyś się pono za nader szczęśliwego.
Wprowadziłem cię do takiego towarzystwa, w którem
Ja Bóg twój z lubością przebywam i jestem cząstką
wiecznego ich dziedzictwa. Jakże się zachowujesz
w tem świętem towarzystwie i jakie życie prowadzisz?
Żeby ciebie widzieć w tem szczęśliwem położeniu, nie dałem tej łaski innym. Nie dałem j e j twoim
braciom, krewnym, znajomym, którzy zapewne większą niż ty, oddaliby mi chwałę i okazywali za nią
wdzięczność, bo natura ich skłonniejsza jest do dobrego, ale tobie jedynie udzieliłem tej łaski, abyś
jasno mógł poznać moją wielką miłość ku tobie.
Czy uznałeś to kiedy albo pomyślałeś o tem?
Widziałem w tobie w rozmaitych okolicznościach
skłonność do upadku i dlatego użyczyłem ci tej łaski,
abyś nie zginął na wieki, a ja nie patrzał na twoje
potępienie. Gdyby kto uratował cię lecącego w przepaść albo tonącego na morzu od pewnej zguby i postawił zdrowo na miejscu bezpiecznem, jakbyś szczerze dziękował takiemu dobroczyńcy i całe życie
względem niego wdzięczność zachował. A dlaczegóż
nie okazujesz podobnej wdzięczności mnie, że przez
łaskę powołania uratowałem cię od zguby wiecznej?
Nierozumne stworzenia nie przestają ludziom,
okazywać swej wdzięczności przez swoje usługi za
maleńkie dobrodziejstwa, a Ja Bóg twój, za tak wielkie dobro, nie znajduję u ciebie należytego uznania,
dziękczynienia, usługi i chwały. Wstydź się tego i żałuj serdecznie.
II.

Uważ dalsze dowody miłości mojej w twojem
powołaniu. Stałem u wrót serca twego, nie jak Pan,
ale jak sługa ostatni, kołatając przez wewnętrzne
oświecenia, przykłady, pobudki i czekałem na twoją
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odpowiedź, abyś się nakłonił na głos wołania mego,
lecz ty złośliwie zatykałeś swe uszy i nie chciałeś
poznać głosu mego. Stałem dalej jeszcze i nie odchodziłem, powtarzając kołatania, póki nie odezwałeś sie
do mnie, mimo tego, że ze wstydem widziałem, jak
ty natychmiast odpowiadałeś na pierwsze wołania
nieprzyjaciela mego. Czy ty postąpiłbyś podobnie ze
swoim poddanym, a nie ukarał go za niesłuchanie
głosu twego?
Nie tak matka łagodnie wabi do siebie dziecię,
jako Ja pociągałem cię ku mnie, tysiące słodkich w y najdując sposobów. Przypomnij sobie, ile to razy,
wśród okazyj grzechowych, przychodziły ci mocne
natchnienia odwracające cię od złego! ile razy budziły się w twem sercu chęci i pragnienia zbawienia
duszy twojej, jakiegoś umartwienia lub nabożeństwa! ile razy opadał cię lęk śmierci, potępienia! ile
razy miałeś sposobność patrzeć na dobre przykłady
rówieśników twoich i przekonać się o marności świata przy konających! Przypomnij sobie choroby twoje,
zawstydzenia, kary, które czasem musiałeś ponosić;
one wszystkie były słodkiemi pociągnięciami mojemi, w których utaiłem łaskę zachęcającą cię do dobrego, aby wyprowadzić cię ze świata. Jeżeliś przedtem tego nie widział, to teraz przynajmniej podziękuj mi za to.
Gdy na głos wołania mego dałeś się nakłonić,
tak wielką słodyczą napełniłem serce twoje, że wszystka wspaniałość świata obmierzłą ci się stała tak,
że nawet na łzy rodziców twoich nie chciałeś odmienić postanowienia swego. A czemu teraz nie jesteś
stateczny w przedsięwzięciach twoich?
Tak w y r w a w s z y cię ze świata, przeniosłem jakby latorośl z jałowej gleby na dobrą ziemię do ogrodu
mego i tam zasadziłem cię na gruncie, użyźnionym
Krwią Syna mego, wyprawionym przez częste uży-

77 DZIEŃ II.

wanie Sakramentów Św., zlewanym codziennie nową
rosą łask niebieskich, sam chodzę około ciebie, strzegę od nieprzyjaciela, zaspokajam wszystkie, nawet
doczesne, potrzeby. A jaki mam do tego czasu z ciebie
pożytek? gdzie i jakie owoce życia zakonnego? Czy
przynajmniej postąpiłeś o jeden krok naprzód w życiu zakonnem? albo przynajmniej użyłeś tego wszystkiego na dobre?
III.
Sposób życia, jaki masz w Zakonie przepisany,
z mojego pochodzi rozporządzenia, bo święty twój
Patrjarcha to w swojej Regule dla ciebie napisał, co
Ja mu przez moje oświecenia podałem, biorąc pod
uwagę twoje siły i stosując do t w o j e j możności. Dlaczego więc uskarżasz się i żalisz na przepisy, że są
nieznośne.
Abyś ustawy twego Zakonu tem ochotniej w y konywał, wtenczas powołałem ciebie dopiero, kiedy
już tysiące tylu innych żyło przed tobą w należytem
zachowaniu praw swoich, abyś miał przykład ze świętych twoich braci, podobnie żyjących i nie miał przyczyny uskarżania się na surowości życia. Czemuż więc
nie czynisz tak, jak oni, wszakże takimi samymi byli
ludźmi jak i ty?
Popatrz, jak wielka liczba Świętych z twojego
Zakonu znajduje się w wiecznej chwale, którym K o ściół cześć oddaje. Wszyscy ci, to twoi bracia, to synowie świętego twego Patrjarchy, to ludzie tego samego co ty powołania. Gdybyś się ich zapytał, jakiego
sposobu używali, aby przyjść do tak wielkiej chwały wszyscyby ci odpowiedzieli jednogłośnie: nie
innego, tylko tego samego, jaki i ty masz z Boskiego
miłosierdzia do tego Zakonu powołany. Czemu ich
przeto nie naśladujesz? Ich życie porównaj z twojem!
Zajęcia twoje zakonne tak wielkiej są u mnie
ceny, że Ja sam wszystkie je poświęcam i za wszyst-
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kie stokrotnie nagradzam. Co więcej, Ja sam będę ci
niósł pomoc i osłodę, abyś je mógł lekko wykonywać.
Dlaczegóż więc nie spełniasz ich z ochotą? dlaczego
od nich uciekasz?
Bądź pewien tego, że twoja najmniejsza praca
zakonna większą ma przedemną wartość, niż inna
największa nawet, ale nie w Zakonie wykonana, dlatego, że pierwsza z wyraźnej woli mojej pochodzi,
druga zaś nie. Gdy czynisz coś z rozkazania Przełożonego, z mojej woli czynisz, bo Ja rozkazuję przez
Przełożonego i przez Regułę. Teraz przypomnij sobie,
ile to razy, własną wolą zwyciężony, sprzeciwiałeś
się wyrokom Przełożonych twoich i własnej Reguły,
przez które Ja tobie dawałem rozkazy! Żałuj za to
i popraw się!
Widzę, że życie twoje inne, nie takie jak życie
twoich świętych braci. Widzę, że serce twoje i pragnienia odmienne i przeciwne są jak pragnienia tamtych. Ach synu, święci twoi bracia inaczej żyli!
Głos zakonnika do Boga.
Czem, o Boże mój, odpłaciłem Ci się za to dobrodziejstwo, które wyświadczyłeś mi, powołując mnie
do Zakonu świętego! Czem do tego czasu odwdzięczyłem się za niewypowiedzianą miłość, żeś raczył
wejrzeć na nędznego robaka, podnieść go z gnoju,
z błota obrzydliwości światowych i dać mu miejsce
między książętami ludu twego. Wyciągnąłeś, najdobrotliwszy Pasterzu, zgubioną owcę z pośród kłujących cierni grzechów; obroniłeś, najświętszy Samarytaninie, zabłąkanego i nieznającego Ciebie pielgrzyma od drapieżnych rąk piekielnych zbójców.
Czem Ci dotychczas odpłaciłem za tak wielkie miłosierdzie, że nowe życie dałeś temu, który już był
umarły, oleju miłosierdzia wlałeś do śmiertelnych
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jego ran, świętą zakonną sukienką zawiązałeś zropiałe zranienia i okryłeś nią obrzydliwość zgniłego
cielska, aby cię ono nie pobudzało do wstrętu, a w y ziewami zgorszenia nie zarażało zdrowych. Potem
wprowadziłeś mnie do bezpiecznej gospody, polecając pilnemu staraniu gospodarza tego domu, to jest
mego świętego Ojca. A niedosyć jeszcze na tem, bo
z nieprzebranego skarbca T w o j e j świętej Opatrzności dałeś na wszystkie potrzeby tak doczesnego jak
i wiecznego życia. Uczyniłeś miłosierdzie z tym, który niegodzien był miłosierdzia; dałeś łaskę zdrajcy,
lżącemu T w ó j Majestat Boski. Ja proch i popiół upadam tedy przed Majestatem Twoim z najgłębszym
ukłonem, dziękując Ci za tak niewysłowione dobrodziejstwo powołania mego do Zakonu. Chcę Cię za tę
łaskę błogosławić i dziękować we wszystkich sprawach moich przez całe moje życie i przyrzekam żyć
według ustaw Zakonu mego.
Ojciec duchowny.
Omni tempore henedic J>evm, et pete ab eo, ut
ria* tuas dirigat, et omiiia cnnsilia tna in ipso periiianeant. Błogosław Boga na każdy CZOK, a proś go,
aby drogi tiroje prostował, a wszystkie rudy twoje
niech w nim przebywają (Tob. 4, 20). Taką naukę
dał Tobiasz synowi swemu przed swoją śmiercią T ę ż '
samą naukę i ty weź sobie do serca, a zawsze błogosław Boga, jak długo Opatrzność jego życia ci użyczy,
i dziękuj mu za to dobrodziejstwo, że cię powołał do
Zakonu świętego. Przeto miej każdego dnia zwyczaj,
kiedy dziękujesz Bogu za dobrodziejstwa Jego w życiu swojem odebrane, dziękować także i za dobrodziejstwo powołania do Zakonu świętego, oraz prosić
go, iżby On wszystkiemi twojemi zakonnemi sprawami kierował.
Zmów 3 pacierze za łaskę powołania do Zakonu świętego.
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I.

O ZACNOŚCI STANU ZAKONNEGO.
Ten tylko zdolny jest zrozumieć zacność stanu
zakonnego, kto przedtem spróbował już nikczemnej
służby świata, zaznał jego obłudy, zakosztował niesmaków jego. Nic bowiem jawniej nie okazuje nam
wartości jakiej rzeczy, jak takie zestawienie i porównanie j e j w skutkach i doświadczeniach z rzeczą
wprost przeciwną. I tak nikt lepiej nie oceni zdrowia,
jak ten, co utracił je, a jęcząc w boleściach, krótkie
chwile uważa za wieki całe. Nikt doskonalej nie uzna
prawdziwej szczerości przyjaciela, jak ten, który na
sobie doświadczył szpetnej chytrości zdrajcy. Temu
najrozkoszniej smakuje słodycz miłej wolności, kto
karmił się gorzkim piołunem ciężkiej niewoli.
Jarzmo światowej służby zawsze nieznośnem było i każdy, co je dźwigać musi, pod niem jęczy, a nie
może go ze siebie zrzucić i śmierć go dopiero od
niego uwolni. Albowiem nikt jeszcze nie pochwalił
się tern, żeby za swoją służbę otrzymał od świata
całkowite zaspokojenie, gdyżby to krzywdę czyniło
Bogu, który sam jeden tylko zdolny jest wypełnić
pragnienia każdego, uspokoić żądze i płacić doskonale. On tylko najmniejsze usługi stokrotnie nagradza.
On jeden tylko Panem jest, nad którego w dobroci
i dostatkach niemasz inszego. On sam tylko wierny
w dotrzymaniu słowa, albowiem ani kogo zwodzić,
ani sam zwiedzionym być nie może.
Św. Augustyn w kazaniu o św. Cyprjanie dowodzi wysokości stanu zakpnnego przez cześć tym wszystkim oddawaną, którzy światem wzgardzili i utrzymuje, że nigdy sług Boskich nie mielibyśmy w tak
wysokiem poważaniu, w jakiem ich dzisiaj mamy,
Rtk-.|«kc[e dla osób tokonnych.
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uroczyście obchodząc pamiątkę ich żj'cia, gdybyśmy
nie widzieli u nich wzgardy dla świata. Dalej tenże
Święty Doktor wyrzuca wszystkim ludziom ich nierozum i nie może pojąć tego błędu, że głęboką czcią
otaczają tych, którzy wzgardzili światem i porzucili
jego zdrady, wyłamali się z pod nieznośnego jarzma
ustawicznych trosk, pokrytych na zewnątrz krótkiem
weselem, a sami jednak w tym tak obłudnym świecie
kochają się. (Juare te inrenio en ruin rerum amatorem. <iiiariiin
rencraris cinitempiórem !
Nic niema zacniejszego, ani nic szczęśliwszego
być nie może nad stan dusz służących Bogu w Zakonie. Na to wyraźne świadectwo daje Objawienie
św. Jana, który, opisując chwałę królujących z Bogiem sług jego, tak mówi: \ie będą łaknąć ani pragnąć

irięcej,

ani

nil

nich

słońce

przypadnie,

ani

żadne

gorąco. Albowiem liaianek, który jest ir pośrodku
stolicy, hętlzie je rządził i poprowadzi je do iródeł
iród żywota: i oli ze łióg wszelkti łzę z oczu ich. (Obj.
7, 16 i 17). Widzenie to jest obrazem dusz Bogu w Zakonie poświęconych. Albowiem dusze te na ziemi zaczynają życie niebieskie na wzór Dworzan Boskich.
Jest to zdanie pobożnego Klimaka opata, że Zakon
jest niebem ziemskiem, bo Bóg, mieszkając w klasztorach o ścianę z osobami zakonnemi, najmilszego użycza towarzystwa na ziemi. Z tej to przyczyny św.
Bernard osoby zakonne nazywa Aniołami ziemskimi,
ludźmi niebieskimi, dlatego że ciałem będąc na ziemi,
sercem i myślą są z Bogiem w niebie złączeni. Co tedy
św. Jan widział w niebie, to samo każdy widzi w Za-konie, gdzie każda dusza zakonna zawsze znajduje
się na oczach Boskich nietylko przez pamięć Boga
w myślach, ale także przez mieszkanie razem z nim
w domu jego; każda przybrana w sukienkę niewinności, którą na pierwszym zaraz wstępie do Zakonu
Świętego jakby przy powtórnym Chrzcie we K r w i
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Barankowej wybieliła, a od wszelkiej winy osobliwszym przywilejem obmyta, pełna chwały, we dnie
i w nocy śpiewa Bogu święte pienia, pełna ozdoby
rozlicznych cnót i jako Barankowa Oblubienica przybrana na gody wieczne.
Na temsamem miejscu widzenia przydaje tenże
św. Jan, że dusze owe przed tronem Barankowym
trzymały palmy w rękach swoich, do których przyszły z wielkiego utrapienia. Palma jest znakiem z w y cięstwa, słusznie więc przyznaje się je osobom zakonnym, bo one zwyciężyły świat z jego pożądliwościami. Nie pragną tedy ani łakną więcej dobra światowego, bo są zupełnie nasycone tem, co im sam Bóg
w Zakonie zgotował. Nie pada na nich słońce, ani żaden upał, bo sam Bóg osobliwą opieką swoją osłania
ich od dopiekających upałów pokusy. Baranek nimi
rządzi, bo wszelkie rozporządzenia czy wewnętrzne
czy zewnętrzne w Zakonie, są wyraźną wolą Bożą,
którą Bóg przez Przełożonych objawia. Za Barankiem idą do wód żywota, gdyż Bóg sam, już tu na
ziemi nawet, napawa ich słodyczami łask niebieskich.
Ociera łzy z oczu ich, gdy na tym padole płaczu serca
ich napełnia tak słodkiem weselem, że każdy ze stanu
swojego zadowolony, smutnym nawet być nie może.
Cóż zatem zacniejszego, cóż szczęśliwszego i szacowniejszego nad życie w takim stanie! gdzie każdy złączony jest ze swoim Początkiem, każdy Bogiem napełniony, każdy pod mocną Pana swego strażą bezpieczny. Pan to zaś tak kochający, że poczytuje ich
nie za poddanych ani za sługi, lecz za miłych przyjaciół i towarzyszów swego królestwa.
Zapytajmy wszystkich świętych Ojców o ich
zdania, jakie mają o stanie zakonnym, a wszyscy
zgodnemi usty tyle pochwał mu oddadzą, że piękniejszych i ozdobniejszych wynaleźć nie podobna. Sw.
Grzegorz Nazjanzeński w pochwałach św. Bazylego
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Wielkiego nazywa Zakon: Parłem setectiorem Ecclesiae. Wyborniejszą cząstką Kościoła. Św. Hieronim
zowie go drogim klejnotem Oblubienicy Chrystusowej czyli Kościoła św. Sw. Efrem zgromadzenia zakonne nazywa: czystem źródłem, miastem niezdobytem, bo opasane jest mocnemi murami, kosztowną
koroną, okrętem napełnionym królewskiemi skarbami. Sw. Wawrzyniec Justiniani o zakonnych klasztorach tak mówi: Coenobiu sunt praesidia m unitissima,
Sanctorum Anfjelornm rallata custodiis, ignitarumąue orationum roborata suffragiis. Klasztory są to
najobronnicjsze twierdze, otoczone strażą św. Aniołirw, umocnione posiłkami ognistych modlitw. Lecz
obszerniej mówi św. Bazyli, opisując zakonne życie:
(Juid huk; ritae com parami u III f Homines e.r dirersis
generibus ac regionibus nuli, ad tantum identitatis
sinceritatem coaptati sunt, ul una a ni ma in. r.iultis
corporibus conspiciatur, et multa corpora unius animae ac sententiae instrumentu ostendantur. Qui esl
infirmu-s, multos liabet affectu aegrotantes. Qui anima aegrotat, multos liabet sanant.es. Inter se inut.no
aeąualiter serri, aeąualiter domini. Co z tukiem życem można porównać* l/udzie z rozmaitych rodów
i krajów pochodzący do takiej szczerej jedności dochodzą, że w wielu ciałach widać jedną duszę, a wiele
ciał okazuje się być narzędziem jednej duszy i jednego zdania. Kio jest chory, ma wielu współchorujących przez współczucie. Kto na duszy choruje,, wielu
ma lekarzy. Między sobą wzajemnie zarówno słudzy,
zarówno panowie. A dalej tenże św. Doktor przydaje:
Imitantur Christum cum Apostolis, imitantur Angeles, aptid quos lis non est. Quid enim cum hoc bono
comparari potestf ubi Pater ąuidem unus, imitans
supremum Parentem. Filii vero multi, bencvolentia
circa Pracsidem vincere se mutuo studentes. Naśladują Chrystusa z Apostołami, naśladują Aniołów,
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między którymi uiemasz sprzeczki. Cóż tedy z tem
dobrem porównać się może* gdzie Ojciec wprawdzie
jeden, naśladujący najwyższego Ojca. Synów zaś
wielu, przychylnością
ku
Przełożonemu wzajemnie
się zwyciężać imitujących. A wreszcie tak kończy zaczęte pochwały tenże sam św. Bazyli: Rcrera talem
phalangem etiam ipse diabolus desperat. Zaprawdę
takiej falangi nawet sam szatan niema nadziei pokonać. Święci Ojcowie w tak wielkiem mają poważaniu życie zakonne, że uważają je za największe
uszczęśliwienie dusz, za najwyższą chwałę i zaszczyt.
Na potwierdzenie tej prawdy piękną rzecz opowiada św. Anzelm w s w o j e j księdze nazwanej „De
similitudinibus". W klasztorze tego św. Biskupa jeden dobrych i świątobliwych obyczajów zakonnik,
imieniem Adam, chorobą złożony, z Boskiego rozporządzenia, takie miał w zachwyceniu widzenie. Zdawało mu się, że widział bystrą rzekę, do której spływały wszystkie plugastwa i wszelakie nieczystości.
Woda tej rzeki, nietylko mętna, ale nad wszelki w y raz wstrętna i obrzydliwa, porywała w swe nurty
wszystko, czego się tylko dotknęła. Nurzali się w niej
mężczyźni i niewiasty, bogaci i ubodzy. Lubo zaś
woda tej rzeki tak była plugawa i obrzydliwa, to
jednak ci wszyscy, którzy w niej byli, nietylko kąpali się w niej, ale nawet karmili i nasycali się nią.
Takim widokiem zdumiony Adam zapytał przewodnika, co to za woda tak szpetna i co'to za ludzie, którzy nią się żywią? Przewodnik odpowiedział: Rzeka
ta, którą widzisz jest wyobrażeniem świata. Ta obrzydła rzeka pochłania w sobie tych, którzy da ją się uwikłać niskim upodobaniom i plugawym pieszczotom.
Jeżeli zaś pragniesz widzieć, czem jest Zakon, pokażę ci. Na co, gdy zakonnik odpowiedział, że radby to
zobaczyć, przewodnik ów zaprowadził go do wielkiego i bardzo wspaniałego pałacu, którego ściany po-
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kryte były najczystszem srebrem. Kwiaty w ogrodzie
owego zamku, nad wszelki wyraz wspaniałe, o prześlicznych barwach i zapachu, chwiały się zlekka pod
powiewem miłego i łagodnego wietrzyku. W owem
miejscu, jednem słowem, znajdowało się wszystko,
co można dla upodobania ludzkiego i uciechy wynaleźć. To wszystko pokazawszy, przewodnik rzekł, że
miejsce to jest obrazem stanu zakonnego, w którym
wszystko, co jest, przyjemne jest i miłe Bogu, a każda sprawa ma wartość najprzedniejszego srebra,
wszystko zaś, co jest na świecie, jest wstrętnem plugastwem, prowadzącem ludzi na zgubę wieczną.
Między innemi stanu zakonnego łaskami i przywilejami, ta jest najprzedniejsza, że Bóg samego siebie oddaje mu za cząstkę dziedzictwa na wieki, czego
nie czyni dla żadnego innego stanu. W starym Zakonie było prawo przez Boga samego postanowione, aby
Lewici, których obowiązkiem była służba Boża, nie
mieli cząstki ani dziedzictwa między braćmi swoimi:
Non habebit Leri /Mirtem, negue possesionem cum
Fra tribus XII ix (Deut. 10). \ie będzie miał Lewi cząstki ani dziedzictwa z braćmi swojemi. Z tego była ta
nauka dla owego ludu Bożego, iż ten, kto oddany jest
Bogu na służbę, nie powinien mieć przywiązania ani
do miejsca, ani do braci, ani nawet do własnego imienia, powinien być daleki myślą samą nawet od
tego wszystkiego, coby go mogło od służby Bożej odrywać, a jedynie patrzeć powinien na inną cząstkę
sobie wydzieloną, na inne daleko zacniejsze i bogatsze dziedzictwo, w którem sam Bóg oddaje się, według tych słów Pisma Św.: Tri bu autem Lcri non dedit /losscssionem, i/noniam Dominus Deus lsrael ipse
est possessio (•jus. Przeto Lewi uiemiat części, ani
osiadłości z bracią swą: bo sam Pan jest dziedzictwem jego, jako mu obiecat PanBógtwój (Deut. 10,9).
I ta to jest przyczyna, że najzacniejsi w świecie lu-
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dzie więcej sobie ważyli pokorny stan zakonnego życia, niż najwspanialsze godności, jakieby ich mogły
spotkać na świecie.
Prawie że w każdem królestwie, prawu chrześcijańskiemu podległem, znaleźć możemy ten przykład
że królowie, cesarze, książęta porzucali najwyższą
swoją władzę, a cisnęli się do klasztorów, przenosząc
słodycz życia zakonnego nad wszelakie wymyślne
wygody. Bussieres pisze, że w 680 roku, hiszpański
król Bamba, po kilku latach sprawiedliwych rządów
w powierzonem sobie od Boga państwie, po odniesieniu licznych zwycięstw, któremi królestwu hiszpańskiemu wiele prowincyj a sobie niemniej sławy
przysporzył, wzgardziwszy wszelką chwałą światową, zrzekł się królestwa i wstąpił do Zakonu, w którym takie uszczęśliwienie znalazł, iż zwykł często
mawiać: że najwyższą władzą jest panować nad samym sobą i wyższą jest godnością służyć Iiogu, niżeli
własnym poddanym. Roku 1319 Jakób, król Aragoński, publicznie na sejmie swojego państwa wobec
zgromadzonych Panów aragońskich, zrzekł się swego
królestwa na rzecz następcy, Alfonsa, a sam przyjął
suknię Zakonu Kawalerów de Calatrava. W 1367 roku Piotr, podobnież król Aragoński, wstąpił do Zakonu św. Franciszka, w którym świątobliwie 20 lat
przepędził i często w pokusach szatańskich pomocy
od św. Ludwika doznawał. Lotarjusz cesarz, królestwa, nad któremi panował, między swych synów
podzieliwszy, złożył cesarską koronę, a zamknąwszy
się w Kluniaceńskim klasztorze, tam życia dokonał
Karol V. cesarz, oddawszy cesarstwo swemu bratu
Ferdynandowi, a synowi Filipowi II. królestwo hiszpańskie, wstąpił do klasztoru św. Wita, nakazując,
aby nikt inaczej nie nazywał go, jak tylko Karolem.
Z pomiędzy cesarzy wschodnich Anastazy, Teodozjusz i dwóch Michałów, z pośród królów włoskich we
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Włoszech Rachizyn i Pipin, w Hiszpanji Veremund
Ramirus, w Anglji Sigebert, Ettered i Henred,
w Niemczech Karoloman i po innych państwach królowie i królewny (których niemałą liczbę opuszczam),
królewskie dostojności pogrzebali w klasztornych
cieniach.
Dzieje Kościoła św. świadczą, że Eugenjusz IV.
Papież, w 1447 roku, będąc bliskim śmierci tak mówił sam do siebie: O Gabrjelu (takie bowiem miał
imię, zanim papieżem został), jakby lepiej <ll<t ciebie
było teraz, gdybyś nie byt ani kardynałem, ani Papieżem, ale zakonnikiem. Sw. Pius V. Papież, zwykł
był mawiać: Gdy byłem zakonnikiem, miałem mocn(i
nadzieje zbawienia
mego; zostawszy kardynałem.
począłem obaiciać się utraty nieba; gdy Papieżem
jestem, prawie nadzieję tracę. Święci owi Papieżowie
wypowiedzieli owe zdania nie dla innej podobno
przyczyny, jak tylko dla tej, że stan zakonny jest
najbezpieczniejszym portem dla ludzi po tym świecie żeglujących, stosownie do zdania św. Efrema,
który tak powiada: Mundns assimiłatur pet ago, porta s rero est rita religi osa (Adhort. 4. ad novitium
monachum). Świat podobny jest do morza, portem
zaś jest życic zakonne. Dlatego też Celestyn Papież
wolał złożyć najwyższą Papieską dostojność i wrócić
do dawnej zakonnej celi, niżeli być na tak wysokim
stopniu godności, a w ustawicznych znajdować się
niebezpieczeństwach, niepokojach i trudnościach.
Może kto zarzucić, że przecież nie sami tylko
zakonnicy idą do nieba, które dla ludzi wszystkich
stanów i zawodów jest otwarte i dostępne. Jest to
prawda, ale któż bezpieczniej do niego idzie? kto
pewniejszy nieba? czy ten, kto nie chce porzucić
miłości świata dla Boga, czy też ten, kto myślą i sercem w Bogu jest zatopiony? Przyznaję to, że i w stanie zakonnym znajdują się niebezpieczeństwa utraty
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zbawienia przez różne okazje pokus i sideł szatańskich. A l e gdzież jest większe niebezpieczeństwo, jeżeli nie na świecie, tam gdzie niezliczone poprostu
trafiają się sposoby i okazje do upadków. W zakonie
zaś Bóg w osobliwszej ma opiece te dusze, które sam
ze świata wyrwał, i nie przestaje dawać im codziennie osobliwszego światła i wzmacniających łask, chroniąc je od upadku nietylko w głębi duszy, ale także
strzegąc je, jako drogich swego skarbu klejnotów,
przez straż czujną zakonnych ostrożności.
Wkońcu szczęśliwość stanu zakonnego na tych
opiera się przedewszystkiem przyczynach, które św.
Bernard tak prześlicznie wyraża: III rełigione homo
riril /iiiriua, cmiii
rarius, sur git relocius, incedil
cautius, irrogatur frequeritiux, t/uicscit securiun, moritur fiducius, purgatur ciii UH, praemiatur copiosus.
U' zakonie, żyje człowiek z większa czystością, upadu
rzadziej, powstaje prędzej, postępuje ostrożniej, częściej odbiera rosę łask niebieskich, spoczywa bezpieczniej. umiera z większą nadziej'!, z czyśca wychodzi prędzej, olifilszą odbiera zapłatę.

Rozmyślanie II.
O K O Ń C U , D L A KTÓREGO Z A K O N N I K
P O W O Ł A N Y JEST D O Z A K O N U SW.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Powiedziałem przez Proroka: Służcie l'unu w bojaźui; a radujcie się mu ze drżeniem. Chwyćcie się
karności, by się kiedy nie rozgniewaI fan: i nic po-
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i/inęlm-ie z (Irogi sprawiedliwej (Ps. 2,11 i 12). Powinnością twoją to jest, abyś mnie w bojaźni mojej służył w Zakonie, mnie wielbił i należycie zachowywał
prawa Zakonu twego. Czy wypełniasz to?
Gdybyś na świecie żył, to i tam byłbyś obowiązany służyć mi, bo na to stworzyłem cię, a jakże służysz mi, gdy postawiłem cię na wyższym stopniu
zakonnego stanu? Oto ludzie światowi lepiej mi służą, z większą bojażnią i z gorętszem nabożeństwem,
aniżeli ty.
W Zakonie dałem ci miejsce tuż obok siebie, tak,
że o ścianę tylko odemnie mieszkasz, abyś o mnie
jedynie myślał, dla mojej chwały wszystko spełniał.
A czy tak postępujesz?
Gdybym myśli twoje komu w y j a w i ł , z jakim
wstydem dla ciebie okazałoby się, że sprawy twoje
całkiem inny mają cel? Ach sługo złośliwy, jakże
zdradzasz twego Pana! Mówisz, żeś moim sługą, ale
własnym upodobaniom służysz. Z mojej Opatrzności
dochodzi cię wszelkie dobro, a ty wysilasz się z twoją
posługą dla kogo innego!
Więcej ci talentów, wiadomości i darów powierzyłem, aniżeli ludziom światowym. Teraz rozważ tę
prawdę: komu więcej dano, o więcej tego pytać się
będą. Będziesz kiedyś musiał zdać ścisłą liczbę najpierw z darów przyrodzonych: sił, zdrowia, rozumu,
pamięci, zmysłów, nabytych wiadomości itd., potem
z łask nadprzyrodzonych, w jaki sposób odpowiedziałeś im? jak chodziłeś drogą przykazań i praw zakonnych? czy, mając tyle światła, postępowałeś
z cnoty w cnotę na drodze doskonałości? jak rządziłeś powierzonemi sobie duszami? na co obracałeś dobra Zakonu tak duchowne jak i doczesne? Jeżeli w y każesz się zyskiem z tego wszystkiego, jako sługa
dobry i wierny, wnijdziesz do wesela Pana twego.
Jeżeli zaś na swoje nieszczęście użyłeś tego wszyst-
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kiego na złe, albo do ziemi zakopałeś, nie przynosząc
żadnego pożytku, jako sługa zły i niewierny, oddany
będziesz katom w ręce, żeś Pana twego zdradzał
i w skarbie jego szkodę uczynił. Uważ więc, z jaką
bojaźnią powinieneś mi służyć ze względu na ten
ścisły rachunek, który niechybnie musisz kiedyś
złożyć.
II.
Wezwałem cię do domu mego, abyś we dnie
i w nocy z bojaźnią śpiewał mi chwałę. Mieszkanie
naznaczyłem ci blisko siebie, iżby ani czas, ani odległość miejsca nie tamowała ci do mnie drogi. O jak
wielka godność twoja, że zaledwie o ścianę mieszkasz
ze mną! Jak wielka twoja szczęśliwość, bo niebo masz
na ziemi, na mnie możesz patrzeć, ze mną utajonym
w Sakramentalnym Chlebie bezustannie przestawać!
A jakże się zachowujesz w mojej obecności? Jakie są
twoje myśli i słowa?
Gdy znajdziesz się w pobliżu twego pana, przez
uszanowanie dla niego, nie śmiesz wymówić próżnego słowa, albo coś lekkomyślnego popełnić, a czemuż
Ja Bóg twój nie mam podobnego przynajmniej od
ciebie uszanowania?
Gdy w Zakonie jesteś, zaliczasz się do Aniołów,
z którymi razem w kościele łączysz twoje pienia.
Ich głosy miłe są dla mnie, dlatego że oni są bez grzechu i winy. A jakże twoje śpiewania mogą być mi
przyjemne, kiedy sumienie masz grzechem obciążone?
Aniołowie, którzy stoją przy tronie moim, skrzydłami zasłaniają twarze swoje, nie śmiąc oczu podnieść wobec niepojętego blasku chwały mojej, a ty
jak możesz podczas nabożeństwa śmiało i bez wstydu
patrzeć na mnie, kiedy wszystek w grzechu jesteś
zanurzony?

91 DZIEŃ II.

Raz tylko spostrzegłem w myślach Aniołów plamę grzechu i już na wieki nie pozwoliłem im otworzyć ust na chwałę moją, a ty ile razy poważyłeś się
brać niegodziwie w usta twoje — święte moje Imię, na
którego wspomnienie wszelkie kolano upada? Ile razy
w kościele na nabożeństwie, mając myśl i serce splamione grzechem, odważyłeś łączyć się z Aniołami,
tyle razy zasłużyłeś, iżbyś z potępionemi duchami
strącony do piekła, na wieki był niegodny śpiewać mi
chwałę.
Wzgardziłem tym ludem, który chwalił mnie
ustami, ale serce jego dalekie było odemnie. Ja przenikam skrytości serc ludzkich, jakże możesz oddawać
mi należytą chwałę, kiedy widzę twoje serce komu
innemu służące. Przepatrz wszystkie twe modlitwy.
Jeżeli tylko usta twoje były w kościele, a serce gdzieindziej, żałuj za to i postanów poprawić się.
III.
Służba twoja w Zakonie powinna być doskonalsza nietylko dlatego, żebyś mi z większą gorącością
służył, lecz również i dlatego, żebyś innym był przykładem do dobrego. A jakież życie twoje? czy nie
jednem zgorszeniem?
W Zakonie jesteś jako drzewo zaszczepione
w ogrodzie, które powinno słodkie rodzić owoce dla
pożytku Pana i na posiłek przyjaciół jego. Owoce zaś
twego życia pełne gorzkości! K w i a t pierwszej gorącości ducha opadł od wiatru pokusy, a ty nie przyjąwszy wilgoci łask moich, sam uschłeś od upałów
cielesnych żądz i jakże mogłeś przynieść pożądany
owoc!
Drzewo w ogrodzie niepożyteczne powinno być
wycięte i do spalenia na stos wyrzucone. Taki dekret
i ciebie czeka!
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Każdy zakonnik według powołania swego stanu
ma być jakoby świecą na ołtarzu zapaloną, która spala się mnie na ofiarę a innym udziela światła. A jakie
z ciebie światło dla równych lub młodszych, gdy ciebie ciemności twoich nałogów ogarnęły! Jak możesz
innym pokazać drogę do dobrego, kiedy sam jej nie
widzisz; sam lecisz na zgubę i niewinnych za sobą
pociągasz. Słuchaj, jaki straszny wyrok ogłoszony
w Ewangelji: Biada światu illu zgorszenia (Mat. 18,7).
Biada zakonnikom według świata żyjącym, którzy
swoimi postępkami gorszą młodszych. Biada im! bo
odpowiadać będą nietylko za siebie, ale i za innych.
Biada im! bo ich potępienia będzie domagało się nietylko piekło, ale i cały Zakon: św. Ojciec i Patrjarcha
wraz z synami swego Zakonu, dobrodzieje i fundatorowie. Zastanów się, czy tobie to nie zagraża?
Życie zakonnika powinno być tak przykładne,
iżby nie językiem ani słowem, ale swojem dobrem
życiem innych nauczał i złe ich postępki ganił. Jakże
bowiem będziesz mógł ganić wykroczenia w młodszych, kiedy takie same w tobie się znajdują? Jakże
będziesz mógł w y j m o w a ć źdźbła drobne z cudzego
oka, nie wyrzuciwszy wpierw grubej belki ze swego?
Przeglądnij więc wszystkie twoje sprawy, przypatrz
się dobrze wszystkim ich okolicznościom i rozpocznij
najpierw od siebie samego przykładne życie.
Glos zakonnika do Boga.
Do tego czasu, o Panie, byłem twoim sługą niepożytecznym, gdy w Zakonie świętym, na miejscu
służby i chwały twojej, służyłem nie Tobie, Panu
memu, ale moim pożądliwościom, szukałem nie T w o j e j chwały, ale własnej tylko czci, wygody i w y m y słów. Przez gnuśność moją i lenistwo twoja chwała
uszczerbku raczej, niżeli wzrostu doznała. Sprawy
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moje zewnętrzne były dla innych nie przykładem,
ale raczej pobudką do niezachowania zakonnych
praw. Jako słudze wiernemu powierzyłeś mi, o najdobrotliwszy Panie, wiele talentów ze skarbu twojego, lecz ja jedne zmarnowałem, obracając je na
próżne rzeczy, drugie zakopałem, nie przynosząc
żadnego pożytku, a tak wyrządziłem szkodę skarbowi twemu. Zasłużyłem na to, abyś oddał mnie katom
piekielnym na wieczne karanie, ale wiedząc, o Panie
najmiłosierniejszy, że jesteś źródłem nieskończonej
dobroci, żebrzę miłosierdzia twego i proszę: nie
icchorlż w s<[d ze sługą twoim, fanie, bo nie będzie
usprawiedliwiony przed obliczem twojem wszelki żyjący. Daruj mi tę winę, już od tego czasu lepiej i wierniej służyć Ci będę. T w o j a ze mnie chwała będzie
mieć pomnożenie, a z tych łask, których mi dobrotliwie udzieliłeś, obiecuję przynieść Ci pożytek.
Ojciec duchowny.
Fili accedens ad serritutem l)ei, sta in justitia
et timore, et praepara a ni mam t-uam ad tentationem. Synu, przystępując do służby Hożej, stój w sprawiedliwości i w bojaźni, a przygotuj duszę swą na
pokusę. (Eccli, 2, 1). Gdy Bogu oddałeś się na służbę, •
powinieneś mu służyć rzetelnie, to jest wiernie i nikomu innemu, aby ze służby t w o j e j była chwała dla
Pana twego. Dlatego postanów wszystkie swoje sprawy nie dla własnego pożytku, ani upodobania, ale
jedynie dla chwały Boskiej wypełniać, a w każdej
swojej czynności pamiętać o tem, że ją wykonujesz
jedynie dla Boga. Taka myśl uzbroi duszę twą przeciwko pokusom, któreby wtenczas na ciebie przyjść
miały.
Zmów 3
zakonnego.

pacierze

na

uproszenie

sobie

łaski

życia
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II.

Z A K O N N I K P O W I N I E N W SWOJEM Ż Y C I U
Z A P O M N I E Ć O ŚWIECIE.
Kto wzgardziwszy światem zupełnie, oddalił się
od niego, powinien tak o nim zapomnieć, żeby nawet
sama pamięć o świecie w nim zagasła. Nie mogłoby
bowiem nazywać się zapomnieniem o jakiej rzeczy
porzucenie jej, gdyby potem umysł i serce w jakikolwiek sposób wracały do niej z powrotem. Jeżeli
kto, to zapewne osoby zakonne najbardziej światem
gardzą, gdyż porzucają wszystkie przemijające teraźniejszego życia rozkosze, szukają jedynie samego
Boga, poświęcają się na jego służbę w towarzystwie
sług Boskich w zakonnem Zgromadzeniu. Takim osobom żadna inna rzecz nie powinna smakować, jak
tylko Bóg sam jedynie; nic ich nie powinno cieszyć,
nasycać i uszczęśliwiać, jak tylko to, co jest zbawienne, wieczne i Boskie. Gdy bowiem opuszczają rodziców, krewnych, ojczyznę, mienie, honory, wysokie
urzędy, godności, a idą dla miłości Boga do Zakonu,
milsze im wtenczas zdają się na Bożej służbie niedostatki, ubóstwo, niewczasy, wzgardy, umartwienia,
niżeli to wszystko, czego przedtem z upodobaniem
używali na świecie.
T r z y są przyczyny, dla których słudzy Boscy
o rzeczach światowych zapomnieć powinni.
Pierwszą jest, że obowiązani są ze wszystkich
sił miłować Boga, który sam jedynie zdoła duszę
całkowicie nasycić i weselem napełnić. Pięknie to
przedstawione widzimy na wielkim Nauczycielu narodów Pawle, który kiedy w drodze do Damaszku
ujrzał Zbawiciela, gromiącego jego złe zamiary,
wzrok zupełnie utracił. Co mogło być przyczyną
P a w ł o w e j ślepoty z widzenia Zbawcy naszego? to
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a nie co innego, że Paweł, ujrzawszy Boga i Zbawiciela swego i w nim się serdecznie zakochawszy, nie
powinien już więcej patrzeć na świat, ani umysłu
swego i pragnień skłaniać ku rzeczom Bogu niemiłym, dla nauki dusz oddanych służbie Bożej, że patrząc na Boga i Jemu się wyłącznie i zupełnie oddawszy, oczy wewnętrzne duszy powinny przed
światem zamykać, żeby im nic więcej milszego, nic
przyjemniejszego nie było nad Boga samego.
Drugą przyczyną zapomnienia o świecie jest niezawodna pewność nieskończonej i stworzony rozum
przewyższającej chwały i zapłaty, którą Bóg przygotował duszom wiernym w jego służbie, jako mówi
św. Grzegorz Papież (Horn. 37 in Evang): >S'i considerrinus Fratres carissimi, quae et qiuinta sunt, quac
nobla promittuntur in coelis, mlesamt, animo om ni a,
i/iuie habentur in terris. Jeżeli weźmiemy na uwagę,
eo i jal; wiele przyobiecano nam w niebie, za nic poczytamy te wszystkie rzeczy, które su na ziemi, ponieważ dobra ziemskie w porównaniu do dóbr niebieskich ciężarem raczej są niż bogactwem, a życic
doczesne z wiccznem porównane, zwać się powinno
prędzej śmiercią, niżeli życiem. Zakosztował tego
wspomniany Apostoł Paweł, który, — kiedy mu w zachwyceniu do trzeciego nieba pozwolono na krótki
tylko czas przypatrzeć się niebieskim radościom, obaczywszy piękniejszą nad wszelkie piękności Twarz
Boską, przepyszne mieszkania zgotowane dla jego
sług, Chóry Anielskie i te wszystkie rozkosze i wesela, których ani oko ludzkie nie widziało, ani rozum
śmiertelny pojąć nie może, — już nie chciał dłużej żyć
na świecie, niemiłem stało się mu towarzystwo ludzi,
od których pragnął jaknajprędzej odłączyć się, w o łając na cały świat po owem króciutkiem zaledwie
widzeniu niewypowiedzianej chwały niebieskiej:
Cupio dissohi et essc cum Christo. Quis me libera•
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bit de corpore mortis hu jus! Pragnę umrzeć i być
z Chrystusem. Kto mię wybawi od ciała tej śmierci?
(Rom. 7, 24).
Trzecią przyczyną, dla której słudzy Boscy powinni o świecie zapomnieć, a nawet, lepiej mówiąc,
w obrzydzeniu go mieć i pogardzie, jest jego zdradliwa chytrość i szkaradna obłuda. Świat zwodzi tylko
ludzi swemi próżnemi obietnicami, a gdy upląta ich
w swe zdradliwe sidła, pokazawszy im trochę coś do
uciechy, gotuje im natychmiast nieuchronną zgubę
i spycha do nieszczęśliwej przepaści, nie dając nawet
nadziei powstania.
Wszystkie te przyczyny powinny wyrugować
świat i to wszystko, cokolwiek jest w nim miłego
i przyjemnego z pamięci i serca zakonnych osób tak
dalece, iżby myśli ich nawet i pragnienia nie wracały do niego. Cokolwiek bowiem należy do świata,
przeciwne jest Bogu, nieprzyjemne jego oczom, szkodliwe i nieodpowiednie dla dusz służbie Bożej poświęconych. Kto tedy zaczął karmić się słodyczą zakonnego życia, takiemu powinna być gorzka światowych
rozkoszy przyprawa; kto postanowił prowadzić życie
ukryte w Bogu, ten powinien uczynić ze światem
wieczny rozbrat, to jest nie chcieć ani pragnąć, ani
kosztować tego, co on podaje i do czego zachęca.
Widzimy tego przykład na tymsamym wielkim
Apostole Pawle, który poświęciwszy się służbie Zbawiciela, tak świat sobie obrzydził, tak nim wzgardził,
że — jak wspomina o sobie w liście do Galatów —
ani myśleć o nim nie chciał, jakby już go nie było,
uważając go niby na krzyżu zawieszonego: Mihi mun
dus crucifixus est. Mnie świat ukrzyżowan, a ja
światu. (Gal. 6, 14). Weźmy pod uwagę te słowa:
świat jest ukrzyżowan Pawłowi, przez to, że powołany do życia Apostolskiego i na służbę Bożą przeznaczony, niema przywiązania do bogactw, nie jest
R a k o l a k c j e dla o»6b z a k o n n y c h
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chciwy godności, urzędów, władzy, nie szuka wygód
i dobrobytu, nie hołduje wymysłom i zbytkom w jedzeniu, napoju, ubraniu, mieszkaniu, ale kocha Jezusa, niesie krzyż za Jezusem, z nim razem ogłasza
się w duchu ukrzyżowanym tak, że nic nie zdoła go
oderwać od miłości Jezusa. Świat ukrzyżowan jest
Pawłowi, bo nie zabiega o przyjaźnie, znajomości
i towarzystwa z niepotrzebnemi osobami, nie szuka
próżnej chwały, niepożytecznego uszanowania, ale
pragnie prac, poniżenia, wzgardy dla Jezusa. Świat
ukrzyżowan jest Pawłowi, gdyż ż y j e nie dla siebie,
ale dla Boga jedynie, a wszystko, cokolwiek jest na
świecie, poczytuje za błoto i zgniły gnój. Paweł przez
powołanie na urząd Apostolski umarł dla świata i sądził, że również i świat umarł dla niego i dlatego
nie chciał więcej żyć dla świata, to jest czynić tego,
do czego on zachęca i wabi, dlatego zapomniał o nim
zupełnie. Dusze powołane przez Boga do jego służby
w zakonnym stanie, przypatrzcie się Pawłowi, w jaki
sposób ten wielki sługa Boski wyrugował świat z myśli i pamięci swojej. Oto miłością Ukrzyżowanego!
Jak tylko bowiem wprowadził Jezusa do swego serca,
tak natychmiast wypędził stamtąd świat z właściwemi mu sprawami, dla nauki waszej, abyście zrozumiały tę prawdę, że i w Zakonie nawet będziecie
nieszczęśliwemi niewolnicami świata tak długo, jak
długo Jezus nie stanie się wyłącznym Panem waszego
serca. Jezus, w sercu Pawłowem ukrzyżowany, umorzył w nim świat, przez co Paweł żyjąc życiem Jezusa, nie chciał żyć życiem i sprawami świata. Przed
swojem powołaniem był Paweł rotmistrzem nad podwładnymi sobie ludźmi, opływał w dostatki, dochody,
honory, ale po swojem nawróceniu, porzuciwszy to
wszystko dla Jezusa, myślą nawet i pragnieniem nie
chciał więcej do tego wracać. Gdyby Paweł po swojem powołaniu na Apostolstwo dalej tak paradnie jak
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do Damaszku jeździł, albo gdyby po swojem nawróceniu tak uciemiężą! prześladowanych Chrześcijan,
jak trapił ich przed nawróceniem, oskarżając przed
starszyzną, wyszukując ich i więżąc, zabierając im
majętności; każdyby o nim powiedział: Chociaż Paweł Apostołem został, to jednak tak teraz postępuje
jak wtedy, kiedy świeckim był człowiekiem, jednakowym pozostał, po dawnemu żyjąc i wcale nie odmienił swoich złych narowów. A więc takie osoby,
które idą na służbę Bożą, muszą koniecznie zapomnieć
o świecie i odmienić sposób swego postępowania.
Porzucać świat i poddawać się pod zakonne prawa, potem jednak tego chcieć w Zakonie, czego świat
do używania dostarcza, jestto to samo, co uciekać od
nieprzyjaciela, niby od ukąszenia jadowitej żmiji,
a w rzeczy samej szukać pokryjomu swego nieszczęścia przez wchodzenie w stosunki ze swoim nieprzyjacielem. Wyrzekać się świata, ale w Zakonie mieć
upodobanie w jego obyczajach i stosować się do nich,
jestto to samo, co wyrzucać ze siebie niestrawioną
potrawę, a potem nakształt psa żarłocznego wracać
się do wyrzuconego womitu. Jaśniej zaś mówiąc,
jestto to samo, co na oko i powierzchownie okazywać
się sługą Boskim, a wewnątrz zdradzać Boga bez
wstydu i w rzeczywistości być obrzydłym Bogu i ludziom apostatą. Uchowaj Boże, żeby taka wzgarda
świata i zapomnienie o nim miały się znajdować
w osobach zakonnych.
Św. Bernard (Serm. 3 in Ps. Qui habit.) rozróżnia
dwojakiego rodzaju apostatów, to jest odstępców od
Boga lub Zakonu. Do pierwszego należą ci, którzy
złożywszy Bogu przyrzeczenie, że życie swoje poświęcą jego służbie w Zakonie, potem porzucają Zakon i oddają się na świecie życiu sprośnemu z krzywdą Boga, z hańbą Zakonu i z niemałem zgorszeniem
patrzących. Do drugiego zaś rodzaju należą tacy, któ-
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rzy powierzchownie pozostają w Zakonie, ale umysłem i sercem wychodzą z niego, bo, zwyciężeni
tęsknotą za światowemi rzeczami, nie chcą życia
wieść według ustaw zakonnych. Lubo w tych czasach
mało jest takich, co, łamiąc uroczyste swe śluby Bogu
złożone, rzucają Zakon święty i wracają na świat,
to wielu, niestety, i liczba nieprzeliczona prawie jest
takich, którzy, gdyby ich wstyd nie powstrzymował,
dziśby porzucili Zakon, byleby tylko zadośćuczynić
mogli swym niegodziwym chuciom. Oczywiste dają
tego dowody, bo utracili już dawno pierwszą gorącość
ducha, obyczaje ich całkiem niezgodne z ich powołaniem, panuje w nich wyniosłość, łakomstwo, chciwość starszeństwa, pożądanie niepotrzebnych rzeczy,
lenistwo w zakonnych obowiązkach, poszukują towarzystwa i przyjaźni z nienależytemi osobami, a w r e szcie, ku niemałemu patrzących i słuchających zgorszeniu, widzieć się daje i słyszeć niegodziwa pogarda
praw i zwyczajów własnego Zakonu. Tacy, lubo noszą na sobie zakonną sukienkę, serce mają zupełnie
światowe, szukają dla siebie światowych jedynie pociech, rzeczy zaś duchowne i zbawienne, które Zakon
im podaje, są im niemiłe, mają je w obrzydzeniu i pogardzie, wstydzą się ich i wyśmiewają je, żaląc się
i narzekając, że muszą pozostawać w zakonnym stanie. Jeżeli jesteś z rodzaju podobnych osób zakonnych i w ten sposób powracasz na świat, chociaż nazywasz się zakonnikiem i święty habit cię okrywa,
to wewnętrznie jednak jesteś istotnym wiarołomcą,
niedotrzymującym słowa uroczyście danego Bogu.
W oczach ludzkich jesteś zakonnikiem, ale w oczach
Boga, przed którym najskrytsza twoja myśl nie jest
tajna, prawdziwym jesteś apostatą, bo widzi On serce
twoje całkiem od Zakonu odwrócone.
Powiedz mi, ktokolwiek jesteś z liczby podobnych zakonnych osób: czy dlatego wzgardziłeś
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światem, aby go w Zakonie czcią otaczać i jego pragnąć zwyczajów? czy dlatego przyszedłeś do Zakonu, żeby w nim po świecku żyć? albo czy dlatego opuściłeś rozkosze, wygody, honory, zaszczyty,
godności, aby ich szukać w pokornym stanie? Ach
nie taka powinna być wzgarda i niepamięć świata,
żeby raz światem gardzić, drugi raz przepraszać go
za wzgardę, raz o nim zapomnieć, drugi raz znowu
go sobie przypominać, raz uciekać od niego, drugi raz
do niego powracać! Na widok takich osób zakonnych
zdumiewa się św. Efrem i do każdego z takich zakonników te nieoszacowane wypowiada słowa: Cur
munda renuntiasti, Charissime, si mundana adhuc
oblectamenta quaeris? ad tribulationem rocatus es,
cl tu requiem quaeris? a<l nuditntcm atcjue ino/nam,
et tu restium ornatum sectaris? ad sitim perferendum, et tu rinum potitas? ad helium, et tu sine armis
ad Coeleste Regrwim ingredi cupis? Dlaczego odrzekłeś się śiriata, najmilszy bracie, kiedy szukasz jeszcze ś/cialon ych rozkoszy? powołany jesteś do utrapienia, a ty odpoczynku szukasz? do ogołocenia i niedostatku, aty uganiasz się za slrojnisiost wein u: ubiorze? na cierpienie pragnienia, a ty winem się opijasz?
na wojnę, a ty chcesz wejść bez oręża do Królestwa
Niebieskiego? Ach! jakżeby się każdy pomylił, myśląc, że zakonnik taki wzgardził światem, gdy on tylko światowego życia pragnie. Komu miłe są światowe sprawy, taki nie wzgardził prawdziwie światem,
ani o nim nie zapomniał, i gdyby nie tamowała mu
drogi przysięga Bogu złożona, dziśby podobno Zakon
porzucił, a przeto taki nie światem, ale przeciwnie
Zakonem wzgardził.
Kiedy lud Izraelski, wyprowadzony przez Mojżesza z Egiptu, przechodził około krainy Edom, zaczął — jak mówi historja Pisma św. — tęsknić sobie
w tej podróży i szemrać przeciwko Mojżeszowi, wo-
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dzowi swemu, że zaprowadził go na takie miejsce,
na którem nie mogą dostać chleba i karmić się muszą
manną z obłoków spadającą. Nie był to pierwszy głos
szemrania Izraelitów. Dawniej już kilkakrotnie odważali się na niewdzięczne narzekania i żale na M o j żesza, że wyprowadził ich z Egiptu, że na pustyni
cierpieć muszą niewygodę i nie mogą, jak przedtem
w Egipcie, karmić się ogrodowemi jarzynami. Zważywszy te tak częste narzekania Izraelitów przeciwko Mojżeszowi w czasie tej podróży, mniemam, iż
gdyby Czerwone Morze nie zalało owej drogi, którą
przedtem im uczyniło przez swój środek, rozstępując
się przed nimi na dwie strony, tedyby nazad puścili
się do Egiptu, ponieważ zamiast cieszyć się ze swego
wyprowadzenia na wolność, żalili się i smucili, że
nie pozostali w Egipcie. Ludu Boski, jaką możesz
mieć przyczynę do żalu i uskarżania się, kiedy uwolnionym zostałeś od ciężkiego jarzma niewolniczego
w Egipcie? Kto cię z niewolniczych kajdan wyswobodził, jeżeli nie wszechmocna ręka najmiłosierniejszego Boga? który nie chcąc dłużej patrzeć na twoje
uciemiężenie, wyrwał cię z niewoli. Czyż ten Bóg,
który cię dotychczas tak cudownie prowadził, nie wie
o twoich potrzebach? Kto cię karmi na pustynnych
obszarach, jeżeli nie ten Pan, który bez najmniejszej
twojej pracy daje ci pożywienie, spuszczając mannę
z nieba? Kto cię przyodziewa, jeżeli nie ten kochający Ojciec, który taką moc daje twemu odzieniu,
że przez 40 lat najmniejszej nie potrzebuje naprawy?
Zamiast uskarżać się, winieneś raczej najserdeczniejsze składać dziękczynienia za tak wielkie dobrodziejstwa. Przy tem wszystkiem jednak lud, jak mówi
Pismo Św., żalił się i narzekał: Począł sobie tęsknić
lud w drodze i w pracy (Num. 21, 4). Ach przebóg!
kiedy Izraelici pracowali w Egipcie aż do wyczerpania sił, nie utyskiwali, a gdy od tej pracy uwolnieni
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zostali, tęskność ich ogarnęła. Dlaczego? Albowiem
wyszli oni z Egiptu tylko powierzchownie, serce ich
i umysł jeszcze w nim pozostały, gdyż z lubością przypominali sobie ten kraj, który opuścili, zostawiając
tam swoje ulubione warzywa, których na pustyni
łaknęli, a lubo Bóg wszechmogący karmił ich manną
z nieba spuszczoną, to przecież i ta choć Anielskiej
roboty potrawa nie była im przyjemna, gdy przypominali sobie egipskie ogórki i cebule, któremi się
przedtem opychali.
Kto tęskni sobie w Zakonie, komu zwyczaje zakonnego życia wydają się nieznośną pracą, taki nie
zapomniał jeszcze o świecie, taki jeszcze przebywa
na nim umysłem i sercem, taki nie wyszedł jeszcze
wcale z egipskich świata ciemności na światło szczęśliwego swego uwolnienia, bo aczkolwiek ciałem
i powierzchownie znajduje się w Zakonie, to wewnętrznie jednak i po kryjomu pożądaniem i pragnieniami swemi przebywa na świecie. Takiemu Manna
z nieba spadająca, to jest posiłek tak duchowny niebieskich łask, jak i doczesny, którym go Bóg sam ze
swojej nieprzebranej opatrzności karmi w Zakonie,
przykry się w y d a j e , niesmaczny i nieprzyjemny, a
przyjemniejszemi grube potrawy, na które na świecie
musiałby do ostatniego zmordowania pracować.
O wstydzie! i na toż to Bóg nas wyprowadził ze świata, żebyśmy do niego tęsknili i to pragnęli czynić
w Zakonie, cobyśmy czynili na świecie? I na toż Bóg
pokazuje nad nami dzieła dobroci i wszechmocności
swojej, kiedy serca nasze odrywa od świata, odłącza
od rodziców, przyjaciół, majętności, żebyśmy potem
żalili się na to, a gardząc łaską powołania, smakowali sobie więcej w marnościach świata, niżeli w tych
nieocenionych dobrach, które daje nam w Zakonie?
Niech więc życie nasze w Zakonie nie będzie takie,
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iżbyśmy mieli sobie znajdować upodobanie i zadowolenie we wspomnieniu światowego życia.
Zakonnik tak powinien zapomnieć o świecie, iżby
w sobie całkowicie umorzył chęć i przywiązanie do
' uciech, wolności, wygód i wszystkich innych rzeczy,
pozostawionych na świecie. Trafiają się bowiem takie
osoby, które wychodzą ze świata, lecz przebywszy
jakiś czas w Zakonie, zwyciężone pokusą, żałują zostawionych na świecie wolności i wygód. Osoby takie
podobne są do żony Lotowej, która, kiedy Aniołowie
wyprowadzili ją z Sodomy siarczystym ogniem płonącej, żalem przejęta za swoją opuszczoną ojczyzną,
za pozostawionemi w domu sprzętami, za zebranemi
dostatkami i sukniami, wbrew Bożemu zakazowi
obejrzała się w; tył i zamieniła się w słup soli (Gen.
19): jako bowiem Lotowa żona, po obróceniu się
w słup solny, zatrzymała postać ludzką tylko, a nie
była prawdziwą osobą, tak zakonnik, który myślą
i pragnieniami ogląda się na opuszczone na świecie
rzeczy, ma tylko postać zakonnika, lecz nie jest prawdziwym zakonnikiem.
Inne znowu bywają osoby zakonne takie, które
wyszedłszy ze świata, zachowują sobie wiele światowych rzeczy, a w Zakonie starają się wspiąć na
coraz to wyższe stopnie godności, dobijają się usilnie,
a czasem i niegodziwemi sposobami, o osiągnięcie
władzy na wyższych urzędach, stosują się do światowych zwyczajów w mowach, jedzeniu, mieszkaniu,
wymyślnych sukniach, wygodach itd. Takie osoby
podobne są do Racheli, która opuszczając dom ojca
swego Labana, aby udać się do krainy obcego ludu,
potajemnie pozabierała bałwany swego ojca i ukryła
je pod mierzwą wielbłądową. Cóż bowiem oznaczają
bałwany, jeżeli nie próżne wymysły tego świata, które opuszczające go dusze zakonne, ukrywają pod ubogą wełną zakonnej sukienki? Ach jak wiele jest dziL
I
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siaj takich osób zakonnych, które, niby puszczając
się w obcą krainę ludzi służących Bogu, porzucają
rodziców, ojczyznę, własny dom i własne nawet imię,
lecz przytem wszystkiem pod zakonną sukienką ukrywają bałwany światowych obyczajów, kierując się
niemi we wszystkich swoich sprawach.
Boże wszechmogący, który, wyrwawszy nas ze
świata niby kłosy wyborne z pośrodka kąkolu, umieściłeś nas w Zgromadzeniu zakonnem na służbę swoją, przytłum w nas i zgaś wszelką pamięć i tęsknotę
za porzuconym światem, aby serca nasze, w Tobie
jedynie zatopione, nie odrywały się od Ciebie nigdy
pragnieniem, chęcią i zwyczajami światowemi.

Rozmyślanie

III.

O PILNEM STARANIU OKOŁO DUSZY.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Cóż pomoże człowiekowi, jeśliby wszystek świat
zyskał, a na duszy swej szkodę podjął? powiedziałem w Ewangelji (Mat. 16, 26). Ze słów tych poznaj,
że dusza twoja daleko więcej warta, niżeli cały świat
ze wszystkiemi swemi wspaniałościami, a przeto strata j e j większa jest od straty całego nawet świata.
Przypomnij sobie, ile to razy utraciłeś ten tak wielki
skarb powierzony sobie przez częste popełnianie grzechów i żałuj za to!
Chcesz wiedzieć, jak wiele warta twoja dusza?
Oto, żeby ją z niewoli wykupić, dałem za nią nie
świat, nie ziemię, nie morza, ale własne życie moje!
Gdy tedy stracisz ją tak drogo zapłaconą, czy zdołasz
ją z powrotem sam odkupić?
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Duszę ludzką stworzyłem tak piękną, że w początkach swoich dorównywała Aniołom, przyodziałem ją w sukienki łask nadprzyrodzonych, ogłosiłem
moją córką i dziedziczką nieskończonego mojego królestwa. Przez jedno jednak nieumartwienie zmysłów
dla zadowolenia niegodziwych żądz ciała, przez jedną
chciwość smaku pierwszych rodziców ku owocowi
zakazanego drzewa, strącona z tej godności, odarta
z wszelkiej ozdoby łask, stała się niewolnicą czarta,
stała się niegodną, żeby ją ziemia nosiła. Niewiele
potrzeba, synu, niewiele do tego, abyś tak wielkie
dobro, to jest duszę twoją, utracił. Dosyć jednej złej
chęci, dosyć jednego niegodziwego zadowolenia zmysłów, żebyś razem z duszą wszystko postradał. Dlaczegóż więc tak często udzielasz swobody zmysłom swoim, narażając się na tak wielką stratę?
Dusza twoja, to nieoszacowany skarb, powierzony tobie na to, abyś go wiernie i pilnie strzegł,
a w swoim czasie oddał z powrotem w ręce moje,
z których go otrzymałeś. Ciało twoje jest domem,
w którym ten skarb złożyłem, zmysły ciała są drzwiami i oknami tego domu, przez które nieprzyjaciel,
to jest grzech, ma zwyczaj wchodzić. Dlaczegóż więc
nie masz pilnej straży około drzwi twojego domu,
iżby nieprzyjaciel nie przyszedł i skarb twój nie zginął? Pamiętaj o tem, że pragnie swojej szkody, kto
naoścież ma dom otwarty.
Dusza twoja jest nieoszacowanym skarbem i dlatego, że na niej jest K r e w moja, którą naznaczyłem
ją dla siebie. Gdybyś zelżywie rzucił do śmieci lub
w jakieś plugastwo cząstkę krzyża oblanego moją
Krwią lub inną jakąś część szat moich noszeniem poświęconych przezemnie, jak wielkiego przez to dopuściłbyś się świętokradztwa! jak straszny popełniłbyś występek! jak nienagrodzoną wyrządziłbyś tak
wielkiej świętości wzgardę i krzywdę! Otóż równego
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dopuszczasz się świętokradztwa, równą popełnisz
zbrodnię, gdy, odważając się dobrowolnie na zakazane
złości, duszę twoją, oblaną najświętszą moją Krwią,
rzucasz w plugastwo orzechowe. Sam siebie osądź,
czego jesteś za to godzien.
II.
Dusza twoja jest mojem mieszkaniem, bo powiedziałem: Jeśli mię kto miłuje, będzie choical mowę
moją: a Ojciec mój umiłuje (jo, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy (Jan. 14, 23).
Jakiż z t w o j e j strony dozór i dbałość o mieszkanie
moje? Dom mój powinien być czysty, bez żadnego
plugastwa, umieciony pokutą, ochędożony umartwieniem, w y m y t y łzami, napełniony kadzidłem świątobliwych modlitw, przyozdobiony chrześcijańskiemi
cnotami. A jakiż jest? Ach wstydzie! ty lękasz się
pokuty, uciekasz od umartwienia, nie chcesz dla mojej miłości łzy z oczu wycisnąć, serce mając twardsze
nad kamień!
Dusza twoja jest mieszkaniem mojem, w którem
— jak powiedziałem — nietylko czasami gościem, ale
zawszę chcę przebywać i stałe mieć mieszkanie. Lecz
jakże mam tam mieszkać, gdzie brzydka obrzydliwość spustoszenia złych twoich nałogów się znajduje?
Wyrzuć je precz ze siebie, osobliwie te, w których
zastarzały gnijesz, a przy jdę na mieszkanie do ciebie.
Gdy w domu twoim przyjmujesz na godzinę
równego sobie człowieka, jakże się starasz dla swojej sławy, aby się nic takiego u ciebie nie znalazło,
coby mogło urazić oczy przychodzącego gościa. Ja
chcę przyjść do ciebie nie na godzinę, ale żeby zawsze
z tobą być, a czemuż równego przynajmniej nie masz
starania o czystość swego domu? To zapewne równy
tobie człowiek milszym ci jest gościem, niżeli Ja,
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i milsza ci z nim rozmowa, aniżeli ze mną Bogiem
twoim! Ach synu, jak nie pojmujesz tej prawdy!
Tam zwykłem mieszkać, gdzie jest zgoda, pokój
i miłość, bo Ja jestem królem pokoju i miłością niestworzoną. Jakaż u ciebie zgoda wewnętrzna, kiedy
ciało, które powinno poddane być rozumowi, panuje
nad nim! Jaka miłość wzajemna, kiedy lada słówko,
i to niewinnie czasem powiedziane, oburzyć cię potrafi przeciwko bratu twemu? kiedy powierzchownie
okazujesz się jego przyjacielem, a w duszy żywisz
myśli zemsty względem niego! Niech dusza panuje
nad ciałem, niech ciało będzie duszy posłuszne, niech
między tobą a bratem istnieje miłość szczera i prawdziwa, nie zaś powierzchowna tylko i obłudna, a mieszkać w tobie będę.
Gdzie Ja mieszkam, tam nieprzyjaciel nie odważy się natrzeć, bo Ja jestem: Mocarz zbrojni/ .strzegący dworu swego (Luc. 11, 21). Rozważ twoją szczęśliwość, gdy ja z tobą będę mieszkał, ale także uważ
nieszczęśliwość swą i opłakany stan, w jakimbyś się
znalazł, gdybym nie mieszkał z tobą.
III.
Jedną tylko masz duszę i to tak jedną, że z nią
masz wszystko, bo mnie masz, a ze mną łaskę i wieczne zbawienie twoje. Jeżeli tę utracisz, jużeś wszystko
i to niepowetowanie utracił.
Gdybyś mógł dwa razy duszę tracić, to raz ją
straciwszy, drugi raz mógłbyś błąd swój poprawić,
ale że tylko raz i to na wieki możesz ją zgubić, pomyśl, jak powinieneś ją cenić i pilnować! Suknię bogatszą wyżej szacujesz, niżeli podlejszą; a cóż masz
droższego, co kosztowniejszego nad duszę swoją,
w porównaniu do której cały świat ze wszystkiemi
swemi bogactwami jest to szczere nic. Ona jest córką
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moją, moją ukochaną oblubienicą, dziedziczką królestwa mego, perłą korony mojej, kościołem i ołtarzem moim, wyższą nad Aniołów, bo ci są j e j sługami, zacniejszą nad Serafinów, gdyż dla nich nie zstąpiłem z nieba i nie przelewałem mojej Krwi, którą
wylałem do ostatniej kropli na odkupienie duszy
twojej.
Teraz zastanów się nad tą prawdą: stracisz jakąś
rzecz doczesną, to inną możesz na j e j miejsce nabyć;
stracisz przyjaciela, to innego znajdziesz, ale kiedy
duszę utracisz, innej już nie znajdziesz.
Stracisz przyjaciela, jak wielce bolejesz; stracisz
ojca lub matkę, jak serce twoje pęka niejako od żalu,
a gdy przez grzech tracisz duszę, ach ślepoto, czemu
nie ubolewasz, dlaczego nie płaczesz gorzkiemi łzami? Mając ciało, posiadasz dwoje oczu, dwoje uszu,
dwoje rąk, gdybyś przeto jedno utracił, drugie może
je jeszcze zastąpić: ale gdy tylko jedną masz duszę,
raz ją straciwszy, niczem nie zdołasz powetować j e j
utraty.
Jeżeli wierzysz, że dusza jest nieśmiertelną,
a ciało, jak przecież widzisz, marnym jest tylko prochem i gnojem smrodliwym, dlaczegóż troskliwiej
dbasz o ciało podlejsze, aniżeli o duszę daleko godniejszą i nieśmiertelną, bo obrazem jest Boga twego?
Chorujesz na ciele, to wszystkich szukasz sposobów
do ratowania go, chociaż ono i tak na zgnicie przeznaczone i nie uchroni się tego. Chorujesz na duszy,
to nie pomyślisz o żadnym sposobie ratunku, a pizecież ona jest nieśmiertelna i gdy raz zginie, to ginie
na wieki!
Ciało może zginąć do czasu, ale dusza nie, bo ona
nigdy nie umiera. Zginie dusza, to zginie z nią wiecznie i ciało. Ach jak okropna lekkomyślność twoja
i głupota! W y ż e j cenisz gnój, niż obraz twego Boga;
więcej poważasz pastwę robaków, niźli K r e w moją;
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bardziej kochasz to, co nic nie warte, aniżeli to, co
wartością cały świat przewyższa!
Ja Bóg twój przez trzydzieści i trzy lata życia
mego na ziemi pracowałem, aby znaleźć twoją duszę
straconą i oddać ją w ręce mojego Ojca; a ty za lada
marność straciwszy ją, myślisz, że ją bez pomocy mojej tak prędko znajdziesz?!
Glos zakonnika do Boga.
Z nieprzebranej dobroci twojej, o Boże mój, dałeś mi nieoszacowany skarb, nabyty drogim okupem
Syna twego, nieśmiertelną duszę, którąś tak wielce
ukochał, że chcesz ją mieć za córkę i dziedziczkę królestwa twego, lecz ja złośliwy straciłem ją nieszczęśliwie za krótką marność i nędzne zmysłów moich
upodobanie, w y ż e j stawiając krótką uciechę, niżeli
tak wielkie dobro. Powierzyłeś ją mnie, oblubienicy
twojej, którą zaślubiłeś sobie na wieki Krwią najdroższą Syna swego i dałeś j e j ze skarbu nieprzebranego dobroci t w o j e j obfity posag łask nadprzyrodzonych, ale ja, obrzydliwe stworzenie, ceniąc w y ż e j
szpetność gnijącego ciała, niżeli ten najpiękniejszy
obraz twój, gnany złemi żądzami, zaprzedałem ją
nieprzyjacielowi twemu, a straciwszy tak wielkie dobro twoje, z niem utraciłem wszystko. Uznaję niepojętą dobroć twoją, że, gdy pierwszy raz zgubiłem duszę przez grzech, pozwoliłeś mi, dla zasług Syna twego, znaleźć ją przez pokutę. Lecz teraz nie wiem, czy
pozwolisz mi ją znowu znaleźć, gdy zapamiętale
wciąż obrażam ciebie Boga mego, a przez to większe
i coraz większe zaciągam na nią długi. Żałuję szczerze za tak wielką złość moją, żem nie umiał uszanować twojego dobra, lecz przetrwoniłem je za bezcen
i za krótką zmysłową uciechę na moje nieszczęście
oddałem nieprzyjacielowi twemu. Żałuję serdecznie,
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że tak lekceważyłem sobie tak wiele trudów i starania, przez Syna twego podjętych w odkupieniu mojej
duszy, że za nic miałem Krew, za mnie przelaną
i śmierć jego, jaką poniósł na krzyżu dla zbawienia
mej duszy. Od tego czasu będę już usilnego dokładał
starania, aby oddać ją w ręce twoje, Boże mój, z których ją otrzymałem.
Ojciec duchowny.
Fili serva animam tuam, et da Uli honorem,
secundum meritum suum. Synu w cichości zachowaj duszę twoją, u miej ją u; uczciwości według godności jej (Eccli. 10, 31). Bóg nie dlatego wlał dusze
w ciała nasze, abyśmy tylko na tym świecie żyli, ale
na to jedynie, abyśmy wszystkiemi siłami starali się
o przyszłe życie. Bydlęta nierozumne mają to tylko
jedynie teraźniejsze życie. My zaś na to otrzymaliśmy
nieśmiertelną duszę, aby tu na ziemi przez dobre życie przygotować się na przyszłe, nieskończone.
Masz tedy starać się nie o dobra doczesne, bo te przemijają i opuszczą nas; nie o chwałę, bo ta gaśnie; nie
0 ciało, bo ono się rozkłada; nie o piękność, bo ta się
utraca; nie o wygody, bo te przechodzą; ale o duszę,
bo ona wiecznie żyć będzie i poprowadzi przed Boga
wszystkie sprawy swoje. Przeto duszę swoją uczyń
panią wszystkich spraw twoich, to jest to tylko czyń,
co każe ci czynić dusza i rozum, a nie to, czego chcą
zmysły i ciało, a w każdej sprawie, zanim do wykonania j e j przystąpisz, wpierw zasiągnij rady rozumu
1 duszy t w o j e j .
Zmów 3 pacierze za tych, którzy znajdują si<? w okazji
do grzechu i w niebezpieczeństwie utraty duszy.
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zakonnych.

Akt strzelisty tego dnia:
Quaecumque vovi, reddam pro salute Domino. — Cokolwiek
ślubował, oddam za zbawienie Panu. (Jon. 2, 10).
Przygotowanie jak

w I

dniu.

Rozmyślanie I.
O ŚLUBIE P O S Ł U S Z E Ń S T W A .
Głos Boski do zakonnika.
I.

Synu! zstąpiłem z nieba, nie iżbym czynił wolę
moją, jale wolę onego, który mię posłał, Ojca (Jan.
6, 38). W całem mojem życiu zachowałem posłuszeństwo, czyniąc to wszystko, co mi przykazał mój Ojciec
niebieski, abyś brał ze mnie przykład w podobnej cnocie. Zachowałem posłuszeństwo, wychodząc na świat,
żyjąc między ludźmi, umierając nawet na krzyżu.
Jeszcze we wnętrznościach macierzyńskich chciałem być posłuszny rozkazowi Augusta Cezara, udając się z Matką moją na popis do Betleem. Cesarz ten
był poganinem, a przypatrz się, jak słuchali go Rodzice moi, dlatego że miał prawo rozkazywania. T w ó j
Przełożony odemnie ma sobie daną władzę rozkazywania tobie, a czemu mruczysz na jego rozkazy!
Gdy Przełożony rozkazuje ci coś uczynić, nie on
mówi do ciebie, ale Ja Bóg twój rozkazuję tobie
R t k g l e k c j c dla o^ób z a k o n n y c h
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przez niego. Ile razy byłeś jemu nieposłuszny, tyle
razy mnie sprzeciwiłeś się.
Gdy wyszedłem na świat, nie prosiłem Ojca,
mimo że Bogiem jestem, aby mi kazał czynić rzeczy
wielkie i nadzwyczajne dla pomnożenia mojego wzięcia i sławy przed ludem, ale starałem się jedynie to
chętnie wykonać, co mi było naznaczone. A czemuż ty
inny sobie cel stawiasz w wykonywaniu posłuszeństwa? Gdy z posłuszeństwa urząd jaki sprawujesz,
albo cośkolwiek czynisz, czemu wbrew twemu powołaniu szukasz własnej chwały lub doczesnych korzyści?
Przez posłuszeństwo wyrzekłeś się, a przy profesji przysiągłeś nawet nie czynić własnej woli lecz
tylko to, co każe Przełożony. Ile razy, ulegając poruszeniom twej złej woli, ważyłeś się ze wzgardą Przełożonego przeciwko jego woli postępować, tyle razy
sprzeniewierzyłeś się przysiędze swojej.
Reguła rozkazuje ci, abyś twego Przełożonego,
w którym mnie Boga twego masz widzieć, szanował,
czcił i słuchał, bo kto jego słucha, mnie słucha, a kto
nim gardzi, mną gardzi. Jakże ten punkt Reguły zachowałeś? Przepatrz uważnie wszystkie sprawy posłuszeństwa twego, czy wypełniałeś je w ten sposób
i z należnem uszanowaniem względem nakazów swego Przełożonego?
II.
Ja, zaledwie co tylko urodziłem się, bo ósmego
dnia po narodzeniu, już zadosyć uczyniłem wszystkiemu, co prawo Starego Zakonu nakazywało. Ja
Bóg prawdziwy, nie chciałem się wyłączać od powinności włożonej na wszystkich, dlatego że przyjąłem
równą wszystkim naturę ludzką. Ty zaś będąc w Zakonie między równymi sobie, a kto wie, czy nie godniejszymi od siebie, jak możesz, wbrew wszelkiej
sprawiedliwości, wyłamywać się z pod obowiązków
wspólnych wszystkim!
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Korzystasz z dobrodziejstw stanu zakonnego zarówno ze wszystkimi, a nie chcesz razem z innymi
poddać się powinnościom zakonnym. Czy widziałeś
kiedy, żeby żołnierz, albo obywatel miasta lub członek jakiegoś stowarzyszenia szczycił się swoim stanem, a nie chciał czynić tego, co do stanu należy?
Ach! co za zawód i nieznośną krzywdę wyrządzasz
Zakonowi, gdy tylko nosisz na sobie suknię zakonną,
ale sam wcale nie jesteś zakonnikiem, ponieważ nie
chcesz wypełniać obowiązków swoich.
Co ci to pomoże, że, wstępując do Zakonu, opuściłeś rodziców swoich, imię, majątek, z Opatrzności
mojej udzielony? jeżeli bowiem przy tem wszystkiem
nie wyrzekłeś się własnej woli, nic nie uczyniłeś.
Wielu było takich między poganami, którzy wzgardzili najobfitszemi dostatkami, zachowali wstrzemięźliwość w jedzeniu i napoju, prowadzili w czystości
życie bezżenne, ale ani jednego nie było między nimi
takiego, coby wyrzekł się własnej woli, a z wolnego
człowieka uczynił się dobrowolnie sługą, bo ta cnota
u tych tylko się spotyka, którzy Mnie pokornego naśladują, i mój krzyż, na którym posłuszeństwo aż do
śmierci wykonałem, na sobie noszą.
Bez posłuszeństwa w zakonnem życiu nic nie
pomoże ubóstwo i umartwienie. I szatan jest ubogi,
bo nic nie posiada, ale cóż z tego, kiedy sprzeciwia
się mojej woli. I szatan cierpi męki i na wieki cierpiał będzie to niewypowiedziane umartwienie swoje,
że mnie Boga swego na wieki nie zobaczy, ale na cóż
mu się to przyda, kiedy mnie nie chce uznać za Boga.
Męczennik to szatański, towarzysz czartowskiego
zgromadzenia, kto spełnia rozmaite umartwienia,
częste dyscypliny odprawia, a łamie ustawy prawa
swego, rozkazy starszych przestępuje i za nic je ma;
kto pokorną suknię nosi, a hardość w sercu chowa.
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Przypatrz się samemu sobie, czy podobnie nie postępujesz? Żałuj i popraw się!
III.
Byłem posłuszny nietylko rodzicom moim na
wszystkie ich rozkazy, ale nawet nieprzyjaciołom
moim, dlatego że taka była wola Ojca mego niebieskiego.
Patrz na mnie przy biczowaniu: ciało moje poszarpali, poprzecinali żyły, porozdzierali członki tak
dalece, że widać było nagie kości. A jednak nie otworzyłem ust moich, ani nie opierałem się. Wrzucili na
barki moje drzewo krzyżowe, ciężar nad siły ludzkie,
nie wymówiłem się od tego. Gdy przyszedłem na
Kalwarję, kazali mi położyć się na krzyżu: usłuchałem bez oporu. Przybity do krzyża i podniesiony, nie
chciałem z krzyża zstąpić, żeby nie sprzeciwić się
woli Ojca mego, lubo obiecali uwierzyć, żem jest Synem Bożym, gdybym był tylko z krzyża zstąpił.
Obacz, jak byłem posłuszny aż do śmierci,
a śmierci krzyżowej. Zawstydź się, nikczemny prochu, i ucz się odemnie posłuszeństwa. Ja Bóg twój
byłem posłuszny, ty nędzny prochu hardzi e się sprzeciwiasz; Ja Bóg byłem posłuszny katom, ty prochu
ważysz się gardzić mną w Przełożonym tobie rozkazującym; Ja dla cudzego dobra czyniłem wszystko,
co mi kazano, ty dla własnego zbawienia czemu
wzdrygasz się czynić to, co ci rozkazują?
Gdy przełożony rozkazuje ci według t w o j e j woli,
jesteś posłuszny, gdy zaś nie podług t w e j woli, marszczysz się i nie chcesz słuchać. I takież to posłuszeństwo? Nie jest to poddanie woli t w o j e j pod wolę Przełożonego, ale raczej poddanie się Przełożonego pod
twoją wolę.
Gdy spełniasz z posłuszeństwa najmniejszą choćby sprawę, większą z tego mam chwałę, a ty większą
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zasługę, niż gdybyś najdoskonalszą rzecz robił z twojej własnej woli, bo, gdy z posłuszeństwa działasz,
pewny jesteś, że wypełniasz wolę moją, przez Przełożonego objawioną, i zasługa twoja jest pewna; gdy
zaś sam ze s w o j e j woli działasz, nie masz tej pewności. Gdy czynisz cośkolwiek według t w o j e j woli, często bywasz oszukany od nieprzyjaciela swego, który
umie pozorną sukienką cnoty pokrywać skryte swoje
zasadzki. Rozważ więc i zastanów się, jak powinieneś
być posłuszny.
Głos zakonnika do Boga.
Najświętszy Mistrzu i Zbawicielu mój, dałeś mi
ze siebie dobry przykład posłuszeństwa, czyniąc we
wszystkiem wolę Ojca twego, żebym ja, zapatrując
się na Ciebie, na wzór twój wypełniał wolę twoją,
przez rozkazy Przełożonego ogłoszoną, lecz ja, uczeń
niedobry, nie pojąłem dotychczas t w o j e j nauki
i sprzeciwiałem się wyrokom Przełożonych moich.
Nie wymawiałeś się, o dobry Panie, od niewczasów,
głodu, pracy, biczów, ciernia, nawet haniebnej śmierci, — mnie tak ostrych rzeczy Przełożony nie przykazuje, a ja wymawiam się i marszczę, mruczę i narzekam. Jako Syn nie przestąpiłeś woli Ojca twego
w najmniejszej rzeczy, — a ja twój poddany, który
Tobie i Przełożonym moim poprzysiągłem posłuszeństwo, tyle razy hardo sprzeciwiałem się. Ty Bóg
z Boga, Pan nad pany, czyniłeś cudzą wolę, — a ja
proch i robak nikczemny, chcę swojej tylko woli słuchać. Wstydzę się teraz tego, o Panie mój, żałuję za
tak wielką pychę moją i chcę się poprawić. Co poprzysiągłem, chcę dotrzymać. Nie chcę odtąd własnej
szukać woli, ale chcę być posłuszny Przełożonym jak
sługa panu, jak niewolnik swojemu królowi. Ciebie
chcę w posłuszeństwie naśladować. Żaden rozkaz już
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mnie więcej nie zatrwoży, żadna trudność nie odstraszy.
Ojciec duchowny.
Yir obedicns łoquetur rictoriam. Mąż posłuszni/
będzie mówił zwycięstwo (Prov. 21, 28). Kto jest posłuszny, zwycięża pysznego czarta i samego siebie.
Ale posłuszeństwo powinno być należyte, proste,
prędkie, ochotne, wesołe. Cokolwiek każe ci Przełożony czynić, rozumiej, że ci to sam Bóg rozkazuje
i dlatego przy wypełnianiu rozkazów proś w duszy
Boga, aby wzmocnił słabość twoich sił do wykonania
naznaczonej pracy. Gdy ci będą dawać wyższy urząd
lub wyższe miejsce, nie kieruj się przytem własnem
pragnieniem. Kiedy będą ci rozkazywać według twojej chęci, nie miej w tem upodobania, ale pragnij
tylko wypełnić posłuszeństwo. Wystrzegaj się niezwyczajnej ostrości życia, podanej ci z własnej a nie
z przełożonego woli, bo Bogu nie podoba się własna
wola, która niemałe częstokroć powoduje oszukania
i jest przyczyną złych skutków zamiast dobrych i pożytecznych. Czasem w y d a j e się, jakobyśmy coś przez
cnotę czynili, a my robimy to przez upór. Postanów
szanować wszystkie rozkazy przełożonych tak, jak
rozkazy Boskie.
Zmów 3 pacierze za twoje przeszłe nieposłuszeństwo.

Czytanie

I.

O ODMIANIE W Z A K O N N I K U Ś W I A T O W E G O
ŻYCIA.
Gdyby świat i Zakon jednakowej były między
sobą natury i jednakowe w duszach służących im
sprawowały skutki, to łaska, przez którą Bóg powołał nas ze świata do Zakonu świętego, nie byłaby ni-
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czem dla nas osobliwszem; próżnemi i bezużytecznemi byłyby k r w a w e zasługi Jezusowe, wysługujące
nam ten dar osobliwszy ze skarbu nieprzebranej dobroci Bożej; a na cóżby się zdały wszystkie te tak
wielkie starania, któremi otacza nas Bóg, chciwy naszego zbawienia, kiedy serca nasze odrywa pomału
od miłości świata, oświeca rozum, zachęca wolę, zapala pobożne pragnienia, usuwa rozmaite trudności,
osładza ostrość zakonnego życia, gdyby On mógł mieć
od nas żyjących na świecie to samo, czego pragnie
od nas w Zakonie? A l e że mądrość Boża nieskończona, w y r y w a j ą c nas ze świata, tyle i tak wielkich używa sposobów, iż częstokroć zdaje się gwałt zadawać
naturze, wynika niezbicie, że Zakon z natury swojej
i właściwości swoich jest daleko godniejszy i zacniejszy, aniżeli świat. Z tego jednak w y p ł y w a oczywiście,
że i życie zakonne musi być zupełnie inne, to jest
daleko doskonalsze i świątobliwsze niż świeckie.
Kto za łaską powołania idzie do Zakonu, czyni
z siebie Bogu żywą ofiarę, bo oddaje życie własne,
nad które niema nic droższego, temu, od kogo je
wziął, to jest samemu Bogu, na uznanie najwyższej
jego nad sobą władzy i panowania. Jakaż więc byłaby
to ofiara, gdyby kto będąc w Zakonie, nie żył jedynie
dla Boga, któremu się poświęcił.
Ofiara, według zdania wszystkich teologów, polega na zniszczeniu tej rzeczy, którą się ofiaruje.
A jakaż to będzie ofiara zakonnego życia, jeżeli
w niem pozostaną nietknięte wszystkie światowe narowy?
W starym Testamencie kapłani, zanim włożyli
na stos ofiarne zwierzęta, wprzód obmywali je w sadzawce kościelnej, a dopiero potem zabijali je na
ofiarę Bogu i niszczyli je przez spalenie ogniem. Podobnie każdy, kto poświęca się Bogu w Zakonie, najpierw przy samem wejściu obmywa się w krwawej
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kąpieli zasług Jezusowych, w której odbiera na duszy
zupełne z grzechów oczyszczenie, lecz jeżeli potem
pokaże się na nim jakikolwiek znak światowego życia, ogień miłości Bożej, który go do tej służby zapalił, nie uczyni z niego wonnego niebu kadzenia.
Bydlęta, złożone na ołtarzu starozakonnym Bogu na
ofiarę, traciły swoje nazwiska i już więcej nie nazywano ich własnemi według swego rodzaju nazwiskami, lecz jednem współnem wszystkim mianem: Ofiara, albowiem Ołtarz Boski odmieniał niejako ich naturę, rodzaj, imię, a dawał nowy tytuł, którym się
różniły od innych rzeczy niepoświęconych Bogu, a to
dla nauki ludzi, idących Bogu na ofiarę, że nie powinni nic w sobie mieć z dawnych obyczajów, przymiotów, nic światowego, bydlęcego, imię samo nawet
i nazwisko powinny być święte.
W pierwszej Księdze Królewskiej stoi napisane,
że kiedy Samuel namaszczał pierwszego króla Saula
na królestwo Izraelskie, podczas tej ceremonji ten mu
zapowiedział skutek, że odmieni się w innego człowieka: I przypadnie na cię Duch Pański, i odmienisz
się 10 męża innego (1. Reg. 10, 6). Odmiana ta nowego monarchy nie odnosiła się do natury, bo co do osoby tenże sam Saul, co przedtem był królem, ale tyczyła się ona jego obyczajów, które, po wstąpieniu
Saula na tron królewski, okazały się całkiem innemi,
bo nie były one już tak proste i wiejskie, jak przedtem, ale poważne i prawdziwie królewskie. Odmiana
ta była nie co do ozdoby ciała, ale co do piękności
duszy: jakoż Saul zaraz przyłączył się do towarzystwa
Świętych, zaczął śpiewać w chórze z Prorokami, jak
wyraźnie opowiada Pismo św. w powyższej Księdze.
Św. Grzegorz Papież, tłumacząc tę historję
Pisma Św., powiada, iż nie podobna wynaleźć piękniejszego nad ten obrazu człowieka na służbę Bożą
oddanego. Albowiem z nową sukienką zstępuje na
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człowieka, poświęcającego się służbie Bożej, nowy
Duch zakonności i tejże chwili, wyzuwając ze starego, odmienia go w innego, nowego męża, który według Boga stworzony jest. A dalej odmianę tę Saula
opisując, przydaje tenże św. Doktor: Repente raptus
in virtute super renientis Spiritus esse carnalis desinit,saec-ulicurasabjicit,
et inaeternorum
contemplationem mira puritate consurgit. Porwany nagle mocą
Pucha nań spadającego przesta je być cielesnym, troski światowe odrzuca., a do rozmyślania rzeczy wiecznych z dziwną czystością powstaje. Kto zaczął Bogu
w Zakonie prawdziwie służyć, takiego nie powinna
odrywać od rozmyślania rzeczy zbawiennych i Boskich żadna rzecz, największe nawet potrzeby naukowe, domowe, publiczne; stateczności jego umysłu nie
powinny odmieniać żadne inne zatrudnienia. figo
nihil foro, nihil campo, nihil curiae debeo, nihil officio adrigilo, nulla rostra praeccupo, nulla praetoria
obserro, iura non conturbo, causas non elatro, non
milito, recessi a po pulo: nnicum mili i negotium es!,
scilicet vacare l)eo. Ja ani do prawa, ani do wojska,
ani do dworu sprawy nic mam, żadnego urzędu nie
pilnuję, na żadne nie wstępuję mównice, sądóu> nie
patrzę, z nikim się nie -prawuję, w sprawach nie staję,
w wojsku nie służę, usunąłem się od ludzi: jedynem
mojem zajęciem jest służyć Bogu, mówi o sobie Tertuljan. Zakonnik powinien odmienić się w innego
człowieka; w innego co do duszy, zatapiając się w rozmyślaniu rzeczy wiecznych; w innego co do ciała,
pracując jedynie tylko dla Boga; w innego co do wewnętrznych władz duszy, w innego co do zewnętrznych zmysłów, aby o żadnych innych rzeczach nie
myślał, jak tylko o niebie, niczego nie kochał, jak
tylko dobro nieskończone, żadnej rzeczy na pamięci
nie miał, jak tylko dobrodziejstwa Boskie, iżby
w ustach swoich miał tylko słowa wiecznej prawdy,
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przed oczyma przykłady świątobliwie żyjących,
w uszach pienia Boskiej chwały, — jednem słowem
tak winien odmienić się, iżby, jako o św. Marcinie
napisał Sulpitius Severus, wydawał się człowiekiem
z innego świata.
Rzecze kto, że życie takie możliwe pustelnikom
raczej w lasach mieszkającym, aniżeli zakonnikom,
którzy wśród ludzi i na ich usługi żyją. Myli się, kto
takiego jest zdania. Alboż to pustelnikiem był Dawid,
który, po swojem nawróceniu do pokuty, siedem razy
na dzień odprawiał modlitwy i dla nabożeństwa przerywał sobie o północy najlepszy sen? (Ps. 118, 164
i 62). To zapewne takim samym był pustelnikiem cesarz Konstantyn Wielki, który po przyjęciu Chrztu św.
nawet w drodze z wojskiem miał dla siebie kaplicę
pod namiotem, gdzie codziennie nietylko był obecny
na strasznej Ofierze zbawienia naszego, ale także na
kapłańskich godzinach przez duchowieństwo tamże
śpiewanych! To pewnie pustelnikami byli Apostołowie Piotr i Jan, którzy po swojem powołaniu nie opuszczali poobiednej Nony w kościele, jako świadczą
Dzieje Apostolskie (3, 1). Nasz św. Anioł Męczennik,
oprócz Pacierzy kapłańskich, każdego dnia odmawiał
nabożnie klęcząc cały Psałterz; Awertan, Frankus,
Wojciech, Wiel. Anioł de Paulo i inni całe noce przepędzali na modlitwach i ostrych umartwieniach na
wzór P. Jezusa, o którym mówi Ewangelja: Nocował
na modlitwie Bosej (Luc. 6, 12). Zakonniku, wielce
samego siebie zwodzisz, jeżeli myślisz, że powołany
jesteś od Boga do czego innego, a nie do odmiany
twojego życia i poprawy złych nałogów. Na nic ci
się to przyda, choćby po sto razy, przyjmować stan
zakonny, jeżeli po swojem powołaniu nie odmienisz
swoich obyczajów. Non sa tis est, (/uod istum locum
expetivimus, si tal es sum u*, (juałes in saeculo essc
poteranius. Nic wystarczy, ieśm y nu to przyszli miej-
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sce, jeżeli takimi jesteśmy, jakimi mogliśmy być na
świecie, m ó w i św. Zeno i dalej p r z y d a j e ten św. biskup: Von te fallat, quieumquc Ule es, numerns dierum, quos li iccorporalitersacculo eon sum psisti.
lllum
tantum dian ri.rissc te computa, in quo roluntates
tuas abnegasti. Niech cię nie zwodzi, ktokolwiek jesteś, liczba dni, które tu, opuściwszy świat, co do ciała przepędziłeś. Ten tylko dzień twego życiu rachuj,
w którym zaparłeś sic własnej woli. Nie na tern więc
polega istota stanu zakonnego, aby, o k r y w s z y się suknią zakonną, trawić dni życia za zamknięciem, ale
na tem, żeby prowadzić odmienne życie, a świeckie
narowy wykorzenić.
Piękny przykład duchownej przemiany przytacza św. Sydonjusz w Maksymie ze świeckiego kawalera w y ś w i ę c o n y na biskupa tolosańskiego. Ut ren i
occurrit mili i i/ise quem noreram anterius, corpore
erectum, gressu cj-peditum, roce liberum, jacie liberałem, multum ab antiguo dissimilis, liabitus grUris,
pu<łor, eolor, senno religiosus, coma breris, cilicium,
rei a foribus a p pensa, lectus nihil plumae, mensa nihil parpurac. (Idy przyszedłem. m ó w i św. Sydonjusz,
zaszedł mi drogę ten, którego przedtem znałem z wyprostowanej postawy, w ruchach prędkiego, w mowie
swobodnego, o nadobnej Iwarzy, wielce do dawnego
niepodobny, poważna suknia, skromność, postać, mowa
bogobojna,
włosy obcięte,
Włosienica, zasłony
u drzwi, łóżko bez pierza, stół bez żadnych ozdób.
Odmiana ta nie pochodziła z czego innego, jak tylko
z powołania do stanu duchownego i oddalenia od
świata. Jeżeli taka nastąpiła odmiana w biskupie,
który nie jest obowiązany tak ściśle do ostrości życia
i wzgardy w y g ó d , to jakaż powinna ona być w zakonniku?
Sw. Tomasz, Doktor anielski, jak pisze Bollandus ad diem 7 Martii, nie mógł tego pojąć i zrozu-
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mieć, żeby zakonnik mógł inną jaką mowę prowadzić, a nie o Bogu, albo inną jaką rzecz czynić, któraby nie zmierzała ku zbawieniu dusz ludzkich lub jego
własnemu: gdy od Boga powołany został nie na co
innego, jak tylko na to, co odnosi się do chwały Bożej
i zbawienia dusz. I dlatego właśnie zakonnik Boskiem
i kościelnem prawem wolny jest od wszelkiej innej
pracy, do której ludzie na świecie żyjący są obowiązani, jako mówi św. Tomasz a Villanova: Monaoho
nullus labor imponitur, ni xi uł non laboret, imo ul
ąuiescat cum l)co suo, et tota die dclectetur in co.
A'a zakonnika nie nakłada się żadnej pracy, jak tyl
ko tę, aby nie pracował, owszem, aby odpoczywał
z Bogiem swoim i cały dzień cieszył się w nim.
Nietylko w nowym, ale i w starym Testamencie
Bóg wymagał tego po duszach oddanych mu na służbę, aby odmiana taka nastąpiła, tak powierzchowna
na ciele, jak i wewnętrzna na duszy. (Num. 6). Nazarejczykowie, przez osobne ceremonje Bogu poświęceni, musieli być od pospolitego ludu oddzieleni, nie
wolno im było używać wina tak w jagodach, jako
i w napoju, strzyc włosów, dotykać się ciał zmarłych. Sw. Grzegorz Nazjanzeński w mowach pochwalnych św. Bazylego Wielkiego powiada, iż starozakonni Nazarejczykowie byli figurą dzisiejszych
w Kościele Bożym zakonników. Jako bowiem tamci
oddaleni byli od społeczności pospolitego ludu, tak
zakonnicy powinni się wystrzegać towarzystwa osób
światowych, żyć we wstrzemięźliwości i umartwieniu
zmysłów ciała, powinni unikać dogadzania sobie we
wszystkiem, nie szukać zewnętrznego przepychu, nie
tykać się umarłych, to jest nie mieć przywiązania do
przemijających i znikomych rzeczy. Stan Nazarejczyków był osobliwszy i odmienny od stanu pospolitego ludu i całkiem inna Reguła ich życia. Gdy bowiem wszyscy inni ludzie składali na ofiarę Bogu
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bydlęta, ptactwo, wino, jagody, zboże itd., lub nawet
własne dzieci, jak Abraham Izaaka, Anna Samuela,
to oni na ofiarę Bogu poświęcali samych siebie. Dlatego Bóg wymagał od nich osobliwej odmiany.
Jeremjasz, opisując odmianę Nazarejczyków,
mówi
tak:
Denigrata est .super carbones facies
eorum, non sunl cogniti in platcis, adhaesit cutis
eorum ossibus, aruit, el facia est
quasi lignum.
Zczerniało nad węgle oblicze ich, i nie poznano ich
na ulicach, przylgnęła skóra. ich do kości, wyschła
i stała się jako drewno (Tren. 4, 8). Kto oddał się
prawdziwie na usługi Bogu, ten nie powinien mieć
twarzy utuczonej wygodami, ale ciało jego powinno
być od umartwienia i postów wybladłe, skóra do kości
przywrzała. Nie powinien nazywać się Nazarejczykiem, to jest Bogu poświęconym ten, kogo ulice często widzą, jako na ten tekst Pisma św. powiada
św. Gilbert opat:
Frequentia platearuin dedecorat
Nazareos, et, speciem peregrinam inducit. Wałęsanie się po ulicach nie zdobi Nazarejczyków i dziwny
przedstawia
widok.
Między innymi znanymi ze świątobliwości ludźmi Zakon nasz ma bł. Frankusa de Lippis, który niegdyś na świecie rozpuścił się na wszelaką swawolę,
lecz potem zmienił swe życie i surowej oddał się pokucie w naszym Zakonie. Klemens V. Papież policzył
go między błogosławionych. Żeby życie jego w krótkich opisać słowach, wystarczy powiedzieć, iż nie
było takiej złości, którejby, popuściwszy cugli namiętnościom swoim, nie popełnił. A l e że swawolnemu ciału nie dosyć tego, iż popychało go tam, gdzie
tylko oczy niosły, ono, żeby naoślep wtrącić zapamiętałego grzesznika do przepaści wiecznego zatracenia,
przyprawiło Frankusa jeszcze o utratę ostatniego
w życiu dobra, to jest własnych oczu. Gdy bowiem
Frankus w zabawie z podobnymi sobie przegrał
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wszystko, co miał, na ostatnią stawkę stawił własne
oczy. I tę stawkę przegrał, a Bóg sprawił to, że w tejsamej chwili utracił wzrok i całkowicie oślepł. O niepojęta dobroci Boska, która znosiłaś cierpliwie tak
wielkie występki, i zwolna rózgą sprawiedliwości,
ale miłosierną ręką karałaś lekko tego, który tak ciężko wykroczył! O niepojęta Mądrości, która umiesz
z plugawego błota uczynić naczynie chwały, z cierpkich głogów i parzących pokrzyw zbierać słodki miód,
truciznę zamienić w lekarstwo na ożywienie umarłej
duszy! Nasz Frankus dopiero wówczas prawdziwie
przejrzał, kiedy, straciwszy oczy ciała, źrenicą rozumu zobaczył nieszczęśliwy stan swojej duszy. I stało
się to, co matka jego widziała, wydając go na świat:
wydało się bowiem jej, że porodziła szpetnego potwora, który powoli zamienił się w pięknego człowieka. Tak cały zanurzony w plugastwach grzechowych Frankus z Sieny, gdzie takie zgorszenie wszystkim dawał, udał się do Rzymu i tam odprawił generalną spowiedź z całego życia. Potem puścił się w daleką, pokutniczą pielgrzymkę do Kompostelli w Hiszpanji, gdzie u grobu św. Jakuba Apostoła, odzyskał
cudownie utracony wzrok. Odebrawszy zaś w widzeniu wyraźny rozkaz od Matki Boskiej, aby w Karmelitańskim Zakonie za grzechy pokutował, wrócił nietylko na ciele, ale i na duszy oświecony do Sieny,
skąd był wyszedł, i prosił o przyjęcie do klasztoru.
Początkowo miał w tem wiele trudności, bo publiczne
zbrodnie jego były powszechnie znane, lecz w y t r w a łość i szczerość pokuty, jakiej się oddawał, przełamały przeszkody i uczyniły go godnym zakonnego
towarzystwa. Gdy zakonnicy zgromadzili się w kapitularzu, aby radzić o jego przyjęciu, Anioł w postaci
pięknego młodziana
przyniósł widomie dla niego
habit zakonny i usunął w ten sposób wszelkie w przyjęciu jego do Zakonu trudności.
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Teraz przypatrzmy się odmianie Frankusa w Zakonie. Jak przedtem nie było żadnej swawoli takiej,
której by Frankus nie pozwolił swemu ciału, tak teraz
nie było takiej cząstki ciała, którejby za to nie karał
surowo rozmaitemi sposobami. Ciało swoje opasał
nie jednym, ale wielu ostrymi łańcuszkami, pod kapturem na głowie nosił żelazną obręcz, w ustach zaś
kulę ołowianą na żelaznym łańcuszku, które to narzędzia świętego okrucieństwa po dziś dzień można
widzieć za szkłem w jego trumnie. Czart mniemał,
że Frankus po swojem nawróceniu nie odmienił się
jeszcze zupełnie, więc zaczął mu podsuwać na myśl
lubieżne rozkosze przeszłego życia. Lecz srodze się
omylił, bo to nie ten Frankus, co dawniej. Gdy tylko
bowiem uczuł w sobie wznieconą do złego pożądliwość, rzucił się bez ubrania pomiędzy ciernie i póty
tarzał się po ostrych kolcach, póki cały krwią spłynąwszy nie zgasił w sobie wznieconego pożądliwości
ognia. A gdy po tak k r w a w e j kąpieli dawał mu się
jeszcze uczuć upał wzniecony do złego, wskoczył do
zamarzniętego wśród zimy dołu napełnionego wodą
i w nim ochłodził gorącością pokusy spieczoną duszę.
Gdy raz w piątek trwał długo na świątobliwem rozmyślaniu Męki Zbawiciela naszego, pokazał się mu
Chrystus tak, jak na K a l w a r j i na krzyżu zawieszony
i konający, mówiąc do niego: Vide France quid patior pro hominę, qui passionis tantae minime gratus est. Patrz, Frunlcu, co cierpię dla człowieka,
który ZU' tak wielką mękę wcale nie jest wdzięczny.
Wzruszony tem widzeniem i zapalony słodkim głosem cierpiącego Pana, tak się rozkochał w zbolałym
Zbawicielu, iż i myśleć i mówić o Nim nigdy nie przestawał. A b y go zaś mieć nietylko w pamięci, ale
i w oczach zawsze przytomnego, nosił w swoich rękach krucyfiks i nigdy go z nich nie wypuszczał, czy
chodząc, czy śpiąc, czy inne zajęcia klasztorne wyko-
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nując. Serce i oczy miał zatopione w tym Panu, od
którego przedtem odwracał się przez złe życie. Przedziwne sprawy życia tego błogosławionego opisał
obszernie Grzegorz Lombardellus z Zakonu Kaznodziejskiego na wzór i przykład swawolnych ludzi,
nawracających się do Boga. A ty, zakonna duszo, jeżeliś podobnie z Frankiem żyła na świecie, tak i za
jego wzorem odmień życie swoje w Zakonie.
Rozmyślanie

II.

o ŚLUBIE UBÓSTWA.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Słuchaj, co o mnie mówi Apostoł: dla iccs stal
się ubogim, będąc bogatym (2. Cor. 8, 9). Moja miłość
ku tobie sprawiła to, że z nieba zstąpiłem i przyjąłem
na się ludzką naturę, ale jeszcze więcej zajaśniała
wtenczas, gdy Ja Bóg i Pan wszystkiego stworzenia
stałem się dla ciebie tak ubogim, potrzebującym i pokornym, że nie miałem gdzie głowy swojej skłonić.
Patrz więc, co Ja Bóg dla ciebie uczyniłem, aby ciebie do ubóstwa zachęcić i pociągnąć do tej świętej
cnoty.
Urodziłem się w stajni, wśród zimy, w miejscu
niewygodnem, bez najmniejszego ciepła, bez ochrony
od zimna i wiatrów, tak właśnie jakby w otwartem
polu. Pościelą moją było trochę siana, kolebką żłób,
z którego bydlęta jadają, a ciało moje ledwie mogłem
czem okryć, aby od zimna nie umrzeć. Nikt mnie nie
przyjął do domu swego, nikt się nie ulitował nad
moją nędzą. Ty nie cierpisz tego w Zakonie, bo do
mieszkania masz wygodne miejsce, odzież odpowiednią, pokarm należyty, tak że nie potrzebujesz się fra-
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sować o żadną rzecz. A czy był taki czas, w którymbyś nie żalił się na swe niewygody, na niewczas lub
inny jaki niedostatek?
Żeby tobie dać ze siebie przykład do zachowania
ubóstwa zakonnego, nietylko wzgardziłem zbytecznemi rzeczami, ale nawet nie chciałem mieć potrzebnych. Czy naśladujesz mnie w tem?
Ty poszukujesz dla siebie wszelkich możliwych
wygód, chcesz smacznie zgotowanych potraw, dobrego i wcale nie pospolitego ubrania, mieszkania ozdobnie przybranego, starasz się według różności czasu
mieć różne odzienia, tak że bogacz albo inna jaka
osoba światowa, oddana próżnościom, nie mogłaby
więcej nad to wymagać, czego ty się domagasz, a mimo tego wszystkiego nie możesz się jeszcze nasycić
i swej chciwości zaspokoić, bo ustawicznie zabiegasz,
aby mieć jeszcze więcej. I takież to jest twoje ubóstwo zakonne, które ślubowałeś!
A l e popatrz jeszcze i zwróć oczy na samego
siebie. Czy jest to słuszne, aby kto tego pożądał, czego
się wyprzysiągł? czy jest rozumną rzeczą starać się
i niesłychane czynić zabiegi o to, czego nigdy mieć
nie można? Co będziesz mógł odpowiedzieć mnie Bogu, sędziemu twemu i nauczycielowi? ludziom, gorszącym się ze zbytecznego łakomstwa twego? młodszym zakonnikom, zapatrującym się na ciebie? Zakonowi, upadającemu przez zbyteczną wolność używania rzeczy przeciwko ubóstwu?
II.
Ubóstwo zakonne winieneś zachować nietylko
przez to, żebyś nie posiadał drogich i własnych rzeczy, poprzestając na tem, co tylko Zakon dla t w o j e j
potrzeby daje i pozwala, ale również i w tem, żebyś
nie miał do tego wszystkiego ani chęci, ani też pragnienia.
Rekolekcje dla oiób zakonnych
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Większą szkodę wyrządza duszy zła pożądliwość
doczesnych rzeczy, aniżeli same owe rzeczy. Ci, którzy dali się uwikłać w pożądliwość doczesnego dobra,
odeszli daleko od wiary i odemnie.
Ja Bóg patrzę na chęci serc ludzkich. Powiedziałem: Błogosławieni ubodzy duchem, to jest błogosławieni są tacy ubodzy, których chęć i pragnienie
nie jest przywiązanie do dostatków. Dobrze to jest,
że w Zakonie masz ubogi habit, cierpisz niedostatek,
ale jeżeli masz chęć i pragnienie nabycia rzeczy z zakonnem ubóstwem niezgodnej i tobie niepotrzebnej,
podobny jesteś do bogacza, zabiegającego o zebranie
dostatków i nienasyconego opatrznością moją!
Chciwość jest początkiem każdego grzechu.
Nigdybyś w życiu nie upadł, gdybyś w sobie przełamał chciwość nienależnej rzeczy. Wykarczuj w sobie
ten niegodziwy korzeń wszystkich grzechów, a będziesz dziedzicem królestwa mego.
Gdyby czart chciał ci prawdę powiedzieć, dlaczego zginął na wieki, tedyby ci nie inaczej odpowiedział, jak tylko, że dla jednego złego pożądania nad
swój stan i powołanie. Ach synu! i ty więc dla jednego pożądania rzeczy podłej, rzeczy takiej, która nie
warta nawet wspomnienia, masz tracić na wieki mnie
Boga twego, duszę twoją i zbawienie? Co to za nierozum twój!
Gdyby twój sługa wymagał dla siebie jakich
rzeczy nad miarę i położenie swoje, czybyś go nie
zgromił i za nierozumnego poczytał? A gdy ty poprzysiągłeś w ubóstwie służyć w Zakonie twoim, jak
się nie wstydzisz chcieć i wymagać tego w domu
moim, czego podobno nigdy nie miałeś w swoim?
Przypuśćmy jednak, że na świecie obfitowałeś we
wszystko, to czy możesz w klasztorze to wszystko
posiadać, co zostawiłeś na świecie? Jeżeli dostatki
i majętności nietylko na świecie pozostawiłeś, aleś
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się ich nawet odprzysiągł, to czemu wracasz się do
nich znowu?
Wykroczysz przeciwko czystości, uważasz to za
grzech wykroczysz przeciw posłuszeństwu, podobnie
do winy się poczuwasz, a czemu nie poczytasz sobie
za grzech, gdy przeciwko ubóstwu wykraczasz? To
zapewne inaczej przysiągłeś na czystość i posłuszeństwo, a inaczej na ubóstwo?
III.
Powiedziałem w Ewangelji mojej: Żaden, który
rękę swą przyłożył do pługa, a ogłada się wstecz, nie
jest sposobny do królestwa Bożego (Luc. 9. 62). Przez
złożenie profesji t w o j e j przyłożyłeś rękę do pługa
zakonnego ubogiego życia, jeżeli przeto obracasz sig
znowu do posiadania doczesnego dobra, już nie dla
ciebie królestwo moje. Gdybyś w Zakonie chciał żyć,
opływając we wszystko, lepiej było pozostać na świecie.
Żyć w Zakonie ubogim, a nie chcieć dla ubóstwa
kosztować najmniejszej niewygody, są to rzeczy nie
zgadzające się ze sobą, chyba tylko w takim zakonniku, który nim jest powierzchownie, a wewnętrznie
pozostał wszystek światowy.
Ja od dzieciństwa do śmierci samej tyle dla ciebie
cierpiałem niewczasów, niewygód, głodu, pragnienia,
zimna, a ty wcale nie chcesz cierpieć żadnej z tych
rzeczy. Ja w życiu mojem nie miałem na własność
ani kamienia, na którymbym mógł skłonić moją Boską głowę; obacz głowę moją otoczoną cierniem; ciało
pełne ran! I możeszże uważać to za rzecz słuszną,
żeby król był w nędzy, głodzie, utrapieniu, w zimnie,
w ranach, w niewygodzie, a żołnierz lub poddany żył
w wygodach, w cieple, w miękkiem łóżku i obfitował
we wszystko?
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Gdy masz mnie Boga twego, wszystko masz, gdy
masz cokolwiek oprócz mnie, nic nie masz. Uznaj
wielką twoją szkodę, gdy pożądasz cośkolwiek poza
mną. Ze mną jest wszystko, bo ja wszystko stworzyłem. Spuść się na mnie we wszystkich potrzebach
twoich, stać mnie na to, żebym cię mógł wspomóc. Ja
wiem dobrze o potrzebach najmniejszego robaka i ptaszyny, a ty może myślisz, że o tobie zapomniałem.
Schodząc z tego świata nic z sobą nie weźmiesz,
a gdybyś mógł to zabrać, co teraz zbierasz, toby cię
samo już potępiło, bo przysiągłeś na to, żeby być ubogim. Radbyś przy śmierci, żeby cię śmierć ubogiego
zastała: bądżże więc teraz takim za życia.
Głos zakonnika do Boga.
Najłaskawszy Zbawicielu duszy mojej, Królu
wiecznej chwały, Jezu mój, z najgłębszem uniżeniem
dziękuję Ci, że dla mojej miłości przyjąwszy naturę
ludzką, stałeś się ubogim, aby mnie nauczyć ubóstwa
i przez nie wprowadzić do Twojego dziedzictwa. Poprzysiągłszy ubóstwo w Zakonie moim, już stanąłem
z nieprzebranego miłosierdzia Twego na tej drodze.
Prawda, że dotychczas powodowany własną wolą,
schodziłem z tej drogi, ale od tego czasu nie opuszczę
tego bezpiecznego gościńca. Wszystkie niepotrzebne
rzeczy, sprzeciwiające się świętemu ubóstwu, odrzucam od siebie i brzydzę się niemi jako obrzydliwym
gnojem, poprzestając jedynie na Tobie, dobro nad
wszystkie dobra. Tyś Bóg mój i wszystko, a dla Ciebie
chętnie chcę ponosić wszystkie niedostatki, zimna,
jedzenia, napoju, spania, bo Ty ponosiłeś to dla mnie,
bo Ty octem i żółcią pojony byłeś. Będę używał lichego ubrania i łoża twardego, bo Ty dla mnie nagi
na twardym krzyżu spoczywałeś. Nie chcę się smucić
w żadnym niedostatku moim, bo Ciebie jedynie obra-
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łem sobie za cząstkę dziedzictwa mego i największego
szczęścia.
Ojciec duchowny.
Beati pauperes spiritu, guoniam ipsorum csf
regnum coelorum.
Błogosławieni
ubodzy duchem,
albowiem ich jest królestwo niebieskie (Mat. 5, 3).
Wielu jest ubogich, których ubóstwo nie czyni błogosławionymi, dlatego, że nie znoszą go dla Boga i dobrowolnie, lecz zmuszeni są cierpieć je poniewolnie,
są ubogimi co do posiadania rzeczy, ale nie co do ducha, gdyż pragną nabyć to, czego nie mają. Ty nie
masz takim być. Przeto odnów sobie złożoną przysięgę ubóstwa. Rzeczy, które masz do używania za
pozwoleniem przełożonego, złóż u nóg Ukrzyżowanego, oświadczając, iż gotów jesteś ich wcale nie mieć
na każdy Przełożonego rozkaz. Przez to będziesz
prawdziwym uczniem Jezusowym i naśladowcą, bo
On ubogo się urodził, ubogo i w niewygodach żył,
ubogo i nagi na krzyżu umarł, nie mając na czem
swojej Boskiej głowy skłonić. Przyszedłeś bowiem
do ubogiego Zakonu, abyś w nim ubogo dla Chrystusa umarł. Postanów nie mieć u siebie żadnej rzeczy
bez zezwolenia twego Przełożonego, pamiętając o tem,
że ślubowałeś ubóstwo.
Zmów 3 pacierze za twoje przeszłe wykroczenia przeciwko świętemu ubóstwu.

Czytanie

II.

ŻYCIE Z A K O N N I K A P O W I N N O B Y Ć T A K DOBRE,
ŻEBY Ś W I E C K A OSOBA S W E M L E P S Z E M Ż Y C I E M
NIE Z A W S T Y D Z A Ł A GO.
Każda cnota jest człowiekowi dana od Boga, jako
reguła i mistrzyni do kierowania sprawami jego, aby
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w swoim czasie były one zgodne z ową cnotą i według
jej zasad należycie wykonane. Każda zaś cnota tak
wielką sprawia w człowieku łatwość do wykonania
właściwych sobie uczynków, że działający nie odczuwa tych trudności, którychby doświadczyć musiał
ten, kto w niej nie uczynił należytego postępu. I tak
takiemu, co nie ćwiczył się w sztuce wojennej, trudno
jest, a prawie niepodobna, potykać się z żołnierzem,
zaprawionym w sztuce rycerskiej. Gdyby tedy żołnierz, obznaj miony z rycerskiem rzemiosłem, pozwolił się pokonać takiemu, który w tych rzeczach na
niczem się nie rozumie, ściągnąłby na siebie zasłużoną hańbę, a sztuce rycerskiej niemniejszą wyrządził krzywdę. Jakiż to wielki był wstyd dla całego
filistyńskiego wojska, że ich rycerz sławny wzrostem,
siłą, dzielnością i męstwem pokonany został przez
niedorosłego i nieznającego się na sztuce wojskowej
Dawida; że Holofernes od Judyty, a Sysara od Jaheli
sromotnie poginęli, z rąk tych, które orężem władać
nie umiały. I sprawiedliwie, bo sztuka zaniedbana
lub na złe użyta nie pożytek, ale zawstydzenie przynosić zwykła.
Według powszechnego świętych Ojców zdania
Zakon jest szkołą wszystkich cnót, gdzie człowiek
powołany od Boga, oddalony od świata tak powinien
być wszystek zatopiony w służbie Bożej, jak Duch
niebieski w obliczu nieskończonego Majestatu, gdyż
Zakon podaje swym synom te same zasady, któremi
rządzą się niebiescy Duchowie, to jest żeby wszystkie
ich sprawy nie co innego, lecz tylko Boga samego
miały na celu. Gdyby tedy któryś z niebieskich Obywateli, żyjąc na ziemi dał się w doskonałości życia
przewyższyć jakiemu ziemiakowi, jakiby przez to
wyrządził sobie wstyd a ujmę swoim niebieskim braciom? Dlatego też dla zakonnika nie wystarczy odmienić stan, imię, dawne towarzystwo, ale trzeba
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również odmienić życie, a w samem życiu starać się
0 to, żeby obecne sprawy doskonalsze były od przeszłych, aby świecki człowiek nie zawstydził zakonnika swem lepszem życiem.
Sw. Bonawentura, zestawiając ze sobą świętych
trzech Monarchów, ze wschodu słońca przychodzących do Chrystusa i duchowieństwo jerozolimskie,
między niemi tę różnicę zauważa, że świeccy ludzie
z większą gorliwością szukali swego Pana, aniżeli
duchowni i dlatego na zawstydzenie ich woła ten
św. Doktor: Ecce Reyes, liomines saeculares, Regni
negotia intermittunt, et Deum ąuaerunt, quem tamen multi literati et aUąuando Religiosi negligunt.
Sacerdotes non dixerunt ubi est DominusT Oto Królowie, ludzie świeeey, opuszczają sprawy królestwa,
a Boga szukają, o którego wielu mądrych, u czasem
1 zakonników nie dba. Kapłani nie mówili, gdzie jest
Pan? Co za wstyd będzie dla zakonnych osób, gdy
czasu swego okaże się większa gorącość ku Bogu
i rzeczom niebieskim u osób świeckich, aniżeli u nich!
Co za hańba, gdy świecka osoba klęcząc potrafi kilka
godzin trwać na modlitwie, na której zakonna przykrzy sobie przepędzić krótki czas! Co za zgorszenie,
gdy w większej wstrzemięźliwości i umartwieniu
zmysłów żyć będzie człowiek świecki, niżeli zakonnik, którego właśnie powołaniem jest martwić ciało
i trwać na ustawicznej chwale Boskiej. Jeżeli tedy
nieomylną jest prawdą, powagą słów samego Chrystusa zatwierdzoną, że komu więcej dano, od tego
więcej będą żądać, to któż ściślej obowiązany jest
doskonalsze wykonywać dzieła i sprawy chrześcijańskiego życia: świecki czy zakonnik? Chyba zakonnik,
który więcej otrzymuje od Boga oświecenia, sposobów i pomocy do dobrego, aniżeli świecki.
Raz stanął przed Chrystusem młodzian światowy, pragnąc dowiedzieć się, w jaki sposób mógłby
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doskonalsze życie prowadzić i otrzymał odpowiedź:
Si ris perfcctus csse, vade et rendc ąuae habes. Jeżeli
chcesz być doskonałym, idź, a sprzedaj co masz
(Mat. 19, 21). Podobnie i Apostołowie, prosząc o regułę życia dla siebie otrzymali odpowiedź: Nolite possiilcre ani urn, neque argentum, neque pecuniam in
zonis restris. Nie miejcie złota, ani srebra, ani pieniędzy w trzosach waszych (Mat. 10, 9). W jednym
i w drugim wypadku słowa Chrystusowe zdają się
podawać jedną i tę samą regułę życia, tak młodzianowi jak i Apostołom, albowiem i tam i tu Chrystus
kazał zachować ubóstwo. A jednak wielka zachodzi
tu różnica. Jednakowa wprawdzie podana została
reguła ubóstwa, ale nie jednakowo podana. Człowiekowi światowemu Chrystus do woli zostawił, nie obowiązując go do ubóstwa, ani nakazując zachowania
tegoż i dlatego warunkowo powiedział: Jeżeli chcesz.
Uczniom zaś swoim, ludziom na jego wyłącznie służbę wybranym, odłączonym od świata, przykazuje
ubóstwo już nie pod warunkiem, ale pod wyraźnym
nakazem: Nie miejcie złota itd. A wielka jest różnica,
czynić co z własnej ochoty, a czynić z obowiązku,
spełniać coś z dobrej woli, a spełniać z konieczności.
Nikt bowiem nie będzie wyrzucał niezachowania doskonałości temu, kto nie jest do niej obowiązany,
takiemu zaś, który do niej jest zobowiązany, każdy
będzie wytykał, że j e j nie wypełnił.
Sw. Ambroży ciekawą porusza kwestję, dlaczego
Bóg wszechmogący chwalebnych czynów Jobowych
nie opowiedział przed Aniołami, przy tronie swoim
będącymi, ale przed szatanem: Numquid considerasti
ser rum meum Job* A baczyłżeś Joba sługę mego*
i sam daje piękną odpowiedź, że to uczynił Bóg nie
dla innej przyczyny, jak tylko dla większego zawstydzenia czarta, iż człowiek ziemski, stworzenie niższe
i słabszej natury, wierniejszym jest w służbie Bożej,
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niżeli on stworzony w niebie, wolny od ciała, jeden
z pomiędzy dworzan Boskich i z tego względu obowiązany do okazywania większej doskonałości. W podobny sposób powinnaby każda z zakonnych osób
często zapytywać samą siebie: Numąuid considerasti?
Czy zauważyłeś tego człowieka świeckiego, jako służy
Bogu lepiej, aniżeli ty, jak gorliwie zachowuje przykazania Boże i kościelne? jak szczery jest w mowie?
w postępowaniu łagodny? w obyczajach cnotliwy,
pokorny, cierpliwy, nabożny? Patrz! wrodzone skłonności jak w nim umartwione, a w tobie rozpuszczone!
Wstyd to dla ciebie, że w tem zwycięża cię świecki
człowiek: EJ- actione saccularium confunditur rita
Rfligiosorum, mówi śic. Grzegorz (Lib. Job.). Z czynów ludzi światowych doznaje zawstydzenia życie
zakonników.
Laban, chcąc odnaleźć swoją stratę, to jest swoje
bałwany przez córkę własną zabrane, puścił się w pogoń za Jakóbem, zięciem swoim, a dognawszy go
razem z żonami i służebnicami na górze Galaad, szukał straty swojej w namiocie Lii, pomiędzy służebnicami i w namiocie Racheli, lecz ta ukryła je pod
mierzwą wielbłądzią. Któżby się spodziewał, że Rachel, urodą i miłością przewyższająca Lię, tak się
niepięknie spisze i taką krzywdę własnemu ojcu w y rządzić potrafi? Na co nie odważyły się osoby niższego stanu, bo j e j służebnice, ona to uczyniła. Sylveira, rozważając tę historję Pisma św. tak powiada:
Per idola viti<i
ac lurpitudines denotantur,
haec
autem non apud Liam, ncc a pud famulas, sed apud
Rachelem reperiuntur, ul e.r hoc discas, r/uod uliquando grariorihus negotiis. ac peccatis illagueantur illi, qui in alliori a pice, ac rcligiosiori claustro
degunt, quam Uli qui in inferiori statu ac saeculo
vivunt. Pod wielbłądziem posłaniem znalazły się bałwany, których nie znaleziono w bogatych skrzyniach.
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Pod grubą wełną pokazała się zła sprawa, której nie
spostrzeżono w pięknie przybranych pomieszkaniach.
Gdy w zakonnej osobie pokaże się niedoskonałość,
których w świeckiej nigdy niema; gdy w poświęconej
na służbę Bożą duszy w y j d z i e na jaw lekkomyślność
w postępowaniu, wolność w używaniu zmysłów, nieumartwienia własnych chęci, których nie widać
w osobach świeckich: jak wielki z tego dla Zakonu
wstyd i hańba, a dla niej samej zguba.
Zastanawiając się nad tem, jak często ludzie światowi w cnotach zwyciężają osoby Bogu poświęcone, św. Augustyn zdumiały staje nad
tem i powiada: Yiditnus vivos morientes, et mortuos a morte surgentes, et eos qui inter filios Dei
ambulant, in mcdio lapidum ignitorum, quasi lutum
processisse, quia publicani praecedent incolas Regni
coelorum. Filii autem Regni ejicientur in tenebras
exteriores.
Widzieliśmy
żywych
umierających,
a
zmarłych powstających ze śmierci, a tych, którzy
obracają się między synami Bożymi, postępujących
nakszta.lt biota wśród ognistych kamieni, albowiem
celnicy uprzedzą mieszkańców Królestwa niebieskiego, synowie zaś
Królestwa. wyrzuceni
zostaną
w ciemności zewnętrzne.
Te ubolewającego św. Augustyna słowa potwierdza straszne widzenie, jakie raz miał, o którem świadczy Salvianus Abbas według tego, co sam czytał in
Vitis Patrum 1. 5. de compunctione w tych słowach:
Ego ad judicium raptus sum, et vidi multos de habitu nostro euntes ad tormenta, et multos saeculares < tinlcs ad Regnum. Ja na sąd porwany widziałem wielu z habitu naszego idących na męki, a wielu
świeckich idących do Królestwa.
Rekared, król hiszpański, wysłał był posłów do
św. Grzegorza Papieża z oznajmieniem, jako po przezwyciężeniu wielu trudności, przyprowadził arjański
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naród Wizygotów do wiary Chrystusowej i jedności
Kościoła św. Sw. Grzegorz, przeczytawszy przysłany
list, z radości wszystek rozpłynął się w serdeczne łzy,
że ów lud przez sektę arjańską odszczepiony wrócił
do owczarni Chrystusowej i do posłuszeństwa powszechnemu Pasterzowi. Lecz jak powierzchownie
ten św. Papież cieszył się z tej nowiny, tak wewnętrznie sam w sobie bolał wielce, na myśl, że osoba świecka zwyciężyła go w tej usłudze Chrystusowej, co tak
w odpowiedzi s w o j e j do Rekareda wyraża: Haec me
etiam contra me ewcitat, quod piger ego et inutilis,
tunc inerti otio torpeo, ąuando in animarum congregationibus, pro lucro coelestis Patriae, Reges laborant.
Quid itaque ego in illo tremendo emmine
judici venienti dicturus sum, si tunc illuc vacuus
rener o, ubi tua excellent,ia greges post se fidelium
ducet ? To mnie także przeciwko mnie podnieca, że
leniwy ja i niepożyteczny. wtenczas w opieszaletn
próżnowaniu gnuśnieję, kiedy królowie, dla zysku
niebieskiej chwały, mozolą się w zgromadzaniu dusz.
Cóż tedy ja na onym strasznym sądzie odpoioiem
przychodzącemu Sędziemu, jeżeli wówczas z próżnemi rękami przyjdę tam,
gdzie twoja
Króletcska
Mość poprowadzi za sobą trzody wiernych. A przecież ten Papież święty wszelkiego przykładał starania dla nawrócenia wspomnianych Wizygotów do
jedności Kościoła św. przez gorące do Boga modlitwy,
publiczne po całym Rzymie suplikacje, procesje, kazania itd. Przytem pisarze kościelni obszernie opisują tego św. Papieża chwalebne dzieła, jako przez
świątobliwe dekrety w Europie, A z j i i A f r y c e ogłoszone, usuwał złe obyczaje, rozszerzał Kościół, utrzymywał sprawiedliwość; jako za czasu swego panowania własnemi dochodami żywił w Rzymie wszystkie
klasztory, sieroty, ubogich. Pomimo jednak tego
wszystkiego nie uspokojony tak pięknemi dowodami

140

DZIEŃ III.

swego przykładnego życia, płakał w oczach wszystkich, wstydząc się tego, że go osoba świecka uprzedziła w tej usłudze, mówiąc: Piger ego et inutilis.
Leniwy ja i nic pożyteczny i póty się nie uspokoił
w swoich żalach, póki na wzór Rekareda, podobnie
z wielkim wysiłkiem i różnemi sposobami, nie w y r wał z ciemności bałwochwalstwa Angielskiego Królestwa i do wiary Chrystusowej nie przyprowadził.
Bóg, wyprowadzając nas ze świata do Zakonu,
to z nami czyni, co ogrodnik, który w y r y w a w lesie
dzikie drzewa i przenosi je do swego ogrodu, aby
czasu swego zebrać z nich dla siebie słodki owoc.
Gdyby tedy drzewo do ogrodu przesadzone takie
same jak przedtem owoce wydawało, na cóżby przydało się jego przeniesienie? Jako tedy drzewo nie
przez to ma swoją wartość, że w Pańskim ogrodzie
rośnie, ale przez to, że lepsze od leśnych przynosi
owoce: tak i zakonnik nie przez to ma znaczenie, że
żyje w Zakonie, w towarzystwie dusz od Boga w y branych, ale przez to, że lepszy i doskonalszy przy- •
nosi Bogu owoc i pożytek, aniżeli ludzie światowi.
Dlatego to nasz św. Anioł męczennik, pokazawszy się
w zachwyceniu św. Marji Magdalenie de Pazzis, pouczył ją, żeby nie przestawała na samem tylko pożądaniu świętego ubóstwa, co spotkać można i u osób
świeckich, które nie przywiązują swojego serca do
zebranych dostatków doczesnych, ale starała się doskonale i skutecznie praktykować tę cnotę, co jedynie
osobom zakonnym przystoi: Age, non ut satietur tune
appetitus solo virtuti s hu jus amore, sed exercit.io.
Czyń, żeby żądza twoja nic zadowalała się samą tylko tej cnoty miłością, ale jej praktykowaniem.
A dalej tenże Święty podaje tego przyczynę przez
podobieństwo: Non enitn famelicus praeparata tantummodo mensa, sed cibis copiota satiatur. Albowiem głodny nic nasyca się stołem nakrytym, lecz
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zaatawionemi na nim potrawami. Żyć tylko tak dobrze, jak osoby świeckie żyją, nie przystoi zakonnikowi, który do wyższych rzeczy od Boga powołany
jest, a cóż dopiero, gdy człowiek świecki doskonalsze od niego życie prowadzi! Albowiem każdy zakonnik, przez swoją profesję przypuszczony do towarzystwa i społeczności Świętych, ich świętym zwyczajem powinien żyć, to jest daleko doskonalej od tych,
którzy do takiego Zgromadzenia nie należą.
Jak wielki wstyd, hańbę i wewnętrzną boleść
serca zakonnik przynosi tak Zakonowi jak i sobie,
gdy przez lepsze życie da się zwyciężyć świeckiemu
człowiekowi pięknie się pokazuje z tego żalu, jakim
jeden ze czterdziestu Męczenników nabawił towarzyszów swoich. Historja kościelna opowiada, że za czasów Licynjusza cesarza Agricolaus starosta kazał
wśród mroźnej zimy wrzucić do zamarzłego jeziora,
pod miastem ormiańskiem Sebasten, czterdziestu w y znawców Chrystusowych, aby tam okrutną śmiercią
poginęli. A l e jeden z tego świętego zgromadzenia
w tak okrutnej męczarni zachwiał się w swojej stałości, a nie chcąc dłużej ze swoimi kolegami cierpieć
dla Chrystusa, poszedł do pobliskiej łaźni, aby się
ogrzać. Lecz przez to nieszczęśliwy i Boga swego
zdradził i sam wiecznie zginął. Gdy to się stało, żołnierz postawiony na straży świętych Męczenników,
ujrzał trzydzieści dziewięć jaśniejących nad nimi
koron, przyniesionych przez Aniołów. Zadziwiło go
to niepomiernie, bo wiedział dobrze, że wszystkich
było czterdziestu, lecz w tej samej chwili spostrzegł,
jak właśnie ów jeden z tych świętych więźniów, zimnem zwyciężony, nie wytrwał w wyznaniu Chrystusa. Natychmiast tedy on sam na miejsce jego skoczył
w zamarzłe jezioro i tak liczbę św. Męczenników
dopełnił. Nad tem zdarzeniem staje zdumiony św. Bazyli, a obfitemi łzami opłakując nieszczęśliwą zgubę
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przeszłego Chrystusowego żołnierza, tak mówi: Co za
wstyd dla tego chrześcijanina to oczach całego piekła, że rany jego te, które cierpiał dla Chrystusa,
dziś smażą się w nieustającym ogniu! Co za hańba
dla niego, że jego, chrześcijanina, iv cierpieniu dla
Chrystusa zwyciężył poganin, że powołanego od
Chrystusa męstwem przewyższył ten, który wcale
do nic znał! Już był w otwartych podwojach nieba,
(/ kto inny wbiegł za niego; już Aniołowie czekali
na niego, jako na przyszłego swego towarzysza, ale
kto inszy uprzedził go; tamten długo cierpiąc dla
Chrystusa, w piekle goreje, ten, krótką mękę cierpliwie zniósłszy, naśmiewa się z niego 10 nieskończonej chwale. Podobny zysk i skutek z zadowalania
własnych pożądań mają dusze, powołane od Boga do
jego służby, gdy ich kto inny swemi dobremi sprawami zwycięża: oto nic im innego nie pozostanie,
jak tylko nieustająca sromota w oczach nieba
i świata.
Ponieważ Bóg wybrał osoby zakonne na życie
doskonalsze, sprawiedliwość wymaga tego, aby ich
sprawy doskonalsze były od spraw takich, którzy nie
otrzymali powołania do takiego życia dlatego, że
więcej mają światła, łask i Boskiej pomocy do dobrego, aniżeli ludzie świeccy. Ponieważ więc osoby zakonne większą mają od innych sposobność do dobrego, występki ich i wykroczenia obrzydliwsze są przed
Bogiem, niżeli występki osób światowych, o czem
wyraźnie Bóg przez Jeremjasza mówi: Major facia
est iniąuitas filiae populi mei, peccato Sodomorum.
Większa stała się nieprawość córki ludu mego, niźli
grzech Sodomy (Tren. 4, 6), i na drugiem miejscu
przez Ezechjela: Contempsit judicia mea, ut plus
essel impia quam gentes. Wzgardziła sądy moje, że
stała się. niezbożniejsza niźli naród o wie (Ezech. 5, 6).
Stąd też dla takich trudniejsze jest dostąpienie miło-
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sierdzia, jako Bóg przez wspomnianego Jeremjasza
mówił do Jerozolimy: Quis miserebitur tui Jerusalemf aut quis contristabitur pro te? aut quis ibit
ad rogandum pro pace tuaf Tu dereliguisti me, dicit
Dominus, retrorswm abiisti, cxtendam manum meam
super te, et interficiam te. Któż się zmiłuje nad tobą
Jeruzalem? albo kto się o cię zafrasuje? albo kto
pójdzie prosić o twój pokój? Tyś mię opuściło, mówi
Pan, poszłoś na zad: i wyciągnę rękę moją na cię,
i zabiję cię (Jer. 15, 5 i 6). Potwierdzeniem tego jest
to, co wielki M a k a r y usłyszał od trupiej g ł o w y na
pustyni. Czytamy b o w i e m w życiu jego, że, gdy raz
ten wielki sługa Boży, idąc pustynią, natrafił na leżącą przy drodze trupią głowę, zatrzymawszy się, począł w ten sposób myśleć: G d y b y m wiedział, że dusza
tej g ł o w y jest w niebie, wziąłbym tę czaszkę do siebie
jako drogocenną relikwię; jeżeli w czyścu, modliłbym się za nią; jeżeli zaś w piekle, chciałbym w i e dzieć, za jaki grzech jest potępiona. Na takie myśli
Makarego, z Boskiego rozporządzenia, odezwała się
głowa, mówiąc: P y t a j mnie, a ja ci odpowiem. Zaczem
Makary rzecze: Chrześcijaninem byłeś czy poganinem? Głowa odpowiedziała: Poganinem. Na to Makary: Na któremże miejscu jesteś teraz? Odpowiedź:
Jestem w piekle, a do tego bardzo głęboko. Słysząc
to Makary, spytał się, czy są jakie dusze głębiej od
ciebie? Głowa odpowiedziała: Są żydzi, którzy mieli
Pismo i Proroków, a nie chcieli wierzyć. Naostatek
zapytał Makary, czy głębiej od ż y d ó w są jakie dusze?
Czaszka odrzekła: Są dusze złych chrześcijan, którzy,
odebrawszy wiele łask Boskich, nie byli za nie w d z i ę czni, lecz Bogiem wzgardzili i dlatego głębiej są
w piekle pogrążeni, niż inne dusze. A teraz odpowiedz, kto w i ę c e j od Boga o t r z y m u j e łaski, pomocy,
osobliwszego oświecenia, czy my osoby zakonne czy
ludzie świeccy? i kto z nas w i ę c e j zobowiązany jest
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do doskonalszego życia? Ach, co za wstyd będzie dla
zakonnej osoby, gdy przed Bogiem Sędzią stawi się
z takiemi tylko sprawami, jakie mają ludzie, którzy
nie otrzymali takich łask, a tem bardziej, gdy z takiemi stanie, żeby nie z gorszemi, jak poganie nieznający Boga! Co za nieznośne będzie takiej duszy
potępienie, gdy całe piekło, dla większej j e j hańby
i udręczenia, będzie j e j w oczy przez całą wieczność
niemiłosiernie wyrzucało te słowa: In term Sanctorum inique gessit.
Tl7 ziemi świętych
nieprairość
czynił (Is. 26, 10), bezbożnie się sprawował w tym
stanie, wpośród tego zgromadzenia dusz świętobliwych, znajdował się w zakonie, w którym obowiązany był do doskonalszego od innych życia, a on tak
niegodziwie żył, że uczynki jego daleko gorsze, niż
innych były. Ach co za udręczenie i zgryzota nieznośna będzie przez całą wieczność dla takiej duszy
między potępionymi!
Doktor narodów, Paweł święty, chwaląc wielką
wiarę św. Ojców starego Testamentu w rozdziale 11
Listu do Żydów pisanego, powiada, że zeszli z tego
świata, nie odebrawszy obietnic Boskich, na które
zdaleka tylko patrzali i pozdrawiali je jako przechodzący pielgrzymi. Jiu-ta fidem defuncti sunt omnes
isli non aoceptis repromissionibus, sed a longe eax
(iHiiicientes, et salutantes, et confitentes quasi peregrini. Wedle wiary umarli ci wszyscy, nic dostawszy
obietnic, (tle zdaleka je upatrując, i pozdrawiając,
i wyznawając, iż są gośćmi i przychodniami na ziemi
(Żyd. 11, 13). Niech mi się godzi uczynić uwagę
względem tych słów św. Doktora: Pochwały te wielkiego Apostoła, dane staro-zakonnym Ojcom, zdają
się być przeciwne Pisma św. Który bowiem naród
był więcej od Boga upewniony o jego dobrotliwej
względem siebie opiece i staraniu, jak Izraelitowie?
Kto może pomyśleć o tem, żeby Bóg nie miał kiedy
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dotrzymać danego komu słowa, Bóg, który ani zwodzić, ani zwiedzionym być nie może? A jednak mimo
tego wszystkiego św. Paweł wyraźnie napisał, że
Abel, Enoch, Noe, Abraham zeszli z tego świata nie
otrzymawszy Boskich obietnic. Na ten zarzut odpowiada Wielki konstantynopolski Patrjarcha, Chryzostom święty, mówiąc, iż wszystkie obietnice kiedykolwiek św. Ojcom od Boga dane, były zawsze wiernie wypełnione i według swego czasu należycie oddane, tylko że od św. Ojców nie przyjęte. A to dlaczego? Bo były to obietnice do tego świata się odnoszące i nieodpowiednie dla wybranego ludu i osobliwie na służbę Bożą poświęconego, lecz raczej przeznaczone tylko dla ludzi światowych, jak np. obietnice rozszerzenia granic państwa, rozmnożenia potomstwa, rozkwitu doczesnych dóbr, zwycięstwa
i zemsty nad nieprzyjaciółmi, pokoju, bogactw itd.,
oni zaś pragnęli błogosławieństwa Bożego, niebieskiej
rosy, oglądania przyszłego w ludzkiem ciele Boga.
Dla tej to przyczyny, patrząc zdaleka na te obietnice,
lekceważyli sobie doczesne dobra, jak powiada ten
św. Patrjarcha: Tanto studio abdiueerunt uniinus
SIKIS
a term, ut quac dabantur non acceperint.
Z tokiem miłowaniem dusze swe odrywali od ziemi,
że nie przyjmowali tego, co im dawano. Tu zatrzymuje się tenże św. Doktor i z taką nieoszacowaną
zwraca się przemową do tych, których Chrystus powołał na swoją służbę, którym zbliżył królestwo niebieskie tak, że nie patrzą nań zdaleka już jako na
zamknięte, ale widzą je zbliska naoścież otwarte
i wpośród niego stoją: Krubescamus: /lii q u idem
promi-S8iombu8 in tetra factis non attendebant, sed
futurom civitatem rcguircbant, nobis autem sursum,
atąue deorsum dr, super na cimtate, nos ta men terrena ąuaerimus. Wstydźmy się: Owi św. Ojcowie
nie dbali o ziemskie obietnice, ale przyszłego miasta
Rekolekcja dla osdb zakonnych
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szukali, nam zaś zewsząd o niebieskiem mówią mieście, a my ziemskich tylko rzeczy szukamy. Co za
wstyd i sromota nasza! Święci staro-zakonni Ojcowie,
ludzie świeccy, nietylko nie szukali, ale patrzeć nawet nie chcieli na doczesne na tym świecie obietnice,
tego tylko pragnąc, co miało im być dane po tysiącznych dopiero latach; — my zaś zakonnicy, którym
nie wolno na tym świecie mieć żadnego swego kącika, pragniemy mieć wszystko, tracąc w ten sposób
pewne i zgotowane nam w niebie nieskończone dobra! Tamci, mieszkając aa ziemi, uważali się za pielgrzymów, — my, pielgrzymami tu będąc, czynimy
się dziedzicami! Tamci prawdziwie bogaci i opływający we wszystko byli ubogimi w duchu, bo serca
swego i chęci nie przywiązywali do dobra doczesnego, — my przez powinność i przysięgę zakonną ubodzy, z chciwości i niegodziwego łakomstwa, stajemy
się nieszczęśliwymi bogaczami! Tamci, postawieni
daleko na lewej zbawienia stronie, gwałtem cisnęli
się i przedzierali na prawą, — my, Chrystusowi naśladowcy, ubezpieczeni powołaniem zakonnem, będąc na prawej stronie, ach jak nieszczęśliwie dla zbytecznego do marności światowych przywiązania bieżymy naoślep na lewą!
Św. Bernard tak wysokie miał pojęcie o zacności
stanu zakonnego, że przenosił ją nad wysokość nieba,
a równał z godnością Anielską, mówiąc do swoich zakonnych braci: AUissima est professio vestra, coelos
transcendit, par est Anyelis, Angelicae similis puritati. 1'rzewysokie jest powołanie wasze, nieba przewyższa, równa się Aniołom, podobne Anielskiej czystości (Ep. de Vita sol.) i daje tego przyczynę w tych
słowach: Non en im solum vovistis omnem sanctitatem, sed omnis sanctitatis perfectionem. Albowiem
ślubowaliście nietylko wszelką świętość, ale wszelkiej świętości doskonałość. Gdyby tedy ten ś w i ę t y
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widział zakonną osobę, uganiającą .się za próżną
chwałą, a świecką osobę, która wszystko Bogu na
chwałę poświęciła, ukrywającą się ze swojemi dobremi uczynkami; gdyby widział, że zakonnik poszukuje w y g o d y dla swoich zmysłów, które stara się
umartwiać człowiek światowy przez częste a czasem
i ostrzejsze umartwienia, coby na to rzekł? Oto na
zawstydzenie takiego zakonnika powiedziałby mu to,
co św. Benedykt rzekł do dworzanina Totyli, ubranego w królewskie szaty: Depone, fili, depone quod
geris. Złóż, synu, złóż to, co nosisz! Lepiej jest nie
nosić na sobie zakonnej sukienki, aniżeli wstyd je.j
przynosić przez życie niezgodne z powinnością zakonną i niedbalszą od ludzi świeckich służbę Bożą.
Dionizy Cartusianus pisze (Exhort. ad Nov.), iż
w Zakonie jego był pewien nowicjusz, który przedtem na świecie opływał w dobra doczesne, lecz porzuciwszy je, wstąpił do klasztoru. Przebywszy jednak pewien czas w Zakonie, silną pokusą wiedziony,
postanowił Zakon opuścić i powrócić na świat. Przed
opuszczeniem klasztoru chciał również obdarzyć wolnością i ptaszka śpiewającego, którego miał u siebie
w klatce. Otworzył więc ją, w y j ą ł ptaszka i puszczając swobodnie, mówił do niego: Vola liberę quo rolueris, mor sequar tc. Leć sobie wolno, gdzie chcesz,
zaraz pójdę za tobą. Ptaszyna jednak, przyzwyczajona do swojej klatki 'i do celi onego zakonnika, nie
chciała oddalić się od klatki, ani za okno wylecieć.
Taką statecznością nierozumnej ptaszyny, trwającej
statecznie w swojem zamknięciu, zawstydzony, zakonnik ów odmienił swój poprzedni zamiar, a przypisując to zdarzenie Boskiemu rozporządzeniu, od
ptaszyny nauczony, postanowił statecznie żyć w Zakonie do śmierci. Ten przykład niech nas nauczy tak
doskonale wykonywać obowiązki życia naszego, żeby
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nas kto inny, niższego od nas stanu, nie zawstydził
lepszą swoją sprawą.
Rozmyślanie

III.

O ŚLUBIE CZYSTOŚCI.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Którzy nic pokalali szaI swoich, chodzić będą
ze nutą w bieli (Ap. 3, 4), powiedziałem w objawieniu
słudze memu Janowi o tych duszach, które, nie idąc
za pożądliwościami ciała, nie splugawiły cielesnemi
grzechami sukienki niewinności swojej. P r z y p o m n i j
sobie pierwsze lata młodości swojej, czy sprzeciwiałeś się pożądliwościom ciała twojego, prowadzącym
cię do upadku, czy też naoślep biegłeś za niemi na
własną zgubę.
Jeżeli nieszczęśliwie dałeś się pożądliwości z w y ciężyć, splamiłeś tę sukienkę, którą ja przy Chrzcie
świętym przyodziałem cię, obmywszy ją w p i e r w we
Krwi mojej, — jakże będziesz mógł stanąć przedemną
w niej, jak będziesz mógł mieścić się między tymi,
którzy szat swoich nie splamili?
Cnota czystości w tak wielkiem jest u mnie poważaniu, że dla niej osobliwszą i odmienną od innych
zgotowałem w niebie zapłatę i koronę. W e ź pod uwagę wszystkie postępki swoje tak w młodszym jak
i dojrzałym wieku, jak ważyłeś sobie tę cnotę? czy
starałeś się dochować ją wiernie? jakich używałeś
ostrożności, żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo jej utraty? czy przeciwnie nie używałeś podobno
wszystkich swoich sił,
aby nieszczęśliwie i j a k n a j prędzej utracić to, w czem mam największe upodo-
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banie? Jeżeli tak jest, żałuj tego gorzko! Żałuj i opłakuj krwawemi łzami, bo ta rzecz stracona raz, już się
nie wróci i drugi raz nie urodzisz się, żeby utraconą
czystość móc odzyskać.
Ta cnota tak wielkiej jest piękności, że ustawicznego wymaga około siebie dozoru i pilności, aby nie
uległa zbrukaniu. Najmniejsza rzecz przeciwna jej
przyćmiewa naturalną j e j ozdobę, tak jak biała suknia
traci swoją niepokalaną białość, gdy się brudnym
prochem przykurzy. Zła myśl, którą ci czart dla utraty tak wielkiego dobra poddaje, gdy zamiast odrzucić
ją od siebie znajdujesz w niej upodobanie i bawisz
się nią, tak niemiłą w oczach moich czyni sukienkę
twej czystości, jak niemiło jest patrzeć na piękną
suknię, do której przylgnie plama plugawego błota.
Zastanów się, ile to razy nurzałeś się w podobnych
myślach!
II.
Cnotę czystości i dusze czyste tak wielce kocham,
że cenię je jak moich Aniołów, którzy nie stracili
danej sobie łaski, którzy nikogo innego tylko mnie
kochają, na nikogo innego nie patrzą tylko na mnie.
Czy ty postępujesz podobnie? Kogo rad bardziej masz
w sercu i swoich zmysłach mnie, czy stworzenie?
Czy dochowałeś do tego czasu tej udzielonej sobie
łaski?
Wielka czystość mojej Matki tak mi była przyjemną, że dla tej cnoty chciałem się z niej narodzić.
Chciałem być Synem tej, która była Panną i Matką,
a lubo uboga była i bez doczesnych bogactw, czciłem
ją i kochałem więcej niż wszystkich ludzi i wszystkie
stworzenia. I ty dla miłości mojej przyjąłeś w Zakonie świętym ubogi stan, jeżeli czystość zachowasz,
to i ciebie tak będę kochał i poważał sobie jak moją
Matkę ubogą, ale czystą.
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Nie chciałbym nigdy Marji obierać sobie za
Matkę, gdyby nie była czystą Panną. A gdy dla swojej czystości została moją Matką, przez to, że byłem
jej Synem, stałem się posłuszny na wszelkie j e j rozkazy, czyniąc to wszystko, czego odemnie żądała.
Zachowaj poprzysiężoną cnotę czystości, a wszystko
dla ciebie uczynię, na twoje prośby w potrzebach
nakłonię mego ucha i tak będę ci powolnym, jak
dziecię jest powolne swoim rodzicom. T w ó j głos
w modlitwach będzie mi przyjemny i odemnie w y słuchany, bo usta grzechem zmazane obrzydliwe są
dla mnie w słuchaniu i pobudzają mnie nie do użyczenia łaski, lecz do gniewu i sprawiedliwej zemsty.
Jakże do tego czasu zachowałeś tę cnotę "świętą,
którą ślubowałeś mi na twojej profesji? Przyznaj,
ile to razy narażałeś się na oczywiste niebezpieczeństwa utraty tej świętej cnoty, gdy bezpiecznie obcowałeś z różnemi osobami, gdy oczom swoim dawałeś
wszelką wolność, aby patrzały gdzie się im podoba,
gdy nie sprzeciwiałeś się myślom, które nieprzyjaciel
na ciebie nasyłał. I takaż to powinna być straż tej
świętej i delikatnej cnoty?!
III.
Gdy żyłem między ludźmi na świecie, lubo
wszystkich aż do końca ukochałem, to przecież jednych bardziej niż drugich miłowałem. Kochałem
wszystkich moich uczniów, ale z pośród nich najbardziej Jana dla jego czystości. Dla czystości jego
pozwoliłem mu odpoczywać na piersiach moich przy
ostatniej wieczerzy. Dla czystości jego poleciłem mu
w opiekę Matkę moją. Dla czystości jego oddałem go
na moje miejsce Matce mojej za syna. Dla czystości
jego uczyniłem go powiernikiem tajemnic niebieskich. Poznaj z tego, co czynię dla tych, którzy czystość
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zachować usiłują. To samo również i dla ciebie gotów
jestem czynić, gdy czystości dochowasz.
Jak wielce kocham zachowujących czystość, tak
surowo karzę tych, którzy wykraczają przeciwko tej
cnocie. Sodomę i Gomorę spaliłem siarczystym
ogniem; za niepowściągliwość Dawida karałem całe
królestwo i tyle innych przykładów. Osądź sam siebie, czy w tej mierze na miłość moją, czy raczej na
karę zasłużyłeś!
Dla tych, co czystość zachowają, przygotowałem
męczeńską koronę, a to dlatego, że bez krwi wylania,
ustawiczną i bardzo trudną staczać muszą walkę
z nieprzyjaciółmi swymi: ciałem, czartem i światem.
Dla własnej zasługi trzeba ci cierpieć od nieprzyjaciół twoich pokusy i podniecające do złego pobudki,
lecz czy masz to na pamięci w pokusach twoich?
Jeżeli odrzuciłeś i zwyciężyłeś pokusę, nie zezwalając na pożądliwość ciała, łaska moja w tem
była, za którą powinieneś dziękować, że cię wzmocniła i nie dopuściła do upadku. Jeżeli zaś poszedłeś
. za lubieżnością zmysłów, twoja w tem wina i złość,
żeś nie chciał mnie na pomoc wzywać wtenczas, kiedy
nastąpiła na ciebie gwałtowna moc nieprzyjaciół
twoich.
Bez woli m o j e j nie natrze na ciebie nieprzyjaciel
czart, bo jest jako pies na łańcuchu uwiązany, który
może szczekać, ale ukąsić nie potrafi, Ja zaś nie dopuszczę mu nacierać na ciebie nad przemożenie
twoje.
Widzę Ja, kiedy naciera na ciebie pokusa, bo
w oczach moich to się dzieje, i cieszę się z tego, gdy
zwyciężasz ją. Bądź pewien tego, że wtenczas jestem
z tobą. Śmiało daj odpór, Ja tobie dopomogę, bo nie
chcę zguby t w o j e j i kocham cię jak mego syna, a z w y ciężysz nieprzyjaciela i dochowasz poprzysiężonej
czystości.
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Głos zakonnika do Boga.
Ślubowałem Ci, o Boże mój, dochować cnoty
czystości do mojej śmierci, Ciebie obierając za oblubieńca duszy mojej, ale poczuwam się do winy i uznaję siebie za zasługującego na wszelką karę, ponieważ
nie miałem należytego starania o dochowanie jej,
ciału dogadzałem przez wygody, zmysłom pozwalałem na wszelką wolność i nie sprzeciwiałem się wewnętrznym żądzom, które nieprzyjaciel we mnie
zapalał. Nie wspominam dawniejszych życia mego
spraw, bo mi wstyd ćmi oczy i usta wiąże, jako złym
żądzom popuściwszy cugli, z nieznośną krzywdą Majestatu Twego rozpuściłem się na wszelakie zło, ale
teraz wstyd mnie tego i z całego serca żałuję, żem
się na takie złości odważał. U nóg Twoich najświętszych w gorzkości duszy żebrzę miłosierdzia i dobrotliwego odpuszczenia. Nie pamiętaj, najłaskawszy Panie, występków młodości mojej, ale według nieskoń- ,,
czonego miłosierdzia Twego bądź mi miłościw i daruj
łaskawie, bo już chcę się poprawić i dochować poprzysiężonej ci w Zakonie świętej czystości.
Ojciec duchowny.
Omni tempore ritae tuae in menie liabeto
Deum, et cave, ne aliąuando peceato consentias.
IJrzez wszystkie dni żywota twego miej na pamięci
Boga, a strzeż się, byś kiedy na grzech nic przyzwolił
(Tob. 4, 6). Pamięć na Boga jest tarczą przeciwko
wszelkim pokusom, gdyż bojaźń jego broni od upadków. Gdy plugawa myśl napadnie na ciebie, mów
sam do siebie: czy mogę o takich rzeczach myśleć,
będąc Bogu poświęconym? czy oblubienica Chrystusowa takiemi myślami zajmować się powinna? W y strzegaj się starannie wszelakiej poufałości, spojrzeń
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i rozmów z osobami odmiennej płci, bo to wszystko
jest subtelnym czartowskim sposobem, zapomocą
którego zwykł jest wprowadzać jadowitą truciznę
grzechu do naszego serca. Nie ufaj sobie nigdy,
jeszcze ciało ż y j e w tobie, choćby starością zgrzybiałe
i postami wysuszone było. Nie dowierzaj mu, zawsze
jest nieprzyjacielem twoim, który cię dopóty nie odstąpi, póki go śmierć od ciebie nie odłączy. W najświętszej nawet czynności z osobą odmiennej płci
trzeba się obawiać i lękać podniety do złego. Mała
iskierka zapalić może najmocniejszą budowlę.
Uczyń takie postanowienie, jakie uważasz dla
siebie za potrzebne i jakie poda ci do serca Duch
święty.
Zmów 3 pacierze dla uproszenia sobie Boskiej pomocy
w pokusach przeciwko czystości.
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(Job. 17, 1).

Rozmyślanie I.
JAKO Z A K O N N I K P O W I N I E N Z A W S Z E
P A M I Ę T A Ć N A ŚMIERĆ.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Do tego czasu jeszcze nikt nie uchronił się śmierci.
Któryż jest człowiek, który żyć będzie, a nie ogląda
śmiercimówi Dawid w Psalmie (88, 49). Widzisz
naocznie, że ci wszyscy, co się porodzili, umierają,
więc i na ciebie przyjdzie kolej śmierci, od której nie
możesz się ani wyprosić ani obronić. A czemu nie
myślisz o tym nieodmiennym terminie?
Już zacząłeś konać, bo od samego twego p r z y j ścia na świat umniejsza ci się życia, a tem samem
zbliżasz się coraz bardziej do śmierci, dlaczegóż przeto
nie gotujesz się wcześnie na j e j przyjście? \
Godzina śmierci jest niepewna, niebezpieczna,
a raz zła nie może się drugi raz poprawić. Gdyby
ludzie wiedzieli o godzinie swojej śmierci, nie przy-
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kazywałbym w Ewangelji, aby wszyscy czuwali
i zawsze byli gotowi, albowiem nie wiedzą dnia i godziny. Jakimże więc sposobem możesz sobie bezpiecznie obiecywać długi czas życia? Jak nic pewniejszego
nad tę prawdę, że masz umrzeć, tak nic niepewnie iszego nad to, kiedy i którego czasu?
Tak o śmierci myśleć powinieneś, iżbyś zawsze
na nią był gotów, to jest miał sumienie wolne od
grzechu i nie miał żadnego do rzeczy przemijających
przywiązania. Czy tak jesteś gotów? Ach synu! widzę,
że serce twoje przywiązane jest do ziemskich, niegodziwych rzeczy, więc jakże możesz być gotowym na
ten tak straszny termin?
I teraz, gdy odprawiasz te rekolekcje, możesz za
godzinę leżeć już umarły na marach. Wiedzże o tem,
iż jako dla ciebie ten czas jest czasem miłosierdzia
mego i Ja gotów jestem wszystko ci darować, tak
za godzinę, albo i prędzej, może nastąpić czas sprawiedliwości i Ja będę musiał ciebie karać, nie jako
Ojciec syna, ale jako sędzia sprawiedliwy obwinionego.
Jeżeli przedtem w młodszym wieku, idąc za próżnościami tego świata, nie myślałeś o tem, teraz przynajmniej zacznij o tem pamiętać, gdy widzisz, jak
śmierć szybkim krokiem zbliża się do ciebie, a ty
nie będziesz już mógł tyle żyć, ile żyłeś.
II.
Jak nie wiesz, gdzie umrzesz, na jakiem miejscu,
w jakich okolicznościach, jaką śmiercią, nagłą czy
po dłuższej lub krótszej chorobie, tak nie możesz być
bezpiecznym i upewnionym, czy wtenczas będziesz
należycie przez Sakramenta święte przysposobiony,
czy będziesz mógł mieć przytomnego dobrego kapłana, czy zdołasz obudzić w sobie skruchę serdeczną
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i przeprosić mnie za twoje występki, a przynajmniej,
jeżeli nie ustami, to przynajmniej w sercu wymówić
te słowa: Jezus, Marja, Józef.
Dobrzy moi słudzy, którzy teraz ze mną królują,
obawiali się przez czas swego życia, żeby w tej ostatniej chwili nie zginąć. Przeżywszy świątobliwie czterdzieści, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt lat, jeszcze się
bali złej śmierci. Nie było między nimi ani jednego,
któryby na samo wspomnienie tak strasznego terminu gorzko nie zapłakał i ciężko nie westchnął. Wielu
z nich znalazłszy się w tem niebezpiecznem przejściu,
z bo jaźni i strachu przed czasem truchleli tak dalece,
że, aby nie zginąć, musieli przytomnych prosić o pomoc przez modlitwy. T y , po krótkiej i niedoskonałej
służbie mojej w Zakonie, jak będziesz mógł umierać
bezpiecznie i śmiało?
Czy też wiesz, synu, z kim przyjdzie ci walczyć
w tak strasznej chwili? Będziesz musiał walczyć z sumieniem, które będzie ci w oczy wyrzucać twoją
względem mnie niewdzięczność; z boleściami śmierci,
które zewsząd otoczą t w o j e członki tak dalece, że
i najmniejszej cząstki w ciele twojem nie będzie,
któraby od nich wolną była; ale to najcięższa, że
przy tem wszystkiem musisz się potykać z nieprzeliczonem wojskiem czartów, którzy przypadną z wielką złością i wszelkich użyją środków i sposobów, aby
cię dostać w swoją moc. Stawią ci wtenczas przed
oczy zaniedbane obowiązki twego stanu, Sakramenta
święte przyjmowane bez żadnego pożytku i poprawy,
moje natchnienia, pomoce i łaski wzgardzone. I spodziewasz się, że ten termin tak łatwo odprawisz, gdy
nigdy o nim nie pomyślisz?
Tak strasznym najazdom trzeba koniecznie dawać odpór przez akty rozmaitych cnót. A l e w jaki
sposób wtenczas to zdołasz uczynić, gdy w życiu
wcale się w tem nie ćwiczysz? O jak wielkie będzie
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wtenczas niebezpieczeństwo
twojego
zbawienia!
Wśród okrutnych boleści, mając nawet rozum swój
pomieszany i przygnębiony, jak będziesz mógł dobrze
co wówczas uczynić? Czemuż więc teraz o tem nie
pomyślisz?
III.
Gdybyś miał dwa razy umierać, to raz mógłbyś
się odważyć na złą śmierć, błąd twój nie byłby jeszcze
tak wielki, bo pokutą za przeszłe życie mógłbyś naprawić ów pierwszy niebaczny postępek. A l e że tylko raz jeden masz umrzeć, a od tego jedynego razu
zacznie się twoja wieczność szczęśliwa lub nieszczęśliwa, — dlaczegóż nie żyjesz tak, iżbyś zawsze na to
był przygotowany?
Dopóki byłeś zdrowym, okiem rozumu nie chciałeś widzieć twoich wewnętrznych spraw, lecz w chwili śmierci ujrzysz, jakiemi one rzeczywiście są, ale
nie będziesz miał więcej czasu do poprawy.
Przy skonaniu spadnie z oczu t w o j e j duszy zasłona ciała i zobaczysz w prawdziwem świetle t w ó j nieszczęśliwy stan, o który w życiu nie dbałeś, ile wtenczas cudzych grzechów stanie ci przed oczyma, w których miałeś udział, czy to przez mowę, czy też przez
to, żeś im nie przeszkadzał, jak to twój urząd i powinność wymagały! zrozumiesz wówczas, że owe
mruczenia, zawziętości, gniewy, nienawiści, łakomstwa, szafowanie dobrami zakonnemi i kościelnemi
na twoje wymysły i uciechy niepotrzebne, które pokrywałeś płaszczykiem ujmowania się o mój honor
lub dobro Zakonu, to wszystko mniej lub więcej ciężkie grzechy śmiertelne. Wszystkie te i podobne sprawy jasno zobaczysz w tej ostatniej godzinie, dlaczegóż więc nie naprawiasz ich teraz, gdy masz czas?
Wtenczas będą cię trapić: sumienie, bliski sąd,
bojażń wiecznego potępienia. To wszystko widząc
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przed sobą, będziesz z goryczą wyznawał: Ach ja nieszczęśliwy! wszystkie rzeczy doczesne straciłem,
a teraz jestem w oczy wistem niebezpieczeństwie utraty nieba, lecz to opamiętanie przyjdzie już go niewczasie.
Jakie życie przepędzone chciałbyś mieć poza
sobą w tej tak strasznej chwili? Czy nie pragnąłbyś
tak żyć, jak tego śluby t w o j e wymagały? A czemuż
teraz nie chcesz tego czynić, co będziesz wtenczas
chciał, żeby było uczynione? Obierz sobie, co ci się
podoba: albo teraz słuchać mnie jako Ojca, albo
wtenczas czekać na karę odemnie jako sędziego.
Głos zakonnika do Boga.

t

Nie lękam się śmierci, o mój Boże, bo ona jest
mnie powinna z wyraźnych Twoich wyroków, ani nie
wymawiam się od niej, bo przez nią chcę naśladować
Ciebie, który dla mego zbawienia umarłeś na krzyżu.
Przez śmierć zostanę uwolniony od nędz tego świata,
od pokus czartowskich, od upadków grzechowych,
i przez nią przyjdę do weselenia się z Tobą Bogiem
moim na wieki. Chętnie ją p r z y j m u j ę jako karę sprawiedliwą za grzechy moje. Lecz to jedynie mnie trapi,
że nie wiem, jak stanę przed Majestatem Twoim, czy
jako syn przed kochającym Ojcem, czy też jako więzień obwiniony przed sprawiedliwym sędzią. Przyznaję się u nóg Twoich Najświętszych do występków
NN., które popełniłem nie żyjąc według powołania
mego. Widzę oczywiście i uznaję, że sprawiedliwie
zasłużyłem na wieczną karę, lecz, że jeszcze nie zamknąłeś wrót miłosierdzia Twego, żebrzę dobroci T w o jej, najłaskawszy Panie, pozwól mi czasu do pokuty,
którą chcę szczerze czynić za moje grzechy i na tem
miejscu postanawiam nowe rozpocząć życie i żyć tak.
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iżbym w godzinę śmierci mojej miał Ciebie najukochańszego Ojca dla mnie łaskawego.
Ojciec duchowny.
Mońeris tu, et non vives. Umrzesz ty, a nie będziesz żyw (4. Reg. 20, 1). Pamięć na śmierć powinna
być zawsze ustawiczna i tak winieneś na nią codziennie być przygotowany, jakbyś miał zaraz umrzeć, bo
nie wiesz gdzie, kiedy i jak przeznaczono ci umierać.
Ponieważ zaś godzina śmierci jest niepewna i niebezpieczna, dobrze uczynisz, gdy według t w e j woli
i upodobania obierzesz sobie Patronów dobrej śmierci
i co tydzień lub każdego dnia odprawisz ku ich czci
jakieś nabożeństwo na tę intencję. Przedewszystkiem
jednak staraj się o czystość sumienia, aby nigdy nie
mieć go grzechem obciążonego, gdyż to jest najlepszy
sposób przygotowania na śmierć.
Zmów 3 pacierze dla uproszenia sobie dobrej śmierci.

Czytanie I.
JAKIE P O W I N N O B Y C U Z A K O N N I K A
POSŁUSZEŃSTWO.
Zeby posłuszeństwo zakonnika było doskonałe,
musi mieć trzy>własności; to jest musi ono być ślepe,
pęędkie i stateczne.
Posłuszeństwo ślepe nazywa się tak nie dlatego,
żeby zakonnik nie wiedział, co ma czynić, albo rozkazy wypełniał bez żadnej uwagi i zastanowienia,
lecz dlatego, żeby, odebrawszy od Przełożonego rozkaz, nie pytał ani Przełożonego, ani innych, ani nawet
samego siebie w myśli, dlaczego Przełożony kazał mu
tę a nie inną rzecz czynić, dlaczego jemu a nie komu
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innemu wydał ten rozkaz, pragnąc jedynie sumiennie
wypełnić rozkaz, o ile rzecz rozkazana jest uczciwa
i godziwa. Albowiem myśli takie o przyczynach rozkazu nie od kogo innego pochodzą, jak tylko od hardego czarta, który sprzeciwia się Bogu i przeszkadza
w posłuszeństwie. Jeżeli zaś zakonnik nieostrożny
wdaje się w nie, zaraz zaczyna tracić zasługę, którąby
przez posłuszeństwo zyskał, bo nie patrzy na Boga,
w Przełożonym rozkazującego, ale na samego siebie,
że Przełożony rozkazał mu nie według jego zdania.
Pismo św. mówi, że, aby przywieść pierwszych
naszych rodziców do upadku, czart nie innego użył
fortelu, jak tylko tego, że zadał im jedno pytanie:
Dlaczego przykazał wam Bóg, abyście nie jedli? przez
które słowa piekielny wąż chytrze podsuwał myślom
ich podobne uwagi: nie widzimy wielkiej i sprawiedliwej przyczyny zabronienia tego owocu; wszakże
Bóg stworzył drzewo to nie nadarmo, lecz dla naszej
potrzeby i wygody, a więc nie pod ścisłem posłuszeństwem zakazał nam jedzenia owocu z tego drzewa.
Gdy takie myśli zaczęły opanowywać coraz więcej
naszych rodziców, sprawiły wreszcie to, że odważyli
się przestąpić Boski zakaz.
Taką sztuką zaprawiwszy się na pierwszych rodzicach, czart tą samą posługuje się względem nieostrożnych osób zakonnych, poddając im myśli, jakoby rozkazania Przełożonych nie były sprawiedliwe,
należyte, odpowiadające potrzebom itd., w które począwszy się wdawać, częstokroć odważają się na łamanie rozkazów Przełożonych, a przez to wykraczają
przeciwko ślubowi posłuszeństwa. Ach! jak często
teraz widzimy, że niektóre osoby zakonne, po odebraniu rozkazu, albo zaraz się pytają, albo wpadają w takie myśli: dla jakiej przyczyny? w jakim celu? albo
z czyjej namowy lub rady to mnie rozkazano, a nie
komu innemu? A stąd mruczenia, wymawiania się
Rekolekcje dlo osób zakonnych
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słabością sił, żalenia się przed przyjaciółmi na surowość Przełożonego, opisywania, skargi itd.
Ktokolwiek więc przysięgłeś Bogu na posłuszeństwo w Zakonie Św., nie pytaj się, ani nie myśl o tem,
dlaczego Przełożony rozkazał ci to lub owo wykonać,
bo takie myśli pochodzą od czarta i tego samego są
rodzaju, co myśli podsunięte naszym pierwszym rodzicom. Nie wypytuj się o przyczynach rozkazu, ale
raczej staraj się wypełnić wolę Przełożonego, bo nie
do ciebie należy roztrząsać Przełożonego sprawy, gdy
nie jesteś jego sędzią, ale powinnością twoją jest czynić to wszystko, co ci rozkazano.
Opat Paweł wysłał pewnego razu jednego ze
swych uczniów imieniem Jana do pobliskiej wioski.
Uczeń ów, wiedząc o tem, że w pobliskiej przydrożnej kniei znajduje się lwica, odpowiedział opatowi,
że dla tej przyczyny obawia puszczać się tą drogą.
Na to opat rzecze żartem: Gdyby lwica wypadła przeciwko tobie, zwiąż ją i przyprowadź tu do mnie. Gdy
tedy uczeń posłuszny puścił się w drogę ku wspomnianej wsi, a lwica z krzaków wypadła przeciwko
niemu, Jan począł ją chwytać, wołając, że ma rozkaz
związaną przyprowadzić do opata. Na te słowa lwica
stanęła jak wryta, dała się związać i zaprowadzić do
klasztoru. Otóż takie powinno być i nasze posłuszeństwo, posłuszeństwo ślepe na wszelkie rozkazy Przełożonych, to jest, abyśmy nie wdawali się w pytania,
ani nawet myśli nie przypuszczali o tem, dlaczego to
l^ib owo nam rozkazano.
Pięknie w tej materji mówi do zakonników Caesarius (Hom. 8): Quidquid tilri a Superioribm fuerit
imperatum, aocipe tamąuam de coelo, sicut de ore
l)ci prolatum, nihil rcprehcndws, nihil dissentias,
in nullo penittis murmurure pracsnmas, quia in Monastcrio serrire venisti, non imperare, potius obedire, ąnam jubere, loliun sanclnm, totum jiistum, ac
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utilc judica, quidquid tilri a Praelato rideris imperari. Cobykoltoiek Przełożeni rozkazali ci, przypnij
to jakby z nieba, jakby wyrok z nut Boskich, niczego
nie guń, inaczej nie rozumiej, ani nie odważaj .się
w czeni kol wiek szemrać, bo do klasztoru przyszedłeś
służyć nie rozkazywać, raczej słuchać, niż wydawać
rozkazy, cokolwiek Przełożony ci rozkaże, uważaj to
za rzecz ze wszechtniur świętą, ze wszech miar słuszną i pożyteczną. Jakoż bez takiego posłuszeństwa nie
możesz być prawdziwym zakonnikiem.
Gdy zakonnik chce się od Przełożonego dowiadywać o przyczynach otrzymanego rozkazu, wykracza przez to przeciwko pokorze swego stanu, przeciwko skromności i należytemu porządkowi powszechnemu, bo ktokolwiek jest pod władzą, słuchać
powinien i czynić to, co mu rozkazano, a nie dowiadywać się, dlaczego rozkazano, inaczej Przełożony nie
byłby Przełożonym, gdyby podwładnemu musiał zdawać sprawę ze swoich kroków.
Ślepe posłuszeństwo i w tem jeszcze powinno się
okazywać, żeby zakonnik nie patrzył na niedoskonałości swojego Przełożonego, kto on jest? jaki? czy
zasłużony? itd., ale w Przełożonym widział jedynie
Boga sobie rozkazującego. Stąd widzimy, że ilekroć
nieposłuszeństwo w poddanych się okazuje, z tego
pochodzi źródła, iż nie czynią dla Boga, którego wolę
przez Przełożonego usta mają objawioną, o czem
św. Piotr Apostoł, chcąc pierwszych chrześcijan pouczyć, powiada w swoim Liście: Hubditi cstotc omni
creaturae propter Deum. Posłuszni bądźcie wszelkiemu stworzeniu dla Boga, co św. Tomasz, Doktor
anielski, tak tłumaczy: Posłuszni bądźcie dla Boga
tak rozkazującego, albo też dla Boga, to jest dla
•lego miłości, nie dla ludzkiej łaski, ani jakiej pochwały lub zysku i korzyści doczesnej.
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Drugą własnością doskonałości posłuszeństwa
u zakonnika jest to, aby posłuszeństwo jego było
prędkie, to jest ochotne, bez najmniejszego ociągania
się, bez lenistwa i mruczenia wykonane. O czem
św. Bernard (Ser. de Obed.) tak mówi: Fidelis ac rerus obediens moras nescit, fugit dilationem, ignorat tarditatem,
praecipientem
praerenit, et totus
in procinctu est, ut imperant is impleat roluntatem,
ut possit cum I*salte dicere: Parałam cor meum
Deus, paratum cor mcum. Wierny i prawdziwie posłuszny nie zna zwłoki, unika odwlekania, nie wie,,
co to jest opóźnienie, uprzedza rozkazującego i wszystek na pogotowiu się trzyma, alty wypełnić wolę
rozkazującego, iżby mógł z Psalmistą powiedzieć:
(lutowe serce moje, Boże, gotowe serce moje.
Kiedy Anioł we śnie powiedział św. Józefowi:
Wstań a weźmij Dzieciątko i Matkę jego i uchodź
do Egiptu, św. Mateusz mówi w swojej Ewangelji
(2, 13), że Józef, zaraz wstawszy, wziął Dzieciątko
i Matkę jego i w nocy poszedł do Egiptu. Ojciec domniemany Wcielonego Boga nie ociągał się z myślami, nie odkładał drogi do sposobnego czasu, ale tejże
samej nocy, w której Anioł przyniósł mu rozkaz,
puścił się w drogę. Takie również powinno być posłuszeństwo zakonnych osób, to jest, aby zawsze były
one ochotne i prędkie w wykonywaniu wszelkich danych sobie rozkazów, nie odkładając na inny czas,
nie zajmując się przeciwnemi myślami, nie oglądając na okoliczności. Taki, który z ochotą spełnia rozkazy, przyjemny i miły jest nietylko Bogu, ale i ludziom, jak to wyraźnie mówi Pismo Św.: Yidisti virwm relocem in opere suof coram Regibus stabit.
Widziałeś męża prędkiego w sprawach swoich ? przed
królami stać będzie (Prov. 22, 29). Jak bowiem podwójnie ten czyni, co prędko czyni, tak też podobnie
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podwójnie jest posłuszny, kto prędko wypełnia w y dany rozkaz.
Uczony Sylveira, tłumacząc N o w y Testament,
pyta się, dlaczego święci Apostołowie Jakób i Jan,
kiedy z ojcem swoim Zebedeuszem zajęci byli płukaniem swoich sieci, usłyszawszy głos wołającego
Zbawiciela, odbiegli własnego ojca, nie kończąc nawet zaczętej roboty? i odpowiada: Si tantisper tleli
tu rent nr, jam łtirtle rcnirent. <Jtlybj/ się chor trochę
za trzymali, jtiżbi/ za późno przyszli, dając nam przez
to naukę, że choćbyśmy najpilniejsze mieli zajęcie,
na głos rozkazującego Przełożonego naszego mamy
je rzucać na stronę i na inny czas odkładać, a natychmiast czynić to, co nam każą, bo inaczej czyniąc, nie
będziemy doskonale posłuszni.
Między dwunastu uczniami opata Sylvana był
jeden imieniem Marek, którego opat nad innych kochał, częścią dla umiejętności pięknego pisania, częścią też dla prędkiego posłuszeństwa w wykonywaniu
woli Przełożonego. To było przyczyną, że inni zaczęli
się przed opatem żalić, mówiąc, dlaczego Marka więcej, aniżeli innych miłuje, gdy przecież wszyscy zarówno mają go za ojca i wszyscy równymi są względem siebie braćmi, co może stać się początkiem niezgody wewnętrznej dla spokojnego Zgromadzenia?
Cierpliwy opat wysłuchał spokojnie żalów swych
uczniów a wkońcu kazał wszystkim odejść do swoich
celek. Po niejakim czasie opat, idąc od celi do celi,
wzywał każdego z osobna na wspólną robotę. Na głos
opata, pukającego i wzywającego do pracy, nierychło
każdy wychodził ze swojej celi, ale jak tylko stanął
on u drzwi Markowych i na niego zawołał, Marek
natychmiast porzuciwszy pisanie, którem się właśnie
zajmował, wybiegł ku niemu gotowy do pracy. Gdy
tedy zakonnicy zebrali się do wspólnej pracy, Sylvanus rzecze do nich: Najmilsi Bracia, nie miejcie mi
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tego za złe, iż lubo was wszystkich, jako ojciec i Przełożony, duchownie w Bogu kocham, to przecież Markowi większą miłość pokazuję, bo widzę u niego doskonalsze niż u was wszystkich posłuszeństwo. To
wyrzekłszy, poszedł do celi Markowej i z niemałą dla
niego pochwałą, a z niemniejszą dla innych przytomnych nauką, pokazał przerwane pisanie, a nawet zaczętą i niedokończoną w swojej okrągłości literę O,
jako dowód tak prędkiego posłuszeństwa. O tymże
Marku pisze Bollandus (Act. San. mens. Mart. t. I),
iż od posłuszeństwa do tak wysokiego przyszedł świętobliwości stopnia, że często przyjmował Komunję
św. przez ręce Aniołów. Podobnie i św. Katarzyna
Seneńska (Lib. dialog, c. 195) wspomina o pewnym
zakonniku, który w czasie pisania głosem dzwonka
zawezwany do obowiązku zakonnego, zostawił niedokończoną literę, którą po powrocie do celi zastał
dokończoną bardzo świetnem złotem. Tak szacowne,
miłe i przyjemne nietylko ludziom, ale i Bogu jest prędkie i ochocze zakonne posłuszeństwo.
Ale prawdę tę obaczmy lepiej w przedziwnych
dziełach Boskiej Wszechmocności, która częstokroć
dla uwielbienia prędkiego posłuszeństwa zwykła pokazywać mocy swojej cudowne sprawy. Wincenty
Bellovacensis wspomina, że br. Bercharius, tocząc
wino z beczki dla zakonników do stołu, zawezwany
przez Przełożonego, wybiegł prędko z piwnicy, nie
zatkawszy beczki czopem, a wino, po wypełnieniu
podstawionego naczynia, nakształt słupa zbierało się
riad niem dopóty, dopóki Bercharius nie powrócił do
piwnicy. W życiu bł. Jakóba de Germania, braciszka
Zakonu Kaznodziejskiego, Piotr Ribadeneira pisze,
iż razu jednego malując obrazek na szkle, dla nadania mu piękniejszej ozdoby włożył go na krótki czas
do rozpalonego pieca. Lecz w tym samym właśnie
czasie rozkazał mu Przełożony iść do miasta po kwe-
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ście. Braciszek ochotnie usłuchał, a po kilku godzinach powróciwszy z miasta, znalazł swój obrazek
w piecu tak udoskonalony, iż piękniejszego nadeń
nikt nie widział. Św. Maurus na ratunek tonącego
Placyda, z rozkazu św. Benedykta, po wodzie szedł
jakby po twardej ziemi na odległość strzelenia z łuku,
i tyle innych, nieprzeliczonych prawie przykładów
czytać możemy w tej materji na dowód, jak miłe jest
Bogu i przyjemne posłuszeństwo prędkie, nieleniwe
ani opieszałe.
Święta Marja Magdalena de Pazzis, aby zakonnice swoje zachęcić do prędkiego posłuszeństwa, mawiała, iż rzeczą jest przed Bogiem szacowniejszą i dla
nas pożyteczniejszą czynić coś z posłuszeństwa, aniżeli z własnej woli, bo kierując się posłuszeństwem,
mamy tę niezachwianą pewność, że czynimy rzecz
dla Boga przyjemną, ponieważ wypełniamy Jego
Wolę, przez Przełożonego objawioną, czyniąc zaś cośkolwiek z własnej tylko woli, nie mamy tego upewnienia. Ta nauka św. Mistrzyni życia zakonnego niech
zapali nas do prędkiego posłuszeństwa, gdy wiemy,
że przez usta Przełożonych Bóg nam rozkazuje, tem
więcej, że miłość nasza ku Bogu winna nam niejako
skrzydeł dodawać do wypełnienia Woli jego.
Trzecim doskonałego posłuszeństwa przymiotem
jest, aby posłuszeństwo było w y t r w a ł e i stateczne, to
jest, aby zakonnik nie wzdrygał się ani marszczył
wobec rozkazów trudnych, ani też nie odstępował od
pracy z posłuszeństwa podjętej dla nastręczających
się jakichkolwiek trudności. Na cóż bowiem przyda
się zacząć chwalebnie jakąś dobrą sprawę, a w samej
najlepszej porze od niej odstępować. Jako nie ten
żołnierz jest dobry, który mężnie rozpoczyna bitwę,
ale ten, który trwa statecznie do samego tejże końca,
tak podobnie nie ten zakonnik jest doskonale posłuszny, który zaczyna, ale ten tylko, który wytrwale
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do końca prowadzi dzieło z posłuszeństwa rozpoczęte.
Gdybyśmy ślubowali Bogu posłuszeństwo na pewien tylko oznaczony czas, mielibyśmy przyczynę
nie być czasem posłusznymi, ale że poprzysięgliśmy
posłuszeństwo aż do śmierci, z tak wielką gorącością
ducha i usiłowaniem powinniśmy ono zachować, jakbyśmy dopiero zaczynali. Najdoskonalszy przykład
tej świętej cnoty dał nam z siebie Zbawiciel świata,
który był posłuszny swemu przedwiecznemu Ojcu aż
do śmierci nie jakiejkolwiek, ale aż do śmierci krzyżowej, do śmierci najbardziej wzgardzonych i najpodlejszego stanu ludzi, do śmierci nie lekkiej i krótkiej, ale ciężkiej i przedłużonej wśród okrutnych boleści na krzyżu, abyśmy, patrząc na posłuszeństwo
Zbawiciela naszego w tak trudnej rzeczy, nie uskarżali się ani żalili na Przełożonych naszych, gdy w y dają rozkazy częstokroć przeciwne naszym chęciom
i do wykonania trudne.
Bonifacy Bagatta (Admir. Orbis Christ., t. 2, 1. 6, •
c. 2) pisze, iż w Zakonie św. Franciszka żyła pewna
zakonnica, imieniem Berengarja, którą ogólnie
w Zgromadzeniu za nierozumną poczytywano i naśmiewano się z niej, a którą, za Boskiem rozporządzeniem, obrano Przełożoną. Stało się to zaś w ten sposób, że zakonnice, po śmierci Przełożonej zebrawszy
się na wybór nowej, nie chcąc dać swego głosu na
inną, bo każda z nich pragnęła tej godności dla siebie,
wszystkie jednomyślnie oddały swe głosy w tajnem
głosowaniu na Berengarję, jako najmniej według
ogólnego zdania sposobną na ten urząd. Gdy ogłoszono wynik głosowania, a obecny Przewodniczący
uznał głosowanie za ważne i potwierdził je, zakonnice nie chciały oddać winnego nowej Przełożonej posłuszeństwa. Natenczas Berengarja, duchem Bożym
zapalona, poszła nad zakonny grobowiec i na umarłe
zakonnice temi słowy zawołała: Kiedy moje Siostry
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nie chcą być mi posłuszne, wstańcież wy, które tu
odpoczywacie i oddajcie mi posłuszeństwo. Na te
słowa wyszło natychmiast z grobowca siedem zakonnic, których ciała tamże spoczywały, aby oddać hołd
posłuszeństwa nowej Przełożonej i nie pierwej na
dawne miejsce powróciły, aż nie otrzymały nowego
rozkazu. T y m cudem zastraszone, a bardziej jeszcze
zawstydzone zakonnice żyjące i one wykonały przepisane posłuszeństwo natychmiast za przykładem
swych zmarłych Sióstr, które, lubo tylko do śmierci
ślubowały posłuszeństwo, to przecież i po śmierci pokazały się jak dawniej posłusznemi. Z czego nauka
dla wszystkich obowiązujących się uroczystą przysięgą do zakonnego posłuszeństwa, że posłuszeństwo
ich powinno być nie bylejakie, powierzchowne tylko
i na jakiś czas, ale zawsze wytrwałe, stateczne, bez
najmniejszej wymówki, bez względu na osobę rozkazującego.
Pobudką do wykonywania rozkazów Przełożonego dla zakonnika powinno być to, że Przełożony, jako
zastępca Boży, imieniem Boga rozkazuje. Kiedy
Mojżesz imieniem Boga rozkazał suchej skale, aby
wydała z siebie obfite wody, skała uczyniła to. Kiedy
św. Grzegorz Cudotwórca rozkazał górze przesunąć
się ze swego miejsca, którego na wystawienie kościoła
potrzebował, na inne, góra usłuchała nie dla innej
przyczyny, jak tylko dla tej, że rozkazy te wydane
były imieniem Boga. A jakże osoba zakonna może
opierać się rozkazom Starszym, imieniem tegoż Boga
rozkazujących? Ach jak zawstydzają takich zakonników nierozumne stworzenia, gdy są posłuszne, choć
ani rozumu, ani zmysłów nie mają do słuchania i pojmowania danych sobie rozkazów!
Kto odmawia posłuszeństwa swemu Przełożonemu dlatego, że on czasem jest niedoskonały, występny
łub nagannego życia, niech posłucha w tej sprawie
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nauki Zbawiciela:
Na stolicy Mojżeszowej usiedli
Doktorowie i faryzeuszowie. Wszystko tedy cokolwiek wam rozkażą, zachowywajcie i czyńcie, ale wedle uczynków ich nie czyńcie (Mat. 23, 2 i 3). Do zakonnika, będącego pod władzą, nie należy sądzić
spraw swego Przełożonego, lecz słuchać jego rozkazów. Gdybyśmy byli obowiązani słuchać samych tylko dobrych Przełożonych, należyty porządek w K o ściele Chrystusowym byłby niemożliwy, bo nikt wiedzieć nie może, kto u Boga miłości albo gniewu jest
godzien, zaczem nie wiedzielibyśmy nigdy kogo
mamy słuchać. Oprócz tego, kto dziś jest dobrym,
jutro może być złym, a następstwem tej zasady byłby
brak wszelkiego porządku między sługami Bożymi,
nieustanne zamieszanie. A więc jakikolwiek jest
Przełożony, dobrego czy złego życia, zakonnik obowiązany jest słuchać go; nie patrzeć na jego uczynki,
ale tylko na dobre skutki, które z posłuszeństwa w y pływają. Z kolącego ciernia ludzie zbierają piękne
róże, a kto chce je zerwać nie może się kolców lękać.
Życie naganne Przełożonego nie pozbawia zakonnika zasługi z posłuszeństwa płynącej Gdy trędowaty albo wrzodami oszpecony daje ubogiemu jałmużnę, ten cieszy się z niej, bo prośby jego nie zostały
daremne, lecz osiągnęły swój skutek, a gdybyśmy
zapytali tego biedaka, dlaczego nie brzydzi się jałmużną, od tak brzydkiej osoby wziętą, on odpowiedziałby nam: Nie moją rzeczą jest patrzeć na wygląd
osoby, lecz tylko brać jałmużny. Tak samo nie naszą
jest rzeczą wypatrywać plamy w Przełożonych naszych, lecz tylko uważać na to, co nam rozkazują
wykonać, przez co powiększamy sobie kapitał naszych zasług.
Bóg wszechmogący zwykł częstokroć dawać niedobrych i występnych Przełożonych dla dwóch przyczyn. Pierwsza: dla większej zasługi dobrych zakon-
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ników, jako św. Augustyn napisał o złych ludziach,
których Bóg nie nadaremnie na świecie trzyma.
Każdy albowiem zły albo dlatego żyje, aby się poprawił, albo dlatego, żeby sprawiedliwy przez niego
przysparzał sobie zasługi, a wtenczas Bóg to z poddanymi czyni, co ze św. Męczennikami, na których
niemiłosiernych przypuszczał tyranów, żeby im za to
tem większą w niebie nagrodził chwałą. Prawdę tę
potwierdza objawienie św. Gertrudy, której, gdy
razu jednego modliła się za Przełożonym pewnego
Zgromadzenia, Zbawiciel, pokazawszy się, to powiedział: Ego ex abimdantia dulcedinis, pietatis, et dilectionis meae Divinae, gna Congregationem hanc
elegi,
permitto inhaerere
aliguos defectus, etiam
illis qui praesunt, ut inde meritum Congregationis
augeatur. Nam multo major rdrtiis est, subjici ei,
etijus defectus agnoscitur, quam alteri, cujus opera
probata ridentur. da z nadmiaru słodyczy, dobroci
i miłości
mojej
Boskiej,
którą
Zgromadzenie to
obrałem, dopuszczam na pozostanie niektórych nad
nawet 11 tych, którzy stoją na czele, aby stąd pomnażała się zasługa Zgromadzenia. Albowiem większą
jest cnotą podlegać temu, którego nada jest wiadoma, aniżeli temu, którego dobre uczynki są jawne.
Drugą przyczyną, dla której Bóg Wszechmogący
dopuszcza złych Przełożonych, jest to, iż chce w ten
sposób ukarać tych, którzy sobie na to zasłużyli,
o czem wyraźnie mówi Pismo Św.: Regnare facit kominem hypocritam, propter peccatu
popali.
Który
czyni, aby królował człowiek obłudny, dla grzechów
ludu (Job. 34, 30). Sw. Anastazy Niceński wspomina,
że gdy jeden z zakonników, zostawszy biskupem
Tebajdy, począł się hardzie sprawować na biskupim
urzędzie, zawołał do niego Anioł: Cur superbis o infelij-f Ynn es creatiis Episcopus, i/uod dignus sacerdotio sis, sed ąuod ciritas tali digna erat Episcopo.
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Czego tri/nosisz się, o nieszczęśliwy? \ ic zostałeś
Liiskuyem <llutcgo, żebyś godzien był kapłuństira,
nic że miasto takiego godne było Itisku/ia. Kiedy, po
zabiciu cesarza Maurycego, na tron cesarski dostał
się młody żołnierz Fokas i okrutnie obchodził się
z chrześcijanami, jeden z zakonników modlił się do
Boga o przywrócenie tego pokoju, jaki był za pobożnego cesarza Maurycego i mówił z płaczem do Boga:
I tła czego, /'anie, lak okrutnego dałeś nam cesarza.?
Na to usłyszał w odpowiedzi głos z nieba: Dlatego,
że nic znalazłem gorszego. Albowiem wykroczenia,
które w Zakonach dzieją się przez niezachowanie
praw, przez pogwałcenie ustaw od św. Ojców podanych, przez wprowadzenie do klasztorów światowych
zwyczajów, między innemi od Boga karami ściągają
na Zakon i tę, że Bóg, dla ukarania podobnych zbytków, daje niedobrych Przełożonych, jak dawał ludowi swemu według tego, co powiedział przez Izajasza Proroka: Dam dzieci z<i książęta ich, a nieuneścilich o wie ganoirać im będą (3, 4), a wówczas rządca
taki i przełożony nie będzie dany według Serca Boskiego, ale według sprawiedliwego Jego gniewu
i zemsty, o czem Bóg wyraźnie mówi przez Ozeasza
Proroka: Dabo tibi regent in furorę meo. Dam ci
króla w za yalczywości mojej (13, 11). Jeżeliby tedy
Bóg Wszechmogący dawał w Zakonie złych i nienależytych Przełożonych czy dla pomnożenia zasług,
czy dla ukarania wykroczeń, zakonnik zawsze powinien im być posłuszny.
» Każda osoba zakonna powinna to wiedzieć, że
istota posłuszeństwa i zasługa z niego nie na tem polega, aby wypełnić tylko to, co j e j rozkazują, bo może
to czynić dla innego celu, naprzykład, żeby Przełożonemu się podobać, albo ujść pokuty lub kary, albo
też na pochwałę zasłużyć, ale na tem jedynie, aby
czynić wszystko dla Boga, w rozkazie Przełożonego
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Boski rozkaz upatrując. Inaczej postępując, będzie
powierzchownie tylko, ale nie prawdziwie posłuszną.
Naostatek niech mi się godzi dodać zdanie św.
Tomasza, Doktora Anielskiego, który (Lect. 2 in c. 5
ad Heb.) naucza z doświadczenia, że nie może być
ilobrym Przełożonym, kto sic nic nauczył żyć %c yo
sluszeństicie pod Przełożonym: (Jni non didicit obediendo subesse, numi(uam norii /iraccipicndo /iraeesse. Hetman, który nigdy w boju nie był, nie może
w walce odpowiednio wojskiem kierować. Jeżeli
Przełożony chce należytego od zakonnika posłuszeństwa, niechże rozkazuje mu z miłością, nie wymaga
nad jego siły i przemożenie, nie obchodzi się z nim
jak z niewolnikiem, a naostatek sam sobie często
przypomni, jak niegdyś jemu samemu ciężko było
wykonywać przykre i niemiłosierne rozkazy. W ten
sposób czyniąc, nie da poddanemu przyczyny do
mruczenia, żalów i narzekania i sprawi to, że zakonnik, pod władzą jego będący, należycie wykonując
swoje posłuszeństwo, uwielbi Boga i sobie zasług
przymnoży.
Rozmyślanie

II.

O ZŁEJ ŚMIERCI N I E D O B R E G O Z A K O N N I K A .
Głos Boski do zakonnika.
I.

Saul konający wołał na Amalecytę, aby go przed
czasem dobił, mówiąc: Stań nndemnu, a zabij mnie,
bo z jęły mię ciężkości, iż jeszcze wszystka dusza moja
ire mnie jest (2. Reg. 1, 9). Nieszczęśliwy król przed
czasem chciał umrzeć dlatego, że nieznośnym uciskiem dręczyły go jego występki, przeciwko Bogu
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popełnione, a niezmiernem udręczeniem przygniatało
go oczywiste niebezpieczeństwo bliskiego potępienia
i bojazń stawienia się przedemną Bogiem jako sędzią.
To samo dziać się będzie z niedobrym zakonnikiem
przy jego śmierci, gdy przed oczyma jego staną
w wielkim szeregu występki, popełnione przeciwko
memu prawu, przeciwko poprzysiężonym ślubom,
przeciwko ustawom Zakonu swego!
Jeżeli żyjesz nie jako dobry zakonnik, ale jako
zapamiętały prawo-łamca, nie zważając na to, żeś mi
poprzysiągł służyć według praw zakonnych, wiedz
o tem i bądź tego pewien, że czeka cię podobne
skonanie!
O sprawiedliwą zemstę na niedobrego zakonnika
wołać będą grzechy nieprzerwanym łańcuchem popełniane; wołać będą czarci, że ich rady, a nie mojej
słuchał; wołać będą św. Patronowie, św. Anioł Stróż,
że ich starania i opieki na złe używał; wołać będą
potępieni, że równe z nimi życie prowadził. I myślisz,
że to małe będą dla serca jego katusze?
Lecz nie tu koniec tego przedśmiertnego ucisku.
Z tego jeszcze względu boleść takiego zakonnika
będzie tem większa, że grzechy jego jako zakonnika
wydadzą się mu daleko cięższe i większe, niżeli osoby
świeckiej. Zobaczy bowiem, że stan jego był to stan
święty, oddalony od świata, daleki od upadku, daleki
od wszelkiego złego, więcej odemnie łaskami wzbogacony i posiłkami wzmocniony, a on żył w nim gorzej, niżeli człowiek świecki, a życie jego to prawie
jeden nieprzerwany grzech. Pozna wtenczas, że pewne sprawy, dozwolone osobom świeckim, skutkiem
zakonnych ślubów nie były dla niego dozwolone.
Zrozumie, że z tak wielkiemi łaskami, które on miał,
światowy człowiek dalekoby lepiej, aniżeli on żył.
Ty więc, jeżeli się poczuwasz do podobnych występków, opamiętaj się i zadrżyj, bo w przeciwnym razie
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lepiej byłoby dla ciebie wcale się nie narodzić, albo
do Zakonu nie wstępować. Żałuj teraz, póki masz
jeszcze czas, i popraw się.
Ucisk ten ciążył będzie na wszystkich władzach
jego duszy: na rozumie, bo dopiero wtenczas pozna
wielkość krzywdy Boskiej, której przez całą nawet
wieczność mękami swojemi nie zdoła naprawić; na
pamięci, bo złość jego i krzywda Boska będą mu
zawsze w y r y t e na duszy; na woli, bo będzie się
wszystek sam w sobie gryzł, że na tak nieszczęśliwy
przyszedł koniec.
Tu rozważ, czy grzech, albo przestąpienie ślubu
i przysięgi zakonnej warte są tego, żeby się dla nich
na taką straszną śmierć narażać?!
II.
Po zasługach następuje zapłata. Jeżeli zakonnik,
żyjąc na świecie, postępował nie z cnoty w cnotę,
ale z grzechu w grzechy, a śmierć zaskoczy go w stanie niepokuty, natenczas widząc swoje grzechy, zobaczy i swoją zapłatę, ale nieszczęśliwą na całą wieczność.
Od tej chwili zacznie go niemiłosiernie gryźć
robak sumienia, który będzie dla niego początkiem
i zadatkiem potępienia, gdy wspomni, że do takiego
stanu był powołany, w którym człowiek rzadko upada, prędzej powstaje, umiera z nadzieją zbawienia,
a on upadał częściej, nie powstawał wcale i umiera
teraz bez nadziei zbawienia, czekając tylko na nieszczęśliwe wyzionięcie swego ducha. Przypomnij
sobie swoje zakonne życie i rozsądź, na jaką śmierć
zasłużyłeś.
Nieszczęśliwy zły zakonnik, konając pozna, że
upłynął już czas naprawienia złego i nie będzie w i dział dla siebie sposobu ratunku, bo w godzinę śmierci tak zewsząd ściśniony będzie boleściami, że nie
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potrafi dać sobie rady. Myśli nie zdoła podnieść swobodnie do Boga tak dla nieznośnych boleści ciała, jak
i dla złośliwości czartów, którzy będą mu na wszelki
sposób przeszkadzać, przywodząc na pamięć dawne
nałogi i upodobania. A gdyby nawet kapłan mój
przyszedł do niego, to czy będzie zdolny odprawić
spowiedź z należytą skruchą i zupełnem wyliczeniem
swoich grzechów? A chociażby z nieskończonego miłosierdzia mego został opatrzony św. Sakramentami,
to jednak przypominając sobie swoje ciężkie przeszłe
grzechy, nie będzie pewien jak umrze, czy w łasce
czy w gniewie moim, gdzie pójdzie po śmierci, czy
do mnie jako syn do Ojca, czy jako niewolnik grzechu do wiecznego więzienia. Szatan, widząc to, będzie
go pobudzał do rozpaczy i nieufności w miłosierdziu
mojem, aby w ten sposób pozyskać duszę jego.
Czemuż więc teraz odważasz się na grzech i na
łamanie twego zakonnego prawa, które, gdy zachowasz je dla mojej miłości, ubezpieczy cię o mojem
miłosierdziu a twojem zbawieniu. Jeżeli ęhcesz uniknąć złej śmierci, staraj się pilnie zachować moje
i Zakonu twego prawa i nie wykraczać przeciwko
poprzysiężonym ślubom.
III.
Dla niedobrego zakonnika w godzinę konania
to będzie najcięższą boleścią, że przejmie go lęk niezmierny na myśl o konieczności stawienia się przedemną najsprawiedliwszym Sędzią i naocznym świadkiem wszystkich spraw jego, na myśl o ścisłym sądzie
moim, na którym nie będzie miał za sobą patrona,
ujmującego się za nim, bo tylko uczynki jego za nim
pójdą na ten sąd, aby być dlań obrońcą lub oskarżycielem. Roztrząśnij teraz wszystkie sprawy twoje
i osądź, czy nie będą wonczas one wołały przeciwko
tobie o sprawiedliwą karę?!
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Będzie go dręczyć ta myśl, że w oczach moich
ważył się to czynić, czego nie śmiałby czynić w oczach
ludzkich; że ma złożyć przedemną ścisły rachunek
nietylko ze wszystkich spraw przepędzonego życia,
ale również z czasu, na co był użyty, z odebranych
łask, z powierzonych sobie talentów itd.
Tam występki te, które on za małe poczytywał
albo które w oczach ludzkich pokrywał płaszczykiem
cnoty, okażą się wielkiemi grzechami. Tam wyjdą
na j a w te grzechy, które przez wstyd taił na spowiedziach, albo uniewinniał je pozornemi wymówkami.
Tam pokażą się nietylko wszystkie jego sprawy własne, ale także wszystkie grzechy cudze, od innych
popełnione z przyczyny jego złego przykładu. Tam
wyjawione będą wszystkie i najskrytsze myśli i słowa, chęci złe i niegodziwe pragnienia. Tam jawne
się staną wszystkie okoliczności dobrych uczynków,
z jaką gorącością i natężeniem ducha je wykonywał,
jaką kierował się pobudką, czy spełniał je dla mojej
chwały, czy dla swojej chluby lub niegodziwego zysku
albo własnego upodobania, na co użył powierzonego
sobie talentu?
Co za wstyd i pomięszanie ogarnie wtenczas tę
nieszczęśliwą duszę, gdy tak siebie zewsząd ujrzy
obwinioną!
Tak a nie inaczej i z tobą dziać się będzie, jeżeli
śmierć zastanie cię w złem i niezakonnem życiu. Czy
życzyłbyś sobie tak nieszczęśliwej śmierci?!
Wszystek ten rachunek tak ścisły z całego życia
twego odbędzie się w przeciągu jednej chwili, w jednym momencie. A czemuż teraz o tem nie pomyślisz?
dlaczego przez pokutę nie starasz się mnie przeprosić
teraz, póki masz czas? Oto gotów jestem darować ci
wszystko, bylebyś się tylko poprawił i nadal życie
prowadził według twego powołania i uczynionej mi
przysięgi w Zakonie.
R e k o l e k c j e dla osób zakonnych
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Głos zakonnika do Boga.
Choćbym chciał zataić złości moje w życiu zakonnem popełnione, to nie zdołam ich ukryć przed
Tobą, Boże, który przenikasz skrytości serc ludzkich
i jesteś oczywistym świadkiem wszystkich spraw
moich i sędzią najsprawiedliwszym! A gdybym ważył
się taić, kamień ze ściany zawoła i wyda nieprawość
moją, którą odważałem się niewstydliwie popełniać
w oczach Twoich najświętszych. Nie zapieram się tedy
grzechów moich i wyznaję je przed Tobą i przed namiestnikiem Twoim, w gorzkości serca żałując, żem
śmiał niemi obrażać Ciebie Boga mego, moje nieskończone dobro. Wołam o miłosierdzie, najłaskawszy
Ojcze! wysłuchaj głosu grzesznika, jęczącego u nóg
Twoich najświętszych, wszakżeś raczył obiecać, iż
którejkolwiek godziny grzesznik, jęcząc, zawoła do
Ciebie, zapomnisz o złościach jego. Oto w oczach
Twoich stateczne czynię postanowienie i gruntowne
przedsięwzięcie, że już więcej nie poważę się na podobne, a raczej na żadne złości. Daruj, najlepszy
Ojcze, wszystkie wykroczenia niedobremu synowi
i wiecznie o nich zapomnij. W całem mojem życiu,
które mi jeszcze pozostało, chcę pokutować za wszystkie krzywdy, przeciwko Twemu Majestatowi niegodziwie odemnie popełnione i pragnę, aby śmierć zastała mnie tak pokutującego.
^

Ojciec duchowny.

Xon tardes conrcrli ad Domiiium. \ir omicszkawuj Miicrócić się do Pana, mówi Bóg przez usta
Salomona (Eccli, 5, 8). Jeżeli sumienie swoje masz
jakiemi ułomnościami obciążone, nie odkładaj pokuty
ode dnia do dnia, żeby cię śmierć nie zaskoczyła niespodzianie. Dlatego wcześnie przygotowuj się do św.
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spowiedzi, czy generalnej z całego życia (jeżeli takow e j nie odprawiłeś jeszcze), czy też rocznej od ostatnich rekolekcyj, według tego, co ci Duch św. do serca
poda.
Zmów 3 pacierze na uproszenie poprawy życia dla złych
zakonników.

Czytanie

II.

O NALEŻYTEM ZACHOWANIU ŚWIĘTEGO
UBÓSTWA.
Ktokolwiek w Zakonie uroczyście ślubował Bogu
wszechmocnemu ubóstwo, wiedzieć ma o tem, że,
jako ubogi zakonnik, nietylko nie może mieć władzy
i panowania nad jakąkolwiek rzeczą doczesną, ale
nawet nie wolno mu, bez pozwolenia Przełożonego
czy wyraźnego, czy przynajmniej domniemanego
albo przypuszczalnego (licentia tacita praesumpta,
aut interpretativa), brać cośkolwiek od kogo albo rozdawać jakby swoje własne, a to pod grzechem przeciw ślubowi, ponieważ być prawdziwie ubogim, znaczy nic nie mieć nietylko dla siebie, ale i dla drugiego.
Albowiem ten, kto może jakąś rzecz doczesną brać,
innym dawać lub u siebie na własność trzymać, według własnej woli i zdania bez oglądania się i czekania na czyjeś pozwolenie, nie jest ubogim ani poddanym, ale niezależnym człowiekiem świeckim, któremu wolno czynić co chce ze swemi rzeczami stosownie do własnego upodobania. Zaczem, według
zdania wszystkich teologów, gdyby zakonnik miał
u siebie, bez pozwolenia w y ż e j określonego, jakieś
doczesne rzeczy jakby własne, albo też ukrywał je
lub przed Przełożonym, który dowiaduje się o takich
rzeczach i nie pozwala na ich przetrzymywanie, zataił
we własnym czy cudzym domu, nie chcąc onych
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oddać pod jego władzę lub wiadomość, — zakonnik
taki grzeszyłby śmiertelnie w tym wypadku, bo
przestępuje uroczystą przysięgę w materji bardzo
wielkiej, a zatem powinien być uważany za proprietarjusza czyli przy właszczyciela, to jest za takiego, który nieprawnie zatrzymuje własność i rozporządzanie
rzeczami w Zakonie i nie powinien być pochowany
w grobie zakonnym, ani też ratowany po śmierci
modlitwami swoich braci, o czem wyraźnie mówią
ustawy wszystkich prawie Zakonów i co teologowie
utrzymują.
Ponieważ osoba zakonna nie może mieć bez pozwolenia Przełożonych żadnej doczesnej rzeczy, w y daje się rzeczą konieczną podać w tem miejscu pokrótce rodzaje pozwolenia, aby każdy mógł w tym
względzie uformować swoje sumienie, a przez brak
należytego uświadomienia nie wykraczać przeciwko
ubóstwu, Bogu ślubowanemu.
Otóż według zdania teologów, pozwolenie może
być czworakiego rodzaju: Licentia expressa, tacita,
generalis, specialis. Pozwolenie wyraźne, milczące
(ciche), ogólne i szczegółowe. Pozwolenie wyraźne
jest to, które się w każdym wypadku od Przełożonego wyraźnie w słowach lub na piśmie otrzymuje.
Pozwolenie milczące (ciche) jest wtenczas, gdy rozumnie i słusznie przypuszcza się, iż Przełożony tego,
o co się rozchodzi, nie zabrania i gdyby o to był proszony, pozwoliłby wyraźnie bez trudności. To pozwolenie zowie się także licentia tacita praesumpta aut
interpretativa, to jest pozwolenie domniemane lub
przypuszczalne. Pozwolenie ogólne albo powszechne
jest to, które wszystkim bywa dawane na pewnego
rodzaju rzeczy. Pozwolenie szczegółowe jest to, które
Przełożony daje na jakąś rzecz ściśle oznaczoną. Gdyby tedy osoba zakonna miała przy sobie jaką rzecz,
naprzykład pieniądze, sprzęty lub jakie drobiazgi, bez
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któregokolwiek z w y ż e j wspomnianych pozwoleń,
rzeczy te taiła przed Przełożonym i nie była gotowa
oddać i pozbyć się tego wszystkiego na każdy Przełożonego rozkaz, ale uważała je za swoją własność,
a wrazie odebrania upominała się o nie uporczywie
jako o swoje, grzeszy śmiertelnie i powinna być uważana za przywłaszczyciela, a do tego grzeszy tem ciężej, gdyby przez wzgardę za nic sobie ważyła pozwolenie Przełożonego.
W niektórych Zgromadzeniach, dla pewności sumienia tak Przełożonych jako i ich podwładnych,
panuje w tym względzie taki chwalebny zwyczaj,
iż każdy z zakonników na osobnej karcie spisuje rzeczy, sprzęty i pieniądze (dlatego, że ubogi klasztor
nie może wszystkim każdego potrzebom zaradzić),
które do jego użytku są przeznaczone i oddaje corocznie Przełożonemu, poprzedni przytem spis odbierając. T y m sposobem tak Przełożony ma nadzór przepisany nad powierzonemi duszami pod względem
ubóstwa, jak i podwładni postępują zgodnie ze złożoną przysięgą, gdy w podanym spisie oświadczają, iż
żadnej własności i panowania nie mają nad spisanemi rzeczami, ale sam tylko Przełożony, od którego
mają pozwolenie na używanie tychże.
Jak wielce niebezpieczną jest rzeczą dla zakonnych osób wykraczać przeciwko św. ubóstwu, dowodzą niezliczone straszne przykłady, które jednak
pomijam, a jeden tylko przytoczę z życia św. Marji
Magdaleny de Pazzis. Bollandus w żywocie tej Świętej pisze, iż pewnej niedzieli, gdy zakonnice śpiewały
Nieszpory, Bóg pokazał Magdalenie niezmierną liczbę
dusz zakonnych, spadających nakształt piorunów
w przepaść piekielną i równocześnie dał j e j poznać,
iż te nieszczęśliwe dusze dlatego skazane zostały na
wieczne potępienie, że nie zachowały w życiu poprzysiężonego ubóstwa. Magdalena, widząc tak stra-
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szne potępienie dusz zakonnych dla jednego tylko
przywiązania do rzeczy doczesnych i nie mogąc się
uspokoić od serdecznego żalu na widok niepowetowanej zguby tylu dusz, z jękiem na głos wołała:
0 paupertas! o pa u pert as religiosa, ąuam parani
cognosceris et obserraris! O si Ula cognosceretur,
von inrenirentur eellae plenae ornatu, tanąuani
venenum liorrori foret pecunia, ad proprium arbiIrium e.rpendenda; et tot aliae rauitates, nitnium
dedecentes religiosam paupertatem, procul e.vularent a sacris claustris! O JeSu mi, ąuantum per
istam maledictam proprietatem defomiata est puleli ritudo religiosae pa npertatis ! O quot et quot animae religiosae ardent in inferno, quia sanctam
paupertatem
non
aestimarunt,
nec
obserrarunt.
0 ubóstwo! o ubóstwo zakonne, jak mało znane
1 zachowane jesteś! O gdyby było ono poznane, cele
nic byłyby przepełnione ozdobami, jakoby trucizna
postrach wzbudzałyby pieniądze, wydawane według
swego upodobania, a ze świętych klasztorów preczby
przepędzone zostało tyle
innych
próżności,
tuk
mocno nie licujących z zakonnem ubóstwem. O Jezu
mój, jak bardzo przez tę przeklętą własność zeszpecona jest piękność zakonnego ubóstwa! O ile i ile
dusz zakonnych goreje w piekle, że św. ubóstwa nie
ceniły ani nie zachowały. — Widzenie to św. Magdaleny i jej słowa pełne boleści wobec nieszczęśliwej
zguby tylu dusz zakonnych, powinny nawskróś przerazić serca tych wszystkich, którzy w Zakonie poprzysięgli Bogu uroczyście ubóstwo, a bynajmniej
nie dbają o należyte tegoż zachowanie; powinny
wstrząsnąć i przerazić tych szczególnie, którzy na
świecie ubogimi byli i nędzarzami, a w Zakonie udają
bogaczów i wiodą życie przeciwne ubóstwu według
swoich wymysłów, nie chcąc wiedzieć ani, co gorsza,
nawet słuchać o tem, co mówią w tym względzie usta-
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wy Zakonu Św., dekreta papieskie i rozumni teologowie, gardząc tem wszystkiem i za nic sobie mając.
Ach ślepe i w złości szatańskiej zaciekłe dusze! Nacoście przysięgali dobrowolnie na ubóstwo, kiedy go
zachować nie chcecie? Uprzytomnijcie sobie, co to
znaczy przysiąc Bogu? co to znaczy przysięgę złamać?
Przypomnijcie sobie, że jeżeli prawa świeckie śmiercią karzą tych, co łamią przysięgę swoją, to co z wami
dziać się będzie na sądzie Boskim nietylko za złamanie przysięgi, ale i za j e j wzgardę?
Ponieważ widzenie owo potępienia tylu dusz
zakonnych skutkiem niezachowania ubóstwa tak niezatarcie w y r y ł o się w pamięci Magdaleny, przeto ze
wszystkich sił starała się ona o ścisłe zachowanie jego
w całem swojem życiu nietylko przez siebie, ale
i przez inne zakonnice, pod j e j władzą będące. A że
wykroczenia, przeciwne ubóstwu, pochodzą z nienależytego zachowania praw zakonnych, przeto Święta
ta, umierając, już przed swojem skonaniem, między
innemi, jakby w testamencie, podała te dwa punkty
do zachowania: I. aby zakonnice usilnie starały się
zachować Regułę i Konstytucje swojego Zakonu, woląc raczej życie stracić niż dopuścić do rozwiązłości
w Zakonie oraz obierając te tylko siostry na Przełożone, które potrafią utrzymać należycie obserwę
zakonną; II. aby we wszystkich rzeczach pilnie starały się przestrzegać cnoty poprzysiężonego ubóstwa
zakonnego. Któż teraz będzie się marszczył na ubóstwo zakonne, któż odważy się żalić na niedostatek,
zimno, niewczas w klasztorze, gdy to wszystko tak
jest potrzebne dla osób zakonnych, że bez nich nie
można niezawodnie ubezpieczyć zbawienia dusz naszych, gdyż w przeciwnym razie zagraża nam zguba
nieszczęśliwa na wieki dla niegodziwych w y m y s ł ó w
i przywiązania do niepotrzebnych i zbytecznych rzeczy. Ach! czyż znajdzie się w Zakonie tak zapamię-
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tała i nierozumna dusza, żeby za nabycie, chęć lub
pragnienie niepotrzebnych rzeczy kupować sobie
wieczne męki z potępionymi w piekle?!
Ganimy u osób świeckich zbytek w używaniu
srebrnych i złotych ozdób, powiadając, że takiego
bogactwa ani Bóg w domu swoim, to jest w kościele,
nie ma; potępiamy chciwe łakomstwo bogaczów
w zbieraniu pieniędzy, mówiąc, że tego, co zefcrali,
nie wezmą z sobą po śmierci na tamten świat. A cóż
powiemy niektórym zakonnym osobom, które podobnie czynią? Ach, głupia ślepoto! toż przecież nieporównanie godziwszą jest rzeczą, gdy osoby światowe domy swoje, odpowiednio do swego stanu, przystrajają w srebro i złoto, niżeli, gdy zakonnik odważa
się to czynić; świecki bowiem człowiek nie przysięgał na ubóstwo i żadne prawo nie zakazuje mu takich
zbytków, ale zakonnikowi zakazują tego: Bóg, przysięga i Zakon. Czyliż św. Fundator Zakonu używał
srebrnych czy drogich jakich rzeczy, jedwabnych
pasów, przedniejszego sukna itd.? Powiadasz, że bogacz nie zabierze ze sobą pieniędzy na tamten świat.
A czy zakonnik weźmie? Ach tak! weźmie, weźmie,
ale na większe tylko swoje w potępieniu udręczenie,
na zgotowanie sobie cięższej nad innych świeckich
kary, na to mianowicie, aby się przez całą wieczność
smażyć w roztopionej monecie.
Niektóre osoby zakonne zwykły wymawiać się
swoją niewiadomością w rzeczach, odnoszących się
do ubóstwa, ale ta niewiadomość nie może uwalniać
ich od winy dlatego, że pochodzi ona z lenistwa,
ponieważ nie starały się pouczyć, poradzić lub zapytać czy to odpowiednich ksiąg duchownych, czy też
rozumnych teologów o tem, do czego są zobowiązane
na mocy złożonych ślubów zakonnych. Tego również
zdania jest św. Tomasz, Doktor Anielski (Prima secundae q. 74. a. 4. in Corp.). Albowiem każdy obo-
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wiązany jest wiedzieć o tem, bez czego nie może należycie wykonać swoich obowiązków. I tak każdy
z chrześcijan powinien znać artykuły wiary, konieczne do wierzenia; każdy kapłan musi znać obowiązki
swego urzędu, aby go mógł należycie wykonać; a jako
wierny i kapłan popełnialiby grzech śmiertelny,
grzech, tak zwany grzech opuszczenia (peccatum omissionis), gdyby nie chcieli, czy przez niedbalstwo, czy,
uchowaj Boże, przez pogardę wiedzieć o tem, co do
wierzenia lub kapłaństwa należy, tak podobnie i zakonnik popełniałby ten grzech, tem bardziej, że materja jest tak wielka, gdyż rozchodzi się tu o dochowanie uroczyście Bogu złożonych ślubów. Pięknie
o tem mówi św. Augustyn (Lib. de lib. arb.): Non
tibi imputatur ad culpam si inritus ignorcs, sed si
neglcTcris. Nic poczytuje ci się za winę, czego wbrew
woli nie wiedziałeś, lecz, że zaniedbałeś dowiedzieć się.
Na to zaś najbardziej ubolewać potrzeba, że
w tych czasach niemało trafia się takich zakonników,
którzy tak są przywiązani do zbytecznych rzeczy, iż
nie dbają należycie o zachowanie ślubowanego ubóstwa, a nawet nie chcą o niem dobrowolnie wiedzieć,
rozumując, że niewiadomość taka w y m ó w i ich od
grzechu, bo jak ciału bolesno jest odłączyć się od
duszy, tak im bolesno jest oderwać się od zbiorów
doczesnych, do których zbyteczne i niegodziwe żywią
przywiązanie. Ktokolwiek z liczby takich osób jesteś,
masz wiedzieć, że, tak postępując, czynisz sobie niegodziwe igrzysko i kpiny z Boga, jakby Bóg właśnie
nie przenikał twoich zamysłów i nie widział twych
źle uknowanych myśli. Co innego jest nie wiedzieć,
a co innego nie chcieć wiedzieć. Co innego jest nie
wiedzieć dlatego, że się nie masz kogo o to zapytać
lub że nie słyszałeś o tem od nikogo, a co innego zasłaniać sobie umyślnie oczy duszy, aby światła praw-
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dy nie widzieć. O tobie to podobno mówi Duch św.
przez usta Dawida: Yerba oris ejus iniąuitas et dołus: noluit intelligere ut bene ageret. Słotca ust jego
nieprawość i zdrada: nie chciał rozumieć, aby dobrze
czynił (Ps. 35, 4). Jakoż rzeczywiście wiemy z doświadczenia, że tacy, co o powinnościach swoich nie*
chcą wiedzieć, nie słuchają żadnej zbawiennej mowy,
żadnego napomnienia, żadna przestroga, ani nawet
groza wiecznych mąk w piekle nie zdoła ich nakłonić
do poprawy. Gdy mówi się im o potępieniu osób zakonnych za niezachowanie tego ślubu, oni uszy sobie
na to zatykają, a jeżeli czytają lub słyszą podobne
przykłady, poczytują je za bajki zmyślone i dopóty
nie chcą dać wiary opowiadaniu o nieszczęsnej zgubie
podobnych osób, póki się sami w ich towarzystwie
nie zobaczą, ale wtenczas, niestety, nierychło już będzie uznać tę prawdę i zabrać się do własnej poprawy. Tak właśnie było za czasów Noego: ludzie źli
i bezbożni tak długo nie chcieli dać wiary słowom
Noego, wzywającego do poprawy, póki potopem zalani nie zostali.
Dla pouczenia osób zakonnych, związanych ślubem ubóstwa, do czego są obowiązane na mocy swego
ślubu, aby przez zbyteczną wolność w tym względzie
nie narażały na niebezpieczeństwo swego zbawienia, przytaczam tu zdania niektórych teologów, cieszących się w Kościele Bożym większą powagą, zebrane przez Michała a S. Cath. (t. 2, tr. 4, Erud.7).
T. Yiołari «- religioso pa uperta tis rotum, ni <juae
ab a lii s ipsi data vel donata »unt, accipiat vel retineat, sine Praelati consensu expresso, vel saltem
tacito, ubi nimirum licentia haec toleratur; at rero
ubi liacc licentia tacita non rigct, sed adesl. Superioris yraeceptum, ut licentia expressa pętałur, peccat religiosus eani negligendo. Zakonnik przestępiije
ślub ubóstwa, kiedy bierze lub zatrzymuje sobie, co
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mu dane lub darowane zasiało, bez wyraźnego lub
przynajmniej mUczącego pozwolenia, lam
mianowicie, gdzie takie pozwolenie jest w użyciu, ze strony
Przełożonego; atoli lam, gdzie niema lalciego milczącego pozwolenia, le<-z Przełożony nakłada rozkaz,
aby prosić o pozwolenie wyraźne, zakonnik grzeszy,
gdy nie dba o nie.
II. Transgressor est rot i paupertatis religiosae,
xi alujua abseondat ne Superior sciat, nollcns permittere liberae ejtts dispositioni; aut si tanguam
injuria uffectus sit, murmurel dum ei a Praelato
adimuntur. Quia tales sunt actus lam/uam dominii
indepcnd< ntix, sire juris proprieturii. Zakonnik staje się przestępcą ślubu ubóstwa zakonnego, gdyby
coś ukrył przed Przełożonym, nic chcąc tego oddać
pod swobodne jego rozporządzenie; albo
gdyby
szemrał, jakoby krzywdą dotknięty, w razie zabrania
mu przez Przełożonego tej rzeczy, albowiem takie
czyny są właściwe niezależnej władzy czyli prawa
własności. Wspomniany autor przydaje jeszcze i to:
.1 citio proprietatis non e.ccusatur religiosus ąuando
aliąuid retinct cum licentia Superioris, non libere
sed i/uasi coacte concedentis, co ąuod timet religiosum illum, </ui Praelato non permittente magnas
fundit (juaerelas, et contentiosc tnurmurat, tanguam
injuria uffectus; </uia licentia haec non est roluntaria, sed permissio coacta ad ritandum ma jus malum.
Sie jest wolny od występku
własności zakonnik,
który zatrzymuje cośkolwiek za pozwoleniem Przełożonego, zezwalającego na to nie dobrowolnie, ale
jakoby pod przymusem, dlatego, że obawia się owego
zakonnika, który, na wypadek n-iepos wolenia, wielkie roztacza żale i swarliwie szemrze, jak gdyby
krzywda się mu siała; ponieważ takie pozwolenie
nie jcsl flobroindne, ale tylku wymuszone dla uniknięcia większego zla. Boverius (Chroń, sui Ord. ad

188

_

DZIEŃ IV.

an. 1573) opowiada o jednym zakonniku, że ten ukrył
w swojej celi niektóre rzeczy przed wizytą Przełożonego, lecz za to, jak to inny zakonnik widział, powieszono go w piekle, a do nóg przywiązano mu te rzeczy, które ukrył przed Przełożonym. Winowajca, dowiedziawszy się o tem widzeniu, surową czynił za to *
pokutę.
Tli. Peccat religiosns contra paupertntem qui
(te licentia Superiorin utitur rebus ita abundanter,
ut religiosi alii patiantur necessitatem;
quia ita
faciendo, facit injuriam aliis, cum bona Monasterii
pro indigentibus communia sint. Zakonnik grzeszy
przeciwko ubóstwu, gdy za pozwoleniem Przełożonego rzeczy tak obficie używa, że inni zakonnicy
cierpią brak potrzebnych rzeczy, tak bowiem czyniąc, innym wyrządza krzywdę, ponieważ dobra
klasztorne są dla potrzebujących wspólne. W y ż e j
pomieniony Boverius pisze, że w 1603 roku jeden .
podeszły w leciech zakonnik z jego Zakonu, aby się
nieco zagrzać, po odśpiewanej w nocy Jutrzni poszedł do kuchni, gdzie, ku swemu zdziwieniu ujrzał
dwóch nieznajomych kuchtów, którzy, rozgarniając
na ognisku węgle, przygotowywali w niem miejsce
dla jednego z tegoż klasztoru zakonnika, którego już
na rożnie zatkniętego trzymali, aby go na rozpalonych węglach piec. Widzeniem tem przestraszony
starzec chciał z kuchni uciekać, ale kuchtowie zatrzymali go i zapytali, czy zna tego zakonnika, którego oni trzymają. Na co, gdy starzec odpowiedział,
że go dobrze zna i poznaje, jeden z kuchtów rzekł:
Ten zakonnik miał kuchnię pod swoim zarządem,
a nie uważając na ubóstwo klasztorne, szafował
w niej zbytnio drwami, za co, z Boskiego wyroku,
tak długo będzie pieczony na tem miejscu, póki zadosyć nie uczyni.

CZYTANIE II.

189

I V . Pauper! a t ix rotum riolanl ipsi Religionum
Praelati, et contra justitiam delinguunt, si bona
conrentus alit er e.rpendant, rei donent, quam Ordinis sui Reguła, vel consuetudo, aut Superiortim
Praelatorum
roluntas
ipsis
permittit.
Sami Przełożeni w Zakonie gwałcą ślub ubóstwa i grzeszą
przeciwko sprawiedliwości, jeżeli dobrami Maszt ornemi szafują lub rozdarowują je ir inny sposób, niż
im na to pozwala Reguła Zakonu ich, albo zwyczaj
lub wola wyższych Przełożonych, dla tej przyczyny,
że Przełożony nie jest panem klasztornych dóbr, ale
tylko szafarzem dobra wszystkim braciom wspólnego.
V. Praelatus nec solus, nec cum Capitulo permittere potest religioso, ut bona ex quacumque causa aut tituło prorenientia, in usus ąuoslibet vanos,
aut illicitos e.rpendat, aut superflua vel pretiosa,
ąuae statum regularem dedecent, penes se habeat;
sed uterque tum Praelatus lieentiam dans, tum subditus ea utens, roli pa u pertatis praevaricator e.ristit.
Przełożony ani sam, ani z Kapitułą, nie może pozwolić zakonnikowi, aby dobra, z jakiejkolwiek przyczyny albo tytułu pochodzące, wydawał na jakiekolwiek
próżne lub niedozwolone użytki, albo miał u siebie
rzeczy zbyteczne lub kosztowne, które nic przystoją
stanowi zakonnemu; ale obydwaj, tak Przełożony
udzielający pozwolenia, jak i podwładny korzystający zeń, stają się przestępcami ślubu ubóstwa.
Przyczyną zaś tego jest, że Przełożony nie może dawać podwładnemu większej nad własną mocy, a że
sam podobnie nie może czynić, jako takim samym
ślubem związany, więc i nie może prawnie udzielać
takiego pozwolenia, które w tym wypadku nic nie
znaczy.
V I . Peccant mortaliter Superior es, et sunt proprictarii, qui superflua aedificia, aut nimis curiosa
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construunt, ąiuindo Ula excedunt statum paupertatisruul deccntiam su i status. Przełożeni grzeszą
śmiertelnie i są przywluścicielami wtenczas, gdy
przeprowadzają niepotrzebne albo zbyt wystaicme
budowle, jeżeli one nie są zgodne ze stanem ubóstwa lub też przyzwoitością ich stanu. Święty Bernard
w liście do Wilhelma Opata wielce powstaje na zbytkowne przeciw ubóstwu przystrajanie cel zakonnych,
pisząc:
Per manus artificum
exquisitorum celi as
non tam eremiticas, quam aromaticas acdificamus
nobis de eleemosynis pa uper um. Z ja łm użn ubogich budujemy sobie rękami wyszukanych sztukmistrzów cele nie tak pustelnicze, jak zbytkownicze.
O temsamem i św. Matka nasza Teresa mówi, przestrzegając swoje zakonnice, a nawet grożąc im upadkiem takiego klasztoru na głowy ich, gdyby takie
zbytki przeciw ubóstwu wprowadzały (Lib. de via
perf. c. 3). Żeby zaś osobom zakonnym okazać, na
jakie oczywiste niebezpieczeństwo zguby wiecznej narażają własne dusze dla zbytków i niepotrzebnych
ozdób po swoich mieszkaniach, przytaczam to, co
Zacharjasz Boverjusz pisze w swoich Kronikach.
Roku 1554 Generał pewnego Zakonu, którego się tu
nie wymienia, imieniem Franciszek Astensis, w czasie wizyty prowincji rzymskiej ze swego Zakonu,
przybył do pewnego klasztoru tejże prowincji, gdzie
Przełożony dla odpoczynku ofiarował mu bardzo
wygodną i wspaniale urządzoną celę. Po wieczerzy
Q. Generał udał się na spoczynek, lecz zanim zdołał
zasnąć, usłyszał, że ktoś, chcąc wejść, kołata do jego
celi. Kiedy na ten głos według zwyczaju zawołał
Deo gratias, pozwalając wejść do celi potrzebującemu, ujrzał wchodzącego do celi przeszłego Przełożonego tego klasztoru, który wystawił był tę celę,
a obecnie już nie żył. Ten, przeszedłszy się kilka razy
po celi, zawołał jęczącym głosem: Maledicta ccii u,
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pro/iler te solam ad inferos damnatus, hen miner,
abncedo! Przeklęta celo, dla ciebie jedynie ukazany
do pieklą, ach nędzny, odchodzę! To wyrzekłszy,
zniknął. Gdybyśmy teraz zapytali tego nieszczęśliwego zakonnika, czy ta jego cela nie obroniła go od
czartów, prowadzących go do piekła? ach pewnieby
nam odpowiedział: Ta właśnie cela wzywała na mnie
czartów, ona wołała o wyrok potępienia, ona otwarła
mi bramy piekielne, ona to zepchnęła mię do wiecznej
przepaści. Zakonnicy! którzy, zebrawszy niegodziwie
jakie pieniądze, przystrajacie swe cele w zbytkowne
ozdoby, pamiętajcie, że to samo was czeka napewno,
co spotkało owego nieszczęśliwego zakonnika. Czyż
na to przyszliście do Zakonu świętego, aby cele przyozdabiać sobie złotem lub chińskiemi wyrobami?
Czy wasz św. Fundator w takiej celi mieszkał? Albo
czy na to zbieracie jałmużny, aby je potem na takie
zbytkowne wymysły obracać? Zrozumiejcież swój
nierozum i opaczne swego stanu wywrócenie! Mówicie, że jesteście zakonnikami, a mieszkania wspanialej macie urządzone, niż osoby świeckie; ogłaszacie
siebie za ubogich, a u siebie popisujecie się drogiemi
rzeczami; żebrzecie o jałmużnę, a zbytki robicie w pomieszkaniach waszych! i takaż to wasza przysięga
na ubóstwo? Czy tak żyć i mieszkać powinni ubodzy?
Najgłówniejszą przyczyną, dla której po niektórych Zakonach nie zachowuje się należycie ubóstwa
świętego, jest to, że Przełożeni, wydając klasztorne
dochody na kosztowne a niepotrzebne rzeczy, nie chcą
wiedzieć ani słyszeć o potrzebach podwładnych zakonników, o których piecza jest im zlecona i z czego
kiedyś na sądzie przyjdzie im zdać surowy rachunek.
Takiego zaś postępowania naturalnem następstwem
jest, że zakonnik widząc, iż Przełożony nie dba wcale
o zaspokojenie jego potrzeb, zaczyna i niejako zmuszony jest sam starać się o swoje potrzeby, przyczem
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rodzi się w nim zaraz chęć i chciwość zbierania różnych -rzeczy, nabycia pieniędzy, sprzętów itd. Tacy
Przełożeni są nie rządcami, ale rzeźnikami dusz zakonnych, bo, będąc przyczyną wykroczeń przeciw
ubóstwu, takim sposobem na jatki wieczne zarzynają
swoich zakonników. Niech więc tacy niedobrzy Przełożeni zwrócą uwagę na tę prawdę, że przed Bogiem
ciężką będą mieć odpowiedzialność nietylko za siebie,
ale i za dusze swoich zakonników, którzy z ich przyczyny nie zachowują poprzysiężonego ślubu. Te to
są grzechy cudze, bo z ich przyczyny popełnione,
a niemi nieszczęśliwie obciążeni muszą wobec sprawiedliwości ciężko odpowiadać, żeby, uchowaj Boże,
nie przez całą wieczność w piekle.
Niektórzy tacy Przełożeni zwykli się wymawiać
niedostatkiem klasztoru, dla którego nie mogą zaopatrywać zakonników w potrzebne im rzeczy. Kto tak
się wymawia, wymawia się od złożonej przez się
przysięgi, bo ślubował przecież na niedostatek i ubóstwo. Kto niedostatkiem się wymawia, nie wierzy
niezawodnemu słowu Zbawiciela, który powiedział
wyraźnie: Szukajcież tedy naprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości jego: a to wszystko będzie
wam przydane (Mat. 6, 33), a podobniejszą jest przecież rzeczą, żeby niebo i ziemia przeminęły, aniżeli
słowo jego nie sprawdziło się. Klasztor będzie we
wszystko obfitował, kiedy Przełożony będzie w zakonnikach przestrzegał dochowania złożonej Bogu
Pfzysięgi; natychmiast zaś nastąpi niedostatek, kiedy
Przełożony, o zakonników nie dbając, będzie dobrem
klasztornem szafował na niepotrzebne rzeczy, na rozmaite swoje wymysły, na podejmowanie nienależytych gości, na swoje wygody, na darowizny, na stawianie niepożytecznych i niezgodnych z zakonnem
ubóstwem a kosztownych gmachów; będzie niedostatek, kiedy Przełożony z Bogiem dzielił się będzie
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jałmużną, połowę biorąc dla siebie, a połowę dając
Bogu; będzie niedostatek, kiedy Przełożony siebie
tylko będzie tuczył i dla siebie jedynie żył, a nie dla
swoich poddanych. A l e ach! na jak ścisłe natrafi przed
trybunałem Boga rachunki z powierzonego sobie dobra zakonnego!
Przełożony niech tylko da każdemu z zakonników to, czego mu potrzeba, a wtenczas i zakonnik
nie będzie wykraczał przeciwko poprzysiężonemu
ubóstwu i Przełożony nie będzie za wykroczenia zakonnika odpowiadał. Kiedyż to Bóg umknął opatrzności S w o j e j względem tych, co starają się dotrzymać
danego mu słowa? Kiedyż to zapomniał o wiernych
swych sługach ten, który wie o potrzebach najdrobniejszej ptaszyny? Kiedyż to nie dał pomocy i ratunku w potrzebach wołającym doń z ufnością? Bóg da
to wszystko, czego nam będzie potrzeba, tylko wprzódy my starajmy się dotrzymać tego, co mu pod przysięgą przyobiecaliśmy.
Rozmyślanie

III.

O DOBREJ ŚMIERCI D O B R E G O Z A K O N N I K A .
Głos Boski do zakonnika.
I.

Błogosławieni umarli, którzy w Panu umieraj)!.
Odtąd już mówi Duch, aby odpoczęli od prac swoich,
albowiem uczynki ich za nimi idą (Apoc. 14, 13).
Dobrego zakonnika, dobra śmierć, dlatego, że umiera
w Panu, że idzie na odpoczynek wieczny i że z nim
idą sprawy jego. Kto żył dla Pana, umiera z tym
Panem, który niebo dla niego zgotował, z tym Panem, który tak go kocha, że nie odstępuje go nawet
przy śmierci. Ty jak żyjesz, takiej spodziewaj się
R e k o l e k c j a dla osób zakonnych
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śmierci, któremu Panu służysz, z tym Panem i umierał będziesz.
Śmierć sprawiedliwych jest droga i nieoszacowanej wartości, bo zapłatą j e j jest niepojętej ceny królestwo i każdy oddałby wszystko za to, żeby mógł *
dobrze umrzeć. A czy twoje życie warte tego, żebym
przy śmierci płacił ci za nie królestwem wiecznem?
albo mile i z radością spoglądał na twoje zejście ze
świata?
Gdyby kogo dziś kto upewnił, że jutro ma zostać
najszczęśliwszym człowiekiem w świecie, pełnym
chwały i wszelakiego dobra, jakby on serdecznie się
cieszył i tej godziny z niewypowiedzianem pragnieniem oczekiwał. Co za radość, co za wesele napełnią
serce dobrego zakonnika przy skonaniu, gdy zobaczy
zapewnione sobie wieczne uszczęśliwienie wśród
uciech nieskończonych w niebie! Będzie pragnął, aby
godzina śmierci jak najprędzej przyszła; każda chwilka przedłużonego życia wyda się mu nieskończonem
tysiącem lat, że mu opóźnia wnijście do wesela Pana
swego. A któż pojąć dopiero zdoła jego radość i zachwycenie, gdy obaczy Mnie, przy sobie przytomnego,
gdy Ja, jako kochający Ojciec, wyciągnę ku niemu
swoje ręce, aby go przyjąć do siebie jako syna! gdy
moja Matka będzie ocierać czoło jego ze śmiertelnego
potu! gdy święty Fundator z synami swoimi, gdy św.
Patronowie będą go wzywali do nieskończonego wesela i towarzystwa swego, mówiąc: W y n i j d ź z ziemi
tej a przyjdź do ziemi naszej, mlekiem i miodem płynącej! gdy Aniołowie będą odpędzać wszystkie moce
piekielne, aby mu nie szkodziły! gdy Ja wreszcie zawołam łagodnym głosem: Przyjdź, duszo błogosławiona, do mnie, osiągnij królestwo, które tobie zgotowane jest od założenia świata!
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Cobyś za to dał, żeby móc tak szczęśliwie umierać? Ż y j dla mnie, służ wiernie mnie Bogu twemu,
a nie komu innemu, a tak będziesz we mnie umierał.
II.
Dobrego zakonnika, dobra śmierć dlatego, że,
umierając, idzie na odpoczynek wieczny.
Śmierć kończy w życiu ludzkiem wszystkie prace. Póki człowiek żyje, póty rachuje dni swoje w ustawicznych pracach, bo się urodził do pracy, jako ptak
do latania (Job. 5, 7), umierając zaś we mnie, pozna,
że skończone już wszystkie prace, że z ziemi wygnania idzie do swego dziedzictwa, gdzie płacz, boleść
i praca nie postaną; pozna, że krótkie były jego dla
mnie prace, a nieskończony za nie odpoczynek. A czy
twoje prace godne takiego odpoczynku? czy pracujesz dla mnie, dla Zakonu, czy nie dla twoich w y mysłów?
Życie sług moich jest codzienną utarczką z ciałem, światem i czartem. Póki żyją na świecie, póty
muszą walczyć z tymi nieprzyjaciółmi. Nikt nie może
upewnić ich w życiu o wygranej. Ż y j ą między nadzieją a bojaźnią, bo słabość ich natury, troski sumienia, liczba nieprzeliczona pokus trzymają ich
w ustawicznej niepewności i dlatego nie przestają
nigdy walczyć. Dopiero przy śmierci widzą swoje
zwycięstwo, widzą swój spoczynek nieskończony,
nieprzerwany, tak długo trwający, jak długo Ja Bóg
będę Bogiem. Dlaczegóż więc ty lękasz się teraz prac
zakonnych? dlaczego nie walczysz odważnie z tymi
nieprzyjaciółmi, z którymi podjąłeś się walczyć w Zakonie?
Nie tu na ziemi odpoczynek, ale po śmierci w niebie. Jeżeli tu na placu utarczki nie walczysz z nieprzyjaciółmi twoimi, już jesteś od nich zwyciężony,
bo nie masz śmiałości oprzeć się pokusom.
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Jeżeli teraz nie uczysz się walczyć, to jak przy
śmierci walczył będziesz? Jeżeli nie walczysz teraz,
to jakiem prawem przy śmierci masz się spodziewać
odpoczynku? Jeżeli teraz nie walczysz, to czy przy
śmierci możesz cieszyć się nadzieją wygranej?
Słudzy moi, umierając, ujrzą niebo otwarte dla
siebie, a w niem zgotowane sobie miejsce wiecznego
odpoczynku. Ty zaś, kiedy nie chcesz żyć dobrze
w Zakonie z moimi sługami, patrz, abyś przy swojej
śmierci nie ujrzał przygotowanego dla siebie miejsca
wiecznego udręczenia w piekle.
III.
Dobrego zakonnika dobra śmierć dlatego, że
uczynki jego pójdą za nim. Żaden sługa wierny nie
cieszy się tak z odebranej zapłaty, jak dobry zakonnik weselić się będzie przy swojej śmierci, gdy zobaczy nieskończoną za sprawy swe zapłatę, tak wielką, że rozum ludzki pojąć j e j nie zdoła. Będzie się
weselił, że sprawy jego staną w oczach moich, a Ja
się niemi tak cieszyć będę jak moją wieczną chwałą.
O jak szczęśliwym będziesz, gdy Ja najmniejszy t w ó j
dobry uczynek w życiu zakonnem pokażę przed całem niebem i nim rozweselę wszystkie moje sługi ze
mną królujące.
Jeżeli to wieczną jest prawdą, że za kubek zimnej, choćby nie swojej, wody, nieskończoną przygotowałem zapłatę, to jak wielkiej zapłaty masz się
spodziewać, gdy swoje własne dobre uczynki przedstawisz. Czemu więc tak leniwym jesteś do w y k o nywania twych spraw należycie, gdy one za tobą
do wieczności pójdą?
Niedobre uczynki niegodne są wejrzenia mojego i dlatego zbiera je czart i jako swoje dziedziczy
je na wieki. Dobre zaś czyny, ponieważ mnie są poświęcone, przepaść nie mogą. A jakże uczynki twoje
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mają iść za tobą, gdy je nie na moją chwałę, lecz na
inny koniec wykonujesz? Poznaj w tem głupotę twoją, że tak wiele pracy podejmujesz około uczynków,
które nie pójdą za tobą.
Najmniejszy uczynek, dla miłości mojej wykonany, nie zginie. Wtenczas dopiero przy śmierci poznasz, jako małe umartwienie zmysłów ciała, noc
niedospana, umiarkowanie w jedzeniu, niedostatek
w życiu, podłość sukni, niewygoda w pomieszkaniu
będą mieć zgotowaną nieskończoną nagrodę.
* Gdyby słudzy moi dla siebie tylko żyli, to z życiem ich, w któremby odebrali zasłużoną i skończoną
zapłatę, przepadłyby ich dobre uczynki, ale że mnie,
nieskończonemu Panu, służą, uczynki ich w zapłacie
końca mieć nie mogą. A więc, synu, sprawy twoje
wykonuj dla mojej miłości i chwały, a nie na inny
koniec, który jako dym niszczeje. Dopiero przy
śmierci, ale niestety już nierychło, poznasz swój błąd,
gdy idąc przedemnie Boga twego, nie obaczysz spraw
swoich, idących za tobą.
Głos zakonnika do Boga.
Dałeś mi, o Boże, miejsce między wybranymi
Twoimi i z dobroci s w o j e j pozwoliłeś mi żyć w Zakonie świętym z T w o i m i sługami, daj również i to
z miłosierdzia Twego, żebym umierał śmiercią w y branych Twoich, żebym umierał w Tobie, to jest
złączony z Tobą, ani myślą ani sercem nie oderwany
od Ciebie. Prawda, żem zasłużył na to, abyś mnie
odrzucił od oblicza Twego, bo ja w życiu mojem odwracałem się od Ciebie przez występki ustawiczne.
Prawda, że godzien jestem tego, abyś zamknął przedemną bramę do miejsca odpoczynku, bo ja, jako
sługa złośliwy, nie Tobie służyłem, ale inszemu panu,
to jest światu i własnemu ciału, dogadzając we wszy-
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stkiem jego chęciom i zmysłom. Nie powinienem tedy
wnijść na odpoczynek, bo trawiąc cały czas życia mego na wygodach, nie spracowałem się na usługach
Twoich, a przez to nie widzę żadnych uczynków, idących za mną po zapłatę. Lecz, o dobry Panie, który
przyjmujesz i jedną godzinę pracujących, p r z y j m i j
i te usługi w ostatkach życia mego, które Ci w tym
św. Zakonie ofiaruję, a daj mi umierać śmiercią sług
Twoich, daj mi wesoło z tego padołu wygnania przychodzić do Ciebie, Boga mego i najukochańszego
Ojca.
Ojciec duchowny.
In malitia sua expelletur impius, sperat autem
justus in morte san. Dla złości swej niezbożnik wygnany będzie: ale sprawiedliwy nadzieję ma przy
śmierci swojej (Prov. 14, 32): mówi Pismo Św., w których to słowach masz tę nieomylną prawdę, że jak
Bogu twemu w Zakonie św. źle służąc, przy śmierci
swojej od oblicza Jego wypędzony będziesz, tak sprawując się dobrze i według powołania swego, przy
śmierci będziesz miał wielką nadzieję zbawienia twego. Dlatego postanów nie wymawiać się nigdy od
najtrudniejszej nawet sprawy i usługi zakonnej przez
pamięć na to, że przy śmierci wszystkie sprawy twoje
mają za tobą iść i stawić się przed Bogiem.
Zmów 3 pacierze dla uproszenia konającym laski ostatecznej.

D Z I E Ń V.

O sqdzie,

piekle

i

wieczności.

Akt strzelisty tego dnia:
Non intres in judicium cum servo tu o, Domine. — Nie wchodź
w sad z sługq swoim, Panie. (Ps. 142, 2)

Rozmyślanie I.
O SĄDZIE ZAKONNIKA.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna
Hożego: i uynijdą, którzy dobrze czynili na zmartwychwstanie żywota: a, którzy złe czynili na zmartioychwstanie sądu (Jan. 5, 28—29).
Sąd mój ostateczny straszny będzie dla wszystkich, lecz straszniejszy dla ciebie, jeżeli żyłeś nie
według powołania swego, dlatego, że z większą bojaźnią i wstydem będziesz musiał stanąć przedemną,
niżeli człowiek świecki, że cięższy w y r o k padnie na
ciebie i że surowiej na t w o j e nieszczęście wykonany
będzie.
Choćbyś rozsypał się w proch, na głos trąby
Archanielskiej dusza twoja, mocą Wszechmocności
mojej, wyszedłszy z miejsca potępienia, połączy się
znowu z tem ciałem, w którem teraz żyjesz, ale tak
sprośnem i smrodliwem, że w niczem nie będziesz
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się różnił od obrzydliwych czartów, jako bydlę wściekłe, związany łańcuchami potępienia twego, mając na
sobie znaki, żeś był zakonnikiem lub kapłanem. Jak
nieznośny wtenczas będzie wstyd t w ó j !
Tejsamej chwili staniesz na dolinie Jozafatowej,
leżącej niedaleko Góry Kalwarji, na której Ja Bóg
twój umarłem dla twojego zbawienia.
Obaczysz znak, poprzedzający przyjście moje:
Krzyż w jasności na niebie. Na tejsamej dolinie zobaczysz wszystkich ludzi, od Adama począwszy,
a między nimi twego Św. Patrjarchę i braci twego
Zakonu, twoich rodziców, krewnych, znajomych, którzy z potępienia twojego urągać będą.
Dla zasłonienia twarzy swojej od palącego wstydu będziesz wołał, aby góry padały na ciebie, będziesz ryczał jak wściekły zwierz, ale nie zostaniesz
wysłuchany.
A potem ujrzysz mnie Boga twego, przychodzącego w Majestacie chwały na osądzenie ciebie i poznasz nieskończoną moją krzywdę, jaką grzechy twoje mnie wyrządziły, a równocześnie i nieskończoną
karę, jaka ci się za nią należy. Poznasz, ale niestety!
nierychło, jak źle postąpiłeś, nie zachowując należycie życia zakonnego. Dlaczegóż więc teraz, póki masz
czas, nie chcesz go zachować?
Żeby uchronić się pokuty w oczach braci twoich,
czego to nie czynisz, jak się wypraszasz, jak obiecujesz poprawę, aby tylko uniknąć należnego ci zawstydzenia. A dlaczego tak okropny wstyd w oczach moich
i całego świata, gdy wyjawione będą najskrytsze
zbrodnie twoje, nie może tego teraz sprawić, abyś
się od nich powściągnął?
II.
Ten, a nie inny będzie wyrok, który Ja z ust
moich wydam na ciebie wraz z innymi potępionymi:
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Idźcie odemnie przeklęci w ogień wieczny, który
zgotowany jest djabłu i Aniołom jego (Mat. 25, 41).
Mocą tego wyroku odrzucony będziesz od twarzy mojej nie na jakiś czas tylko, ale na wszystkie
wieki, to jest póki Ja będę Bogiem. Odrzucony zostaniesz od łaski mojej, od miłosierdzia mego, od
bram niebieskich z większą surowością, niżeli człowiek światowy, z większą dla siebie hańbą i boleścią,
aniżeli kto inny, bo Ja przecież wprowadziłem cię do
Zakonu Św., abyś ze mną wiecznie królował, a tak
wielkiem dobrem mojem niegodnie wzgardziłeś i dlatego w wyroku moim cięższą na siebie usłyszysz karę.
Mając na sobie nieszczęśliwe piętna przekleństwa mojego, odtrącony bez litości zostaniesz odemnie, od Ojca mojego i Ducha świętego, odtrącony
zostaniesz od m o j e j Matki, od św. Ojca i założyciela
twego Zakonu i twoich św. braci.
Przeklęty będziesz na twoich zmysłach, na woli,
na rozumie, na pamięci, przeklęty na ciele i duszy,
zgoła na wszystkiem tem, co z tobą być może.
Z temsamem przekleństwem skazany będziesz
na ogień, który nigdy nie zgaśnie, który w sobie zawierał będzie wszystkie męki, wszystkie katusze; na
ogień, który nad tobą mścił się będzie krzywdy mojej bardziej, aniżeli nad osobą świecką; ogień, który
Ja sam zapaliłem w sprawiedliwości mojej, dając mu
taką moc, żeby nawskroś przenikał duszę twoją i palił
i dręczył wszystkie j e j siły; na ten ogień, który djabłu
nie tobie jest zgotowany, bo dla ciebie zgotowałem
w niebie nieskończone wesele i radość, okupując je
moją własną Krwią, ale tyś to wszystko złośliwie, dla
jednego krótkiego upodobania, dobrowolnie stracił.
Przemówię do ciebie, ale głosem tak przenikliwym i strasznym, że niebo i ziemia zadrżą, zlękną się
wszyscy święci słudzy moi, zatrzęsie się piekło, a ty
od bojaźni ryczał i w y ł będziesz. Teraz zastanów się,
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czy, dogadzając chuciom własnym, odważysz się w Zakonie źle żyć, za co cię tak straszny wyrok czeka?
III.
Po wydaniu tego straszliwego wyroku rozstąpi
się ziemia, aby cię z innymi potępionymi pożreć, ale
dla większej twojej kary ujrzysz przez jeden moment *
niebo i piekło. Będziesz patrzał na Świętych moich,
jak pójdą wesoło do nieba, a ty będziesz musiał lecieć
w przepaść piekielną. Z nieznośną boleścią twego
serca będziesz musiał rozstać się na wieki z twoim
bratem i towarzyszem życia zakonnego, który żył
według powołania swego, a teraz idzie do wesela
Pana swego; już więcej nie zobaczysz się z twoim
Przełożonym i Ojcem zakonnym. O nieszczęśliwe
rozstanie! O niewypowiedziana złości grzechu!
Z bólu i rozpaczy i złości będziesz gryzł własne
twe cielsko, lecz to nie przyniesie ci żadnej ulgi,
więc przeklinając mnie, jakoby wynalazcę twoich
katuszy, rzucisz się z desperacji w oną przepaść piekielną, aby tam przez wszystkie wieki żyć z djabłami, w ustawicznych bez najmniejszej folgi i przerwy
mękach, katowniach i boleściach.
Słowa głosu mojego i ostatecznego wyroku tak
niezatarcie w y r y j ą się na duszy twojej, że przez całą
wieczność brzmieć będą w uszach twoich, przez całą
wieczność dręczyć cię będą bardziej, niż innego potępieńca na myśl, że na potępienie skazał cię twój
C\jciec, który cię nieskończenie od wieków ukochał,
twój Bóg, twój Początek i Koniec, ten, który wszystkie stworzenia, smoki nawet i węże pobłogosławił,
a ciebie przez sprawiedliwość na wieki musiał przekląć.
W tych słowach wydanego na ciebie wyroku
stawię ci przed oczyma moją K r e w najświętszą, miłościwie dla zbawienia twego przelaną, a którą ty

R O Z M Y Ś L A N I E III.

203

podeptałeś; moje natchnienia do dobrego, złośliwie
wzgardzone przez ciebie; dobrodziejstwo powołania
do Zakonu, nieprzerachowaną liczbę łask i świateł
wewnętrznych, według których nie chciałeś sprawować się; napominania twoich Przełożonych, przestrogi twoich przyjaciół, które za nic sobie ważyłeś; rady
kaznodziejów i spowiedników, którym sprzeciwiałeś się.
Taką to zapłatę odbierzesz wtenczas za twoje złe
życie. I czyż na wspomnienie tak strasznego wyroku
nie porzucisz jeszcze wymysłów twoich w Zakonie?
Głos zakonnika do Boga.
Boże, najsprawiedliwszy Sędzio żywych i umarłych! wierzę, że mam stanąć przed Tobą w oczach
świata całego i za wyrokiem Twoim sprawiedliwą
odebrać zapłatę za moje występki. Wiem, że przed
okiem T w o j e m nie utaję się z grzechami memi, bo
Ty, Panie, jesteś tym, który widzisz najskrytsze myśli
serc ludzkich i wszystkich spraw moich jesteś oczywistym świadkiem. Wobec sprawiedliwości T w o j e j
nie zasłoni mnie i ta zakonna sukienka, ale owszem
bardziej tylko wysunie mnie na widok, mówiąc niejako: Oto zakonnik i sprawy jego, a temsamem surowszej nad innych nademną domagać się będzie
sprawiedliwości. Inszego tedy wyjścia nie widzę dla
siebie, jak tylko, póki mi jeszcze czasu do życia użyczasz, prosić Cię teraz o miłosierdzie, abym mógł
u nóg Twoich najświętszych pokutą szczerą za grzechy moje, w gorzkości serca mego odprawioną, przeprosić Ciebie, Pana i Boga mojego, najdobrotliwszy
Panie. Żałuję tedy za niegodziwe występki moje, popełnione przeciwko Twemu i Zakonu mojego prawu.
Nie chcę już więcej odważać się na najmniejszą nawet obrazę T w o j ą i przy Ranach Twoich najświętszych
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mocne czynię postanowienie, nie obrażać Cię nigdy
dobrowolnie najmniejszym choćby grzechem. Za
przeszłe złości moje chcę prawdziwie pokutować, tylko Ty, Panie, dodaj łaski, albowiem bez T w o j e j pomocy nic nie mogę uczynić.
Ojciec duchowny.
Recelabunt caeli iniquitatem. Odkryją niebiosa
nieprawości jeyo, u ziemia powstanie przeciw niemu
(Job. 20, 27). Dla człowieka niema nieraz większej
kary nad sam wstyd, którego aby uniknąć w oczach
przytomnych, ludzie zwykli wiele czynić rzeczy.
Jeżeli tedy naturalny wstyd taki miał na ciebie
wpływ, że dla niego częstokroć zwykłeś powstrzymywać się od złych uczynków, to dlaczego niema cię od
złego odwrócić ten tak wielki wstyd w dzień sądu
ostatecznego? Postanów przeto wszystkie swoje sprawy czynić z taką wewnętrzną doskonałością, żebyś
się ich w dzień onego sądu nie potrzebował wstydzić.
Zmów 3 pacierze na uproszenie sobie łaski poprawy życia.

Czytanie I.
O ZACHOWANIU ŚLUBOWANEJ
CZYSTOŚCI.

BOGU

Lubo wszystkie cnoty chrześcijańskiego życia
nie małego wymagają dozoru do swego należytego
zaohowania, aby przeciwne występki nie spowodowały ich upadku, to przecież między niemi na pierwszem miejscu cnota czystości tak wielkiego i tak usilnego wymaga około siebie starania, że na nią, ponad
wszystkie inne, trzeba mieć ustawicznie zwrócone
czujne oko. Inne bowiem cnoty znajdują się w nas,
gdy z czasem do nas przychodzą, czystość zaś, że już
od samego początku życia jest nam powierzona, w y -
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maga od nas każdej chwili czujnej straży. Inne cnoty
nie tak prędko znajdują swoich nieprzyjaciół, czystość zaś przychodzi już do nas z najgłówniejszym
nieprzyjacielem swoim, to jest ciałem. Inne cnoty
po różnych miejscach szukają bezpieczeństwa dla siebie, jako to bogomyślność na pustyniach, nabożeństwo w kościołach, mądrość w bibljotekach, pokora
i ubóstwo w klasztorach itd., czystość zaś nigdzie nie
jest bezpieczną, gdyż i w odludnych puszczach i obwarowanych zamkach i w najświętobliwszych miejscach nieraz była przywiedziona do upadku. Ta to
jest cnota, o której dochowanie ustawicznie walcząc,
nigdy nie skończymy rozpoczętej z ciałem i czartem
wojny, chyba dopiero z samą śmiercią, a co gorsza,
że gdy zawsze walczyć musimy, nie zawsze zwyciężamy, jak to pięknie mówi Wielki Augustyn: Inter
omnia certamina
Christianorum,
sola
dura
sunt
proelia castitatis, ubi quotidiana est pugna, et rara
fictoria, gravem nmnąue sortita est castitas inimicum, cui ąuotidie
resistitur, et
sernper timetur.
Między wszystkiemi utarczkami chrześcijan
jedynie
twarde są potyczki czystości, gilzie walka jest codzienna, a rzadkie zwycięstwo, albowiem czystość
na ciężkiego natrafiła nieprzyjaciela, któremu codziennie się opiera i zawsze się go lęka.
Dawid w swoich pieniach powiada o śmierci, że
jeszcze nie było takiego między żyjącymi człowieka,
któryby uchronił się nieubłaganego ciosu śmierci:
Któryż jest człowiek, który żyć będzie, a nie ogląda
śmierci? (Ps. 88, 49). Toż samo mówić można o nieuchronnych strzałach skazitelnego ciała, iż jako nikt
nie może uwolnić się od śmierci, tak również nie zdoła
być wolnym od najazdów ciała, których najświątobliwsze nawet i najdoskonalsze osoby, póki w tem
śmiertelnem były życiu, nie mogły się uchronić.
Albowiem czy znalazł się choćby jeden taki między
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śmiertelnymi ludźmi, któryby ciała nie miał? zapewne nigdy takiego człowieka nie było, a zatem ani taki
się znajdzie, któryby nie czuł w sobie podniet ciała
do złego. O tem św. Hieronim prześlicznie się wyraża:
III serieo et in pannis en dem domin-atur libido, nee
Kegvm purpurom timet, nee mendicantium spemit
sąmUorem. 11' jedwabiach i w łachmanach jedna
kowa panuje lubieżność, nie lęka się ona dni królewskiej purpur//, ani też nie gardzi niechlujstwem
żebraczem. Gdy tedy czystość nasza nie może być
wolna od napaści, ponieważ nierozłącznie złączona
jest z ciałem, głównym swoim nieprzyjacielem, powinniśmy szukać wszelkich sposobów, aby ona nie
była przez tego nieprzyjaciela zwyciężoną. Przyczem
mamy wiedzieć z nauki Ojców duchownych, że lubo
umartwienia ciała, jako to: Włosienice, dyscypliny,
posty itp., wielce są pomocne do ugaszenia upałów
cielesnego ognia, bo niemi niby wędzidłami ciało swawolne powstrzymujemy, to jednak nie zawsze zdołają to sprawić, aby ciało od tych napaści wyswobodzone zostało, jak to świadczy Jan Climacus (Scala
Paradisi), mówiąc: Ego nor i ad sum mu m iejunautes
ralde fuisse (/uassatos carnis motibus. Ja znałem
takich, co najsurowszym oddawali się postom, a jednak byli dręczeni poruszeniami ciała nader ciężkiemi. Tosamo potwierdza i św. Jan Chryzostom:
Audkimus hoc nostro sacculo nonnulłos ferro corpus totum obłigantcs, et sacco resticntcs, et in cont hi u-i-8 rigiliis, ac inedia summa ińrcntcs, aegre tamen conciipiscentia-e furorem comprimere potuisse.
Słyszeliśmy w tym naszym wieku, że niektórzy żelazem opasowywali całe ciało, wory przywdziewali
i życie wiedli w ustawicznych czuwaniach i najwyższem głodowaniu, a jednak z trudem tylko zdołali
stłumić wściekłość pożądliwości. Zaczem bezpieczeństwo czystości naszej zasadzać powinniśmy nie tyle
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na samych zewnętrznych tylko umartwieniach ciała,
ile raczej na Bogu, którego powinniśmy prosić o pomoc i ratunek, a bez którego wzmacniającej łaski,
ratunku i posiłków nic uczynić nic możemy. Przeto
pobożny Kasjan naucza, iż nasze prace i starania
około ubezpieczenia śwtętej czystości dopóty skutku
swego nie odniosą, póki sami nie przekonamy się o tej
prawdzie, że nic nie wskóramy naszemi siłami, ale jedynie tylko Boską pomocą i ratunkiem, oczemnassam
Zbawiciel już nauczył, mówiąc: Beze mnie n ic uczynić
nie możecie (Jan, 15, 5). Posty, dyscypliny, Włosienice
i inne umartwienia ciała są hamulcami, wędzidłami
na swawolne ciało, ale jako wędzidło, włożone na rozbrykanego konia, nie powstrzyma go samo, póki się
nie przyłoży do niego ręka człowieka, tak podobnie
i umartwienia nie uspokoją ciała, póki Bóg wszechmogący nie doda sił swojej łaski do utrzymania ciała
w należytych karbach.
Zwyciężyć najgłówniejszego naszego nieprzyjaciela, to sprawa nie naszych sił, ale tylko Wszechmocy Bożej, od której trzeba zwycięstwo wypraszać,
jak to wyraźnie mówi Pismo Św.: Non in fortitwlinc
exercitus rictoria belli, sc<1 dc caclo fortitndo est.
Nie ir mnóstwie wojsku zwycięstwo bitwy, ale z nieba jest silą (I. Mach. 3, 19).
Lubo zaś sam Bóg wszechmogący daje nam łaskę
zwycięstwa, to jednak i z naszej strony potrzeba usilnego starania i pracy, potrzeba wypraszać i wysługiwać sobie łaskę Bożą przez nabożeństwa, komunje,
posty, umartwienia, chronienie się okazji itd., o czem
mowa będzie w Czytaniu o pokusach. Albowiem
w sprawach naszego zbawienia musimy i my przyłożyć rękę naszą do pracy, gdyż inaczej, jak nie mielibyśmy żadnej zasługi, tak i nie moglibyśmy mieć
nadziei osiągnięcia korony za odniesione zwycięstwo.
Że zaś Bóg nie uśmierza burzy ciała i w najświąto-
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bliwszych osobach, lubo one trapią je najostrzejszemi
umartwieniami, czyni to dla niedościgłych sądów
Swoich i dla samego dobra tychże świątobliwych dusz,
osobliwie zaś dlatego, aby trzymać je zawsze w pokorze, iżby one, skutkiem świętobliwego życia swego,
nie rozumiały wiele o sobie, lecz uznawały swoją
nikczemność bez Boga.
Jeden z dawniejszych Ojców pustelniczego życia,
imieniem Palladjusz, czuł w sobie ustawiczny i nigdy
nie ustający ogień pożądliwości, a nie mogąc go rozmaitemi sposobami ugasić, aby swojej utrapionej duszy przynieść niejaką folgę, postanowił udać się
w głębszą pustynię dla zasięgnięcia zbawiennej jakiej
rady na tę uprzykrzoną chorobę od pustelników, mieszkających w odleglejszych jaskiniach. Przez 15 dni
nawiedzał różnych starców, przed którymi uskarżał
się na swoje wewnętrzne udręczenie, a wreszcie natrafił na Pachomiego, najdawniejszego między onymi
sługami Bożymi pustelnika. Upadł do nóg jego i z niemałem wylaniem łez opowiedział mu swoją nędzę,
jako niema dla siebie wolnego dnia, ani nawet chwili,
żeby go ciało nie paliło wznieconym ogniem lubieżności, którego ani ugasić, ani przynajmniej na jaki
czas przytłumić nie może, prosząc go wkońcu o radę
i pomoc, aby dla ochłody -i ulżenia podał mu na to
jakie zbawienne lekarstwo. Słysząc to Pachomi i zdjęty współczuciem dla tak strapionego pustelnika, jego
tak dotkliwą boleść uzdrowił swoją dawniejszą chorobą, zwierzając się przed nim z tego, w czem i on
był trapiony. O dobry sługo Boski, rzecze Pachomi,
nie trap się i nie smuć tem swojem udręczeniem, bo
cierpisz je nie ze swego niedbalstwa, ani z winy ludzi,
bo na pustyni daleko mieszkasz od ich towarzystwa,
lecz ze złości zawistnego czarta, który nie przestaje
stawiać sideł na ułowienie sług Boskich. Oto widzisz,
że ja, stary już człowiek, który na pustyni przeżyłem
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już 40 lat i nie zaniedbałem najmniejszego starania
około ubezpieczenia duszy mojej za Boską pomocą,
to mimo tego wszystkiego tak natężone, tak częste
i uprzykrzone czuję w sobie cielesne do złego pobudki, że nie mam dnia i nocy spokojnej, żebym był od
nich wolny. Z początku tedy sądziłem o sobie, że od
Boga zostałem już zupełnie opuszczony, zapomniany
i odrzucony, dlatego zapragnąłem śmierci, woląc raczej
umrzeć, aniżeli cierpieć takie ciała napaści. Nie mogąc
więc już dłużej znieść takich naprzykrzonych do złego
pobudek ze strony zbuntowanego ciała, opuściłem
mieszkanie i pobiegłem w głębszą pustynię, gdzie natrafiwszy na lwią jaskinię, położyłem się w niej i tak
cały dzień trwałem, czekając na te bestje, do których
ta jama należała, aby mię one pożarły. Gdy nadszedł
wieczór, lew i lwica powróciły do jaskini, a spostrzegłszy mnie, na ziemi leżącego, zamiast rozszarpać na
sztuki, obwąchały tylko od głowy do nóg, obeszły
dookoła i nie poważywszy się nawet dotknąć, w y niosły się z jaskini. Na to pomyślałem sobie, że już
podobno Bóg darował mi winy, dlatego wróciłem
z powrotem do opuszczonego mieszkania. Od tego
czasu nieprzyjaciel piekielny zaniechał mnie trapić
pokusami, ale na krótką tylko chwilę, gdyż wkrótce
uderzył na mnie z daleko większą niż przedtem siłą,
tak gwałtowne, tak mocne i tak ustawiczne zarzucając na mnie sidła pokus, że niemałych potrzeba było
wysiłków, aby im stawić należyty opór. Jednego razu
naprzykład czart wziął na siebie postać pewnej murzynki, którą ja niegdyś za młodu znałem, a usiadłszy na moich kolanach, ciało moje niezmiernie do
lubieżności zapalił, lecz i teraz nie potrafił mnie
zwyciężyć, gdyż ja począłem go mocno bić pięściami,
zadawać mu policzki, aż pokusa zniknęła. Potem
jednak, wierz mi bracie, ręka, którą biłem nieczystego ducha, tak obrzydliwym przejęta była smrodem,
Rckofekcje dla osób zakonnych
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że go ledwie znieść mogłem. Stąd począłem powtórnie wątpić o zbawieniu mojej duszy, a nie mogąc się
uspokoić, od smutku, żalu i nieznośnego ucisku stygłem wszystek i dlatego, jakby owieczka błędna, począłem tułać się tu i ówdzie po pustyni. Raz w o w y m
czasie trafiłem na jadowitą żmiję, więc wziąłem ją
do ręki, a drapiąc ją i drażniąc, tak podrażnioną i rozgniewaną przykładałem do mego ciała, aby to tak
zepsute ciało za ukąszeniem jadowitego gadu nie
dręczyło mnie już więcej. Lecz i wtenczas, gdy gadzina owa nie chciała mnie ukłuć, nabrałem powtórnie
otuchy, tak oczywisty widząc nad sobą dowód Boskiego miłosierdzia. Gdy tedy ucisk ten, wśród obfitych
łez, kilkakrotnie przedstawiałem Bogu w gorącej
modlitwie, usłyszałem z nieba głos, w te słowa mówiący do mnie: Vade Paohomi, et decerta magna nimiter, proptcrea en im hoc per mis i te pati, ui non
altum sapias, ncc extollaris in rirtutibus tuis, sed
recognoscas infirmitatem tuam, in solo Dei auanlio.
non in conversatione tua eonfidens, in rera perseceres humilitate. Idź, Pachomi, a walce odważnie,
albowiem dlatego dopuściłem to na ciebie, abyś wiele
o sobie nie rozumiał, ani wynosił się z'e swoich cnót,
ale poznał słabość swoją, a ufając w samą pomoc
Hożą, nie zaś we swoje postępowanie, trzymał się
w prawdziwej pokorze. Palladjusz, usłyszawszy to,
dopiero rozweselił się w swoim smutku i tem większej
stąd nabrał ochoty do walki przeciwko czartowi tak,
ż£ od tego czasu nie zważał nawet na wszelkie do
złego pobudki ze strony ciała, mając na pamięci tę
prawdę, że lubo Bóg, dla niedościgłych sądów Swoich,
pozwala, aby ciało dręczyło nas swemi podnietami
do złego, to jednak nie pozwoli nam upaść, kiedy
będziemy go o pomoc prosić. Stąd dla nas ta nauka,
iż jako Bóg wszechmogący dopuszcza, aby ciało
chłostało nas złemi żądzami nietylko dla naszego
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upokorzenia, ale też i dlatego, abyśmy w tym ucisku
zwracali się do Boga, jako najłaskawszego naszego
Ojca, z błaganiem o pomoc i ratunek, tak najskuteczniejszym sposobem uwolnienia się od uporczywych
pokus ciała jest zupełne oddanie się Bogu i pokorna
prośba i wołanie do niego o pomoc.
Nieomylną jest prawdą, że czart dopóty nie powstanie przeciwko nam i nie zacznie z ciałem wojować, dopóki nie otrzyma na to od Boga władzy
i pozwolenia, jak to w historji cierpiącego Joba
niezbicie się pokazuje. Czart bowiem nie odważył się
nastąpić na niego ze swojemi najazdami, aż nie otrzymał na to od Boga zezwolenia według słów Pisma św.:
I rzekł Pan do szatana: Oto w ręce twojej jest,
a wszakoż zachowaj duszę jeyo (Job. 2, 6). Do tego
czart nie może według swego upodobania dorzucać
pokus innego, aniżeli ma pozwolone, rodzaju, nie
może człowieka silniej kusić, niż Bóg mu dopuści.
Albowiem czarta moc jest ograniczona tak, że najmniejszego nawet nie może uczynić kroku, kusząc do
złego człowieka, poza granice i miarę, wyznaczone
mu od Boga, a jako Bóg dopuszcza, żeby szatan za
pośrednictwem ciała pobudzał nas do złego, tak też
i On sam niesie nam w tej walce potrzebną pomoc,
ponieważ dopuszcza na nas pokusy tylko dla naszego
dobra duchownego i dla naszej większej zasługi. Któż
to bowiem ratował Joba w tak strasznych uciskach,
które czart na niego sprowadzał? czy może żona albo
przyjaciele? Bynajmniej. Oto tensam Bóg, który
wystawił go na cel pociskom czartowskim, tensam
Bóg dał mu zwycięstwo. Jeżeli tedy z rozporządzenia
Boskiego powstaje przeciwko nam czart z podnietami
ciała, nakłaniając nas do upadku, jakiż może być
najskuteczniejszy ratunek, jeżeli nie pokorne wołanie
i gorącą prośbą, z wylaniem łez powtarzana, o ratunek,
pomoc i zwycięstwo, zanoszona do tego Pana, z któ-
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rego rozkazu lub pozwolenia czart przeciw nam
powstaje?
Prawdę tę potwierdza Duch św. przez usta Salomona w Księgach Mądrości: .1 zrozumiawszy, żem
inaczej nie mógł być powściągliwy, ażby Bóg dał,
i to samo było mądrości, wiedzieć czyj to jest dar:
szedłem do Pana i prosiłem go, i rzekłem ze wszystkich wnętrzności moich (Sap. 8, 21).
Żywoty dawniejszych Ojców świętych opowiadają o Mojżeszu opacie, że za młodu prowadził on
wolniejszy rodzaj życia, lecz opamiętawszy się, postanowił ostrą pokutą na pustyni przeprosić Boga za
przeszłe swoje rozwiązłości. Jednakże na początku
swojego pustelniczego życia wielkich doznawał ze
strony ciała pokus do złego, od których aby się uwolnić, rozmaitych używał sposobów stosownie do porad
innych pustelników. A więc długie odprawiał modlitwy, na których, nie poruszając się nawet z miejsca,
trwał ledwie że nie całe noce; żadnego nie dawał
sobie ani w dzień ani w nocy odpoczynku, czyto nieustannie zajmując się pracą ręczną, czy też, dla w y gody wszystkich innych swoich braci, roznosząc wodę; posilał się maleńką tylko odrobiną samego chleba,
aby tak przez zmordowanie zwyciężyć swawolne
ciało. Wszystkie jednak te i inne jeszcze niemałe
utrudzenia, jakie ciału zadawał, daremne były, gdyż
pokusy nietylko nie ustawały, ale przeciwnie do takiej
wzmagały się natarczywości i siły, że omało nie przyszło do tego, że już miał porzucić pustelnicze życie
i wrócić się do dawniejszych nałogów. Gdy tak przez
niemały czas cierpiał to udręczenie, nie mając nigdy
spokoju od swawolnego ciała, zdarzyło się z rozporządzenia Boskiego, że przyszedł doń w odwiedziny
Opat Izydor, który zaraz po pierwszem przywitaniu
w te odezwał się do niego słowa w imieniu Boskiern:
Bracie Mojżeszu, sprośne te i plugawe pokusy, które

CZYTANIE II.

213

cierpisz we dnie i w nocy, ustaną z Boskiego miłosierdzia. Bóg dopuścił na ciebie tak natarczywą
pokusę, abyś się nie chwalił i nie wynosił, jakbyś
ty sam dzielnością swoją zwyciężył pokusę. Dla twojego to pożytku, abyś nie wpadł ir wielkie o sobie
rozumienie, Bóg /pokazał nad tobą Swoją władzę.
A l b o w i e m Bóg tego zawsze od nas wymaga, abyśmy
w Nim jedynie pokładali naszą ufność, a o sobie takie
zawsze mieli przekonanie, iż bez Boga samą jesteśmy
nicością i siły nasze bez Jego pomocy niczego nie
dokażą.
W jaki zaś sposób ubezpieczać mamy czystość
naszą przy pomocy Bożej, to pięknie podaje nam św.
Cyryl, Aleksandryjski biskup, mówiąc, że najskuteczniej szem lekarstwem na poskromienie swawolnego ciała jest uczęszczanie do najśw. Sakramentu Ciała
Jezusowego: Scdat enirn, cum in nobis maneat Christus, saerientem membrorum legcm, pietatem corroborat,
perturbationes
a nimi
c.rtinguif.
Albowiem
Chrystus, kiedy te nas przebywa, uśmierza szalejące
prawo
członków,
wzmacnia
pobożność,
uspokaja
zamieszania duszy. Skądże to bowiem rodzą się w nas
pobożne myśli, zbawienne refleksje? skądże to zachęcamy się i zapalamy do cnotliwego życia, jeżeli nie
z tego zbawiennego pokarmu, którym się z ołtarza
posilamy?
Święta M a r j a Magdalena de Pazzis naucza, że
najsposobniejszą porą do uproszenia sobie potrzebnych łask u Jezusa jest ta chwila, gdy, po przyjęciu
Najśw. K o m u n j i , z n a j d u j e się w nas Zbawiciel nasz.
Wtenczas to bowiem, obcując tak poufale z Panem
naszym, który raczy nawiedzać tak łaskawie dom
ubożuchny naszego serca, możemy Mu i powinniśmy
przedkładać potrzeby nasze i mówić doń z dziecięcą
ufnością i prostotą: Ach Panie, ty widzisz nędzę moją
i ucisk, któn/ cierpię od ognistych postrzałów czar-
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towskich pokus! Widzisz, juk wszystek w nich, niby
w morzu pogrążony, tonę, dlatego wołam do Ciebie
stówy tonącego Piotra: Panie, ratuj innie, nie dopuszczaj, abym zginął. Kiedy z woli Twojej ciało
mnie trapi, niechże z miłosierdzia Twego otrzymam
ratunek, abym nieszczęśliwie zezwalając na grzech,
nie stoczył się w przepaść piekielną. P r z y dziękczynieniu za miłościwe przyjście do duszy naszej możemy mówić do Pana to, co Jakób mówił do pasującego
się z nim Anioła: Nie wypuszczę cię odemnie, Panie,
póki mi nie pobłogosławisz, a z błogosławieństwem
nie użyczysz sił do zwyciężenia nieprzyjaciela mego.
Niechaj do miejsca tego, które Ty, Panie, poświęciłeś Twoją najświętszą
bytnością,
nie przystępuje
nieprzyjaciel, aby niem owładnąć. Wszak Ty, Panie,
jesteś mocarzem zbrojnym, pilnującym dworu Twego, to jest mego serca, które Ci na zawsze oddaje,
wzmocnij więc je i obroń od natarczywych czarta
i ciała najazdów.
Drugim środkiem obrony skarbu św. czystości
jest ucieczka do Matki najczystszej Wcielonego Boga,
Królowej Panieńskiej Marji. W najsilniejszych przeciwko tej świętej cnocie piekielnych najazdach do
tej to Pani i Matki naszej uciekać powinniśmy, według zachęty miodopłynnego Bernarda, który na cały
świat woła: Si insurgant rent i tentationum, si incurras scopulos tribulationum, respice stcllam, voca
Mariam. Si carnis illecebra naviculam concusserit
mentis, respice ad Mariam. Ipsam seąuens, non dcmas; ipsam rogans, non desperas; ipsam cogitans,
non erras; ipsa tenente non corruis; i psa protegente
non metuis. Gdyby powstały przeciwko tobie wiatry
pokus, gdybyś natrafił na skały ucisków, spojrzyj
na gioiazdę, zawołaj do Marji. Gdyby powah ciała
wstrząsnął łódką duszy, spojrzyj na Marję. Idąc za
nią, nie zbłądzisz; ją prosząc, nie popadniesz w roz-
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pacz; o niej myśląc, nie zejdziesz na bezdroża;' gdy
ona będzie cię trzymać, nie upadniesz; gdy ona weźmie cię w obronę, nie potrzebujesz się obawiać.
Jeżeli bowiem, według świadectwa św. Brygidy,
Marja już w tem śmiertelnem życiu miała ten osobliwszy p r z y w i l e j od Boga, że samo na jej najświętszą
twarz spojrzenie gasiło w patrzących wszelką do złego
pożądliwość i do cnotliwego zapalało życia, to tembardziej teraz, gdy okiem duszy naszej rzucimy na
nią, królującą w niebie w uwielbionem już ciele razem ze swoim Synem, spojrzenie to ugasi ogień złej
żądzy, a wezwanie j e j niezawodnie wyjedna nam pomoc i ratunek.
Sw. Bonawentura, tłumacząc w y ż e j przytoczony
tekst Pisma Św.: Ut scivi ąuoniam a liter non possem
csse continens etc., tak mówi: Cognovi quod nemo
possit esse pndicus, nisi dante Deo, et interveniente
Maria; ewplorata ąuippe res est, animos turpium
cogitationum inąuicto motu perturbatos sola Mariae
recordatione sedari. Poznałem, że nikt nie może być
czystym, chyba tylko z daru Boskiego i za przyczynił
Marji; dowiedzioną bowiem jest rzeczą, że dusze,
pomieszane
niespokojnem
wzruszeniem
plugawych
myśli, uzyskują spokój na samo wspomnienie Marji.
Prawda ta niezliczonemi potwierdzić się może dowodami, jak to wielu za nabożnem westchnieniem do
Marji i prośbą o ratunek w niebezpieczeństwie upadku odbierało pomoc i folgę w pokusach, a nawet odmianę w nałogach już zastarzałych, co jednak dla
zbyt wielkiej takich przykładów liczby opuszcza się
tutaj, a przytoczy się to tylko, o czem pisze w swoich
duchownych Księgach Michał a S. Catharina. Mikołaj Zucchi, kaznodzieja Papieża Aleksandra V I I , mąż
świątobliwością i nauką głośny, miał pewnego penitenta z wyższych rodów rzymskich, który w żaden
sposób nie dał się powściągnąć od pewnego nałogo-
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wego grzechu, w którym nurzał się, jakby nieczysty
wieprz w błocie. Gdy wszystkie już środki poprawy
zawiodły, wkońcu spowiednik poradził swemu niepoprawnemu penitentowi, aby Marję, Matkę Wcielonego Boga, Ucieczkę grzesznych obrał sobie za
Matkę i swoją Panią, a na znak swego poddaństwa
codziennie rano i wieczór po Pozdrowieniu Anielskiem odmawiał z uwagą i należytem postanowieniem poprawy następujące oświadczenie: Pani i Matko moja, tobie się cały oddaję, a na dowód, wierności
mojej i że twoim prawdziwie poddanym jestem, oddaję Vi na ten dzień moje oczy, uszy, usta, serce,
zgoła całego siebie zupełnie i przez ten dzień chcę
wszystek być twoim. Strzeż więc mnie, jako rzeczy
swojej i do ciebie należącej. Kiedy młodzian ów posłuszny nie zaniedbał codziennie odmówienia tego
aktu, wkrótce, ku niemałej spowiednika swego radości, tak wybrnął ze złego nałogu, że w całkiem
innego odmienił się człowieka. Czegóżby bowiem dla
nas proszących nie uczyniła ta Pani, której niezrównane jest miłosierdzie? czegoby nie potrafiła wyprosić u Syna, którego jest ukochaną Matką?
Wiedzieć również mamy, że lubo czystość jest
darem od Boga danym, to przecież naszym obowiązkiem jest pilnować go, aby nie został stracony, ponieważ w sprawach zbawienia, oprócz łaski Bożej,
konieczna jest i nasza współpraca tak właśnie, jak
przy przeprawie przez rzekę nie wystarczy, aby
podróżny miał łódkę, którąby się mógł na drugi brzeg
przeprawić, lecz potrzeba, aby, wsiadłszy do łódki,
i sam zaczął wiosłem pracować. Bóg udzieli nam
daru czystości, ale i my przyłóżmy naszego starania,
w czem najważniejszą rzeczą jest unikanie okazji
i towarzystwa z osobami odmiennej płci, mówi bowiem Duch Św.: Kto kocha niebezpieczeństwo, zginie
iv uicm; w pilnej mieć straży wszystkie zmysły, to
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jest oczy, uszy, usta itd. i nie pozwalać im na zbytnią
swobodę, bo przez nie, jakby przez otwarte drzwi,
wchodzi do duszy złość grzechowa i serce zapala do
złego. Czyż to bowiem mało już piekło pochłonęło
takich, co idąc za pociągiem zmysłów, zezwolili na
grzech a przez to stali się ofiarą nieugaszonego ognia
i dziś smażą się nieszczęśliwi w wiecznych płomieniach? Ach! gdybyśmy zapytali ich o przyczynę potępienia, pewnieby nam odpowiedzieli, że zbytnia wolność dana zmysłom była początkiem ich zguby!
Do umartwienia zmysłów dołączyć należy i umartwienie ciała przez posty, dyscypliny, Włosienice,
żelazne paski, klęczenia na modlitwie, prace itd. Takiemi bowiem umartwieniami, jakby wędzidłami,
ciało nietylko powstrzymujemy w swawoli, ale również, upokarzając się w ten sposób przed Bogiem,
wypraszamy sobie częstokroć łaskę i pomoc potrzebną
do dochowania ślubowanej Bogu czystości.
Rozmyślanie

II.

O PIEKLE ZAKONNIKA.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Powiedziałem w Ewangelji: Jeśliby Ido we mnie
nie trwał, precz wyrzucon
będzie jako latorośl,
i uschnie, i zbiorą ją, i do ognia wrzucą, i gore
(Jan. 15, 6). Już od początku świata przygotowałem
miejsce kary za grzechy ludzkie, gdzie przez całą
wieczność będzie ustawiczny płacz i zgrzytanie zębów nieszczęśliwych potępieńców dla palącego ognia
i niewypowiedzianych katuszy, któremi od przeklętych czartów dręczeni będą zawsze bez żadnego politowania. Prawda to tak nieomylna, że prędzej niebo
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i ziemia przeminą, aniżeli moje słowo. Dlaczegóż
o tem nie pomyślisz?
Miejsce to jest miejscem kary za grzechy i w y | stępki ludzkie, jest też miejscem kary i za twoje grzechy, a czemuż tak śmiało grzeszysz, jakby piekła
nigdy nie było i jakby to było wymysłem tylko ludzkim, że piekło jest stworzone, a w niem nieskończone
kary i męki za grzechy twoje?
Jeżeli chronisz się złego, aby uniknąć kary doczesnej, wstydu i naśmiewania się z siebie, to czemu
nie chronisz się grzechu, aby ujść na całą wieczność
nieskończonego wstydu w oczach nieprzeliczonych
miljonów dusz potępionych, które szydzić będą przez
całą wieczność z twego dobrowolnego potępienia?
Robak sumienia twego przez całą wieczność będzie cię gryzł, żeś dla jednej momentalnej uciechy,
dla nieposkromionej namiętności, dla próżnego w y mysłu, jednem słowem za nic stracił na wieki mnie.
a ze mną wszystką szczęśliwość twoją,^tak że j e j
nigdy już nie zdołasz odzyskać; żeś dla jednej marnej
przyjemności przyszedł na nieskończone i ludzkim
rozumem niepojęte męki.
Będziesz wówczas, ale już za późno, narzekał
sam na siebie: O gdybym tej godziny przyjął one
napomnienia ojcowskie od mojego Przełożonego, oddaliłbym się powoli od złego i byłbym teraz zbawiony. Ach nieszczęśliwy, czemuż ich nie znosiłem cierpliwie? Wtenczas dopiero poznasz wszystkie środki
i% sposoby, jakie dla twego zbawienia poczyniłem.
Poznasz, że od tego małego umartwienia, którem tego
dnia wzgardziłeś, od tego zbawiennego natchnienia,
które wtenczas odrzuciłeś, miał pochodzić początek
twego zbawienia.
Czemuż więc teraz tak lekceważysz sobie i odrzucasz od siebie te podawane ci przezemnie sposoby,
przez które mógłbyś uchronić się piekła?
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II.
Co za przywitanie czeka cię w piekle? Strach
pomyśleć, bo będzie ono tysiąckroć nieszczęśliwsze,
niż innych potępieńców. Naprzód bowiem zostaniesz
odarty ze wszystkich łask moich, zostaniesz strącony
ze wszystkich stopni godności, jakie mogłeś mieć,
i mając na sobie znaki i piętna Chrztu Św., charakteru kapłańskiego (jeżeli jesteś kapłanem) i profesji zakonnej, oddany zostaniesz w ręce twoich nieprzyjaciół. Co za wstyd i jak wielką karę z tych jedynie
znaków miał będziesz przez całą wieczność!
Na pierwszy wstęp t w ó j do tego nieszczęśliwego
miejsca, gdy na kark strącony zostaniesz w to jezioro
ogniem nieugaszonym rozpalone, źli czarci i wszyscy
potępieni na t w ó j widok zakrzykną przeraźliwym
głosem wśród piekielnej radości: / ty także, i ty także
jesteś potępiony?! I ty także rasem z nami skazany
jesteś na wieczne karania, ty, który przez powołanie
zakomie tak łatwy miałeś.sposół) uchronienia się tej
strasznej przepaści?!
Bądźże nieszczęśliwy
razem
z mmi na wieki, bądź razem z nami na wieki przeklęty! I czy chcesz, nie poprawiając złego życia w Zakonie, zasłużyć na takie przywitanie?
Zaliczony do towarzystwa przeklętych, zaczniesz
z nimi przeklinać godzinę, której narodziłeś się; przeklinać czas, tak marnie stracony, moich Świętych,
których nie chciałeś naśladować, moją najukochańszą
Matkę, której oblicza nigdy już nie ujrzysz, a nawet
poczniesz, jako pies wściekły, straszliwą ziejący nienawiścią, poczniesz przeklinać mnie samego, twego
Boga i Ojca dla okrutnych mąk, które zaczniesz cierpieć bez końca.
Czemuż przeto teraz nie poprawiasz się ze złych
nałogów swoich, lecz jak nieczysty wieprz w błocie
tarzasz się w nich, chociaż za to czeka cię piekło i to
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z nierównie okrutniejszemi mękami, dlatego, że, będąc do zakonu powołany, masz daleko więcej sposobów do uchronienia się złego?
Jeżeli potępieńcy zginęli na wieki za te występki,
które i w tobie podobnie się znajdują, dlaczego za nie
nie pokutujesz? czemu nie przepraszasz mnie Boga
twojego, aby ujść tak straszliwego karania? czemu
tak śmiało grzeszysz, jakby dla ciebie nie było piekła?
III.
Ale jak długo trwać będzie dla ciebie ta męka?
Oto przez całą wieczność, póki Ja będę Bogiem, póty
w tobie trwać będą te znaki, odróżniające cię od
innych potępionych.
Przez całą wieczność będą się wszyscy naśmiewali z twojej głupoty. Przez całą wieczność będą ci
na oczy wyrzucali, że tak łatwy miałeś do zbawienia
sposób, a przez niezakonne życie wzgardziłeś nim.
Przez całą wieczność będziesz słyszał i cierpiał urągania, przekleństwa, blużnierstwa. Przez całą wieczność będziesz dręczony, palony i smażony w tym
ogniu, któremu Ja Bóg twój dam moc i siłę nadprzyrodzoną, żeby twoje ciało i duszę palił bardziej, niż
innych, dlatego, że ty więcej, niż inni, miałeś odemnie światła i środków do zbawienia.
Ciało twoje będzie tak obrzydliwe i sprośne, jak
najobrzydliwszy i gnijący trup, bo powiedziałem
pfzez Izajasza: Pobił je i dał na zabicie. Pobici ich
będą wyrzuceni, a z trupów ich wynijdzie smród
(Is. 34, 2—3). Smród ten będzie tak okropny i nieznośny, że mógłby cały świat wytracić.
W tych tak okrutnych mękach chciałbyś umrzeć,
aby dłużej tak strasznie nie cierpieć, lecz śmierć uciecze od ciebie, a Wszechmocność moja przez całą
wieczność będzie cię utrzymywać, abyś zawsze w tych
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mękach żył i męki po mękach ustawicznie cierpiał
bez żadnego odpoczynku.
Gdyby ci za jaki występek kazano trzymać palec
w płomieniu zapalonej świecy przez jedną tylko godzinę, jakbyś pilnie wystrzegał się popełnienia go,
aby nie narazić się na tę mękę. A dlaczego ogień
wieczny, nigdy nie gasnący, zawierający w sobie
wszystkie męki, które pojęcie nawet rozumu ludzkiego przechodzą, nie może cię odwieść i odstraszyć
od tych występków, w które tak prędko zwykłeś
wpadać.
Zagrozi ci człowiek równy tobie jaką karą, a już
lękasz się j e j i nie czynisz złego. A oto ja Bóg mówię
ci wyraźnie, że gdy we mnie nie będziesz mieszkał,
to jest, gdy będziesz grzeszył, będziesz w ogień wrzucony i będziesz gorzał, a ty czerrtu nie wierzysz mi?
Nadstaw ucha na głos bogacza, wołającego z piekła: Dręczą innie ten ogień (Luc. 16, 24), a popraw
złe życie swoje. Pod twojemi nogami jest piekło
otwarte, już na brzegu jego stoisz, pamiętaj, abyś w tę
przepaść nieszczęśliwie nie wpadł.
Głos zakonnika do Boga.
Dla nieba stworzyłeś mnie, o Boże, niechże więc
nie przychodzę na to miejsce mąk wiecznych. Ty
umarłeś za mnie, niechże ja ż y j ę w Tobie, niech mnie
nie zabija śmierć wieczna. Jestem synem Twoim, niech
się przeto nie pastwi nademną nieprzyjaciel mój.
Bądź przez całe wieki chwalony, o Boże nieskończonego miłosierdzia! żeś mnie do tego czasu jeszcze
z dobroci s w o j e j zachował od tego miejsca wiecznych
mąk, na które, obrażając Cię ustawicznie, nie raz już
zasłużyłem. Dziękuję Ci z najgłębszem upokorzeniem,
żeś dał mi jeszcze czas do poznania błędu mego i przeproszenia Ciebie, Boga, najłaskawszego Ojca mego,
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za wszystkie wykroczenia moje. Chcę szczerze za nie
pokutować i Ciebie przebłagać, a póki mi życia jeszcze
użyczysz, nie pragnę innej dla siebie uciechy, innej
rozrywki jak tylko krzyżów i utrapienia, abym przez
nie mógł zgładzić karę, sprawiedliwie należącą mi się
za grzechy moje. Panie, tu na tym świecie pal, tu
w sztuki płataj, tu nie przepuszczaj, bylebyś na wieki
przepuścił. Mocne i stateczne czynię przedsięwzięcie
zachowywać wszystkie T w o j e Boskie prawa i ustawy
Zakonu mego, przez które Ty sam rozkazujesz mi,
abym według nich żyjąc, mógł przyjść do Ciebie.
Wszystkie zmysły ciała mego chcę trzymać na mocnych wędzidłach umartwienia, aby ciało nie pobudzało mnie więcej do wykroczeń przeciwko Tobie,
Bogu memu.
Ojciec duchowny.
Diabolus łamr/uam leo rugiens circuit, ąuaerens
t/iiem deooret. Djabeł jako lew ryczący krąży, szukając kog oby pożarł (I. Petr. 5, 8). Gdy ciało będzie
cię ciągnąć do rozkoszy i niedozwolonej wygody,
wspomnij sobie na męki i udręczenia piekielne, czy
będziesz je mógł znieść przez całą wieczność. Podziękuj Bogu, że ci do tego czasu życie przedłużył nie
dla czego innego, jak tylko dla tego, abyś za grzechy
s\*oje pokutując, nie przyszedł z bogaczem ewangelicznym na to miejsce mąk. Oczom, uszom i innym
zmysłom, gdy będą cię do rozkoszy jakiej wabić,
miej zwyczaj mawiać: Dla waszego chwilowego
zadowolenia nie chcę przez całą wieczność goreć
w piekle.
Zmów 3 pacierze za tych, co są w niebezpieczeństwie
upadku i utraty zbawienia.

C Z Y T A N I E II.

223

Czyłanie II.

O ZACHOWANIU PRAW ZAKONNYCH.
Niemasz takiego narodu, ani królestwa, ani miasta, któreby nie miało odpowiednich praw swoich,
według których każdy obywatel powinien żyć i sprawować się. Byłoby bowiem rzeczą całkowicie złą,
niemożliwą i od fundamentów wywracającą miasta,
królestwa i narody, żeby obywatele, bez żadnego
ograniczenia, takie mieli swobodne własnej woli używanie, iżby ono nie było żadnemi zgoła granicami
ustaw i sprawiedliwych praw zakreślone. Albowiem
jako trwałość i wspaniałość wystawionej ' budowli
opiera się na niewzruszonych fundamentach, przez
przezornego architekta założonych, tak długo, jak
długo są one zachowane, nienaruszone i w zupełnej
całości, — tak ozdoba porządnego zgromadzenia, całość i bezpieczeństwo osób, w niem żyjących, zależy
od zachowania należytego ustaw i nienaruszania obowiązujących praw.
Plutarch pisze, iż sławnych owych siedmiu mędrców greckich postawiło sobie "raz następujące pytanie
do rozwiązania: Który kraj, królestwo luli rzeczpo
spolita jest najlepsza i najszczęśliwsza ? Na to odpowiedział Bias:
Ta rzeczpospolita jest najlepsza
i najszczęśliwsza, w której wszyscy obywatele tak
prawa swoje szanują, że lękają się przestąpić je.
Tegoż samego zdania był i Plato, mówiąc: Sine legę
ner domus, nec civitas, nec gens, nec hominum nnirersum genus stare, nec rerum natura omnis, neąue
ipse mundns potest. licz prawa nie może stać ani
dom, ani miasto, ani naród, ani cały rodzaj ludzki,
ani cała natura rzeczy, ani nawet sam świat. Co tedy
utrzymuje świeckie królestwa, monarchje, miasta
i kraje, to toż samo podtrzymuje i w Kościele Bożym
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świątobliwe rzeczypospolite, to jest zakonne Zgromadzenia, mianowicie: pilna straż i sumienne zachowanie podanego prawa. To właśnie okrywa Zakony
ozdobą i chwałą, to czyni je przyjemnemi w oczach
Boskich i ludzkich, to przynosi im szczęście i rozwesela serca św. ich Fundatorów, gdy widzą podane
przez się prawa w poszanowaniu i życiu, to jakby
mocny i niewzruszony fundament utrzymuje w całości i sile cały gmach Zakonu, przeciwko któremu
najsilniejsze nawet zakusy nieprzyjaciół piekielnych
nic nie wskórają.
Sw. Łukasz, pisząc w swojej Ewangelji o rodzicach św. Jana Chrzciciela, aby w krótkich słowach
wszelkie dla nich pochwały wyrazić, dwojaką im
przyznał sprawiedliwość, jedną, że byli sprawiedliirymi przed Bogiem, zachowując prawu jego najświętsze, drugą, że byli sprawiedliwymi przed ludźmi tak, że nikt się na nich nic skarżył ani
żalił, nikt źle o
nich
nie
wspomniał:
Erant
autem justi ambo anie Dcum, incedentes in omnibus mandatis, et justificationibus Domini, sine qucrela. Rzadka to doskonałość, osobliwsza świątobliwość
i nie mniejsze uszczęśliwienie zachować prawa Boskie, a być wolnym od uszczypliwych języków, obgadywań i żalów ludzkich. Mojżesz odznaczał się wiernością w wykonaniu rozkazów Boskich, a przecież
nie uniknął wygadywania i szemrania przeciwko sobie nietylko pospolitego ludu, ale nawet własnej siostry. Przeciwko spokojnemu Dawidowi wygadywał
Absalon; przeciwko Jobowi i Tobjaszowi żony ich
powstawały; do Józefa bracia jego rodzeni nie mogli
słowa łagodnie i z miłością braterską przemówić.
A mimo tego wszystkiego św. Łukasz za rzecz najpewniejszą utrzymuje, że nie było takiego, coby najmniejsze złe słowo powiedział przeciwko św. Rodzicom Jana, Poprzednika Chrystusowego. Przyczyna
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zaś tego nadzwyczajnego zjawiska, według słów
Ewangelisty, była ta, że oni wszystkie prawa i sprawiedliwości Boskie należycie i dobrze wykonywali:
Incedentes in omnibus mundatis et justificatiombus
Domini (Luc. 1, 6). Chodząc we wszystkich przykazaniach i usprawiedliwieniach Pańskich bez przy-,
gany. — Wielu jest takich, co świątobliwość swoją
na dwoje dzielą. Martwią się naprzykład w jedzeniu
i piciu, ale dają się całkowicie pochłonąć trosce o zgromadzanie doczesnego dobra, złota i rzeczy niekoniecznych dla ich stanu; inni opuszczają świat, ale uganiają się za próżną chwałą, godnościami, starszeństwem, zaszczytnemi urzędami; inni wyniosłość świata odrzucają i przywdziewają na się pokorny habit
zakonny, ale pod tem pokornem okryciem hoszą serce
nienasycone pragnieniami światowego życia i zbytkownych w y g ó d : tacy zapewne dużo nastręczą sposobności do mówienia o sobie. Na cóż przydało się
faryzeuszowi modlić się publicznie na oczach wszystkich i wyliczać sprawiedliwości swoje i chwalić się
z zachowania praw Boskich, z poszczenia dwa razy
na tydzień, z oddawania kościołowi dziesięciny, z nieżdzierania ludzi, kiedy w tym samym czasie upokorzonemu celnikowi wyrządzał krzywdę, odbierając
mu dobre imię? Na co przydała się ta modlitwa, kiedy
ją pyszna hardość szpeciła i dlatego nie mogła znaleźć wysłuchania? Czart nie obawia się takiego, który
przestrzega niektórych praw życia zakonnego, inne
sobie lekceważy, gdyż znajdzie sposób, aby przywieść
do upadku tego, który prawa nakazanego nie wypełnia zawsze i we wszystkiem. Często jedna maleńka
iskierka wystarczy, aby w perzynę obrócić i najwspanialszą budowlę. Niech będzie miasto najsilniejszemi
murami obwarowane, niech strzegą go czujni żołnierze, ale gdy jedna tylko brama pozostanie niezamknięta, gdy jedno miejsce nie będzie należycie zaRakolekcje dla osób zakonnych
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bezpieczone, nieprzyjaciel łatwo tamtędy przedostanie się do miasta i podbije je pod swoją władzę i panowanie. A cóż dopiero mówić o obronie, gdyby było
wiele miejsc strażą i murami nieopatrzonych.
Św. Jakób Apostoł, różne dając nauki nowonawróconym wiernym w liście swoim, między innemi i to powiada, iż gdyby kto zachował wszystkie
prawa i artykuły, a w jednym tylko wykroczył, staje
się winnym przekroczenia całego prawa: Quicum
ąue totam legem servaverit, offendat autem in uno,
factus est omnium reus (2, 10). A na drugiem miejscu
ten sam Apostoł powiada: A jeśli kto mniema, że jest
nabożnym, nie powściągając języka swojego, ale zawodząc serce swe: tego nabożeństwo próżne jest
(1, 26). Sw. Efrem, przypatrując się z jednej strony
świętobliwości Mojżesza i cudownym dziełom jego,
któremi się przez wykonanie praw i ceremonij, od
Boga przykazanych, wsławił w oczach całego świata,
a z drugiej strony nieostrożnemu wykroczeniu w mowie, skutkiem czego dla kilku słów nie mógł wnijść
do ziemi obiecanej, do której inni weszli, tak mówi:
Plurimis licet signis et miraculis claruisset Moyses,
ubi modice lingua lapsus, e,vpers terrae promissionis e.rstitit. Chociaż Mojżesz stal się sławny bardzo
wielu znakami i cudami, nie wszedł jednak do ziemi
obiecanej, kiedy mało językiem zgrzeszył.
Ogromne i nieprzebyte morze nie mogło zatamować drogi Mojżeszowi, wychodzącemu z Egiptu,
a»jedno niedowierzające słowo, niebacznie powiedziane, stało się twardym i nieprzebytym murem, poza
który dalej postąpić nie potrafił.
Marek Marulus, pisząc o mękach piekielnych,
opowiada, że jedna zakonnica po zejściu z tego świata została według obrządku Kościoła św. pochowana
we wspólnym grobowcu zakonnym. A l e kiedy nocy
następnej kościelny dla wypełnienia swego urzędu
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wszedł do kościoła, zobaczył tamże przed wielkim
ołtarzem dopiero co pogrzebaną zakonnicę, leżącą na
ziemi i na dwie części przeciętą. Górna część ciała
gorzała nienasyconym ogniem, dolna zaś od tego
ognia wolną była, a to podobno dla zachowania czystości ciała. Rano kościelny opowiedział wszystkim,
co widział i pokazywał to miejsce, na którem paliło
się ciało zmarłej zakonnicy, a wszyscy mogli naocznie stwierdzić ślady ognia i spalonego ciała na marmurze. Choć więc nieszczęśliwa zakonnica w jednej
powinności nie przestąpiła prawa zakonnego, to cóż
po tem, kiedy za przestąpienie innych tak ciężką
ściągnęła na siebie karę.
W Regule i Konstytucjach zakonnych znajdują
się rozmaite rozdziały i punkta nie dlatego, aby każdy
według swojej myśli i upodobania jedne wybierał
sobie do zachowania a inne zaniedbywał, lecz dlatego,
żeby każdy zakonnik, stosownie do rozmaitych okoliczności czasu, miejsca lub przypadku, miał gotową
podaną normę, jak ma postępować, aby powinności
zakonnego życia należycie wypełnić. Sam Chrystus
Pan dał nam z siebie samego przykład takiego poszanowania względem prawa, gdy przed chrztem swoim
oświadczył św. Janowi, że chce być od niego ochrzczony, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość o Sobie od
Ojca postanowioną: Decct nos implere omnem jitsl itiam (Mat. 3, 15), i dopóty życia nie skończył, dopóki
nie wykonał wszystkiego, co o nim Pisma i Prorocy
przepowiedzieli: Ea quac sunt de me finem habent
(Luc. 22, 37).
Każdego prawa godność wymaga tego, aby w y pełnione było w całości, a nie gwałcone w najmniejszym nawet punkcie: Jotu unum, aut uniis u/>e.r non
praeteribit a lege, doncc omnia fiant. Jedno jotu,
albo jedna kreska nie odmieni się w zakonie, aż się
wszystko stanic (Mat. 5, 18). I dlatego Chrystus, w y -
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syłając Apostołów na opowiadanie Ewangelji, nakazał
im wyraźnie, aby nauczali ludzi zachowywać wszystko, cokolwiek im ten najświętszy Nauczyciel kiedy
powiedział i ich nauczał: Itocentes eos servare omnia,
ąuaecumąue mandari robią (Mat. 28, 20). Mówić zaś,
że Zakon w prawach swoich podaje rzeczy trudne
i niepodobne do wykonania, to tyle co mówić przeciwko nieskończonej mądrości Boskiej, która przez
Zakon nie rozkazuje niczego ponad nasze siły i przemożenie; mówić przeciwko Jego dobrotliwej Opatrzności, która ten sposób życia zakonnego podaje nam
jako najpewniejszy dla naszego zbawienia, to znaczy
występować przeciwko jego najłaskawszej dobroci,
przez którą jest on zawsze z nami: Ecce ego robi xc u m
xum omnibus diebus, usąue ad consummationem saeculi (Mat. 28, 20) i nasze siły wzmacnia do wszystkiego, bylebyśmy tylko sami chcieli, jako pisze o sobie
Doktor Narodów: Omnia possum in eo qui me confortat. Wszystko mogę w tym, który mię umacnia.
Wielebny nasz O. Dominik a Jesu Maria widział
w jednem zachwyceniu zakonników naszego klasztoru w Walencji, o których Chrystus do niego powiedział: Vi są synami moimi, ic których sobie dobrze
upodobałem, bo ze szczerą i prostą intencją zachotoują ustawy Zakonu swego, to jest nie wdają się
w niepotrzebne dociekania, czy prawa zakonne podobne są do wykonania, czy nie, lecz poprzestają na
tem, że Bóg tak chce i tak nakazuje prawo Zakonu
Podobnie i w drugiem zachwyceniu widział niebo
otwarte, a w niem Anielskie hierarchje i nieprzeliczone zastępy Świętych Pańskich, pomiędzy którymi
wielką liczbę braci naszego Zakonu, śpiewających
te słowa:
Cierpliwość, cichość, pokora, posłuszeństwo, jakośmy słyszeli, tak ujrzeliśmy w mieścic
Pana, chcąc niejako przez to wyrazić, że zachowanie
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tych cnót, przez prawo przykazanych, gotuje drogę
do miasta Pańskiego i Niebieskiej Jerozolimy.
Zbawienne nauki, które poprzedzający Chrystusa kaznodzieja dawał ludowi jerozolimskiemu, tak
były skuteczne, że wszystek lud, do serdecznych łez
wzruszony i do skruchy pobudzony, nawracał się do
Boga. Sw. Marek powiada, że nietylko Izraelici i mieszkańcy jerozolimscy stosowali się do rozkazów Jana,
czyniąc, co on zalecał, ale nawet i król Heród: Herodes audit o co multa faciebat, et libenter eum audiebat (Mar. 6, 20). Nad temi słowami św. Ewangelisty
zatrzymuje się uczony Diez i takie nieoszacotoane
zadaje pytanie: Co za przyczyna, że Heród, słuchając
nauki kaznodziei Chrystusowego i według niej postępując, nie dostąpił jednak zbawienia? Nie inna
była tego przyczyna, jak tylko ta, że nie wszystko
czynił, co Jan przykazywał: Audito en multa faciebat. A słuchając go, teiele czynił. Wypełniał wprawdzie rozmaite akty cnót, okazywał uszanowanie dla
wielkiego kaznodziei, poddawał się uczuciom bojażni
i skruchy, płakał nad swojemi grzechami, ale jednak
grzechu, który Jan często mu wymawiał i w oczy
wyrzucał, nie porzucił: (Jtuia non omnia fecit, ideo
condemnatus est; unum enim ex praccipuis omittebat, videlicet
adulteram domo dimittere.
Że nie
wszystko wykonał, przeto potępiony został: opuścił
bowiem jedno z najważniejszych, mianowicie nie oddalił z domu cudzołożnicy.
Dla upewnienia bowiem naszego zbawienia
wszystko trzeba zachować, cokolwiek Bóg przez usta
Zakonu św. rozkazuje.
Sw. Bernard opisuje widzenie jednego ze swoich
zakonników, imieniem Gerarda, jakie miał przed
swoją śmiercią. Świątobliwy ten zakonnik, wiele lat
przeżywszy w Zakonie, przed swojem skonaniem trzy
dni bez zmysłów i z oczyma zawartemi leżał. Gdy
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trzeciego dnia nawiedził go opat, on otwarł swe oczy
i wyrzekł te słowa: Dobre jest posłuszeństwo. Byłem
przed trybunałem Chrystusa, widziałem dusze Świętych i samego Chrystusa twarzą w twarz i usłyszałem od Niego: Oto twoje miejsce między braćmi twoim i. Żaden z twoich braci nie zginie. Którzy zaś są
z twojego Zakonu, cząstkę swoja, odbierają albo
w pośrodku Apostołów, albo
Męczenników, albo
Wyznawców. Potem zeszedł z tego świata, posilony
wpierw najświętszym pokarmem Ciała Chrystusowego. — Do tego błogiego widzenia tenże sam Doktor
Miodopłynny dodaje wspomnienie innego widzenia,
jakie mieli synowie św. Benedykta, opata i wodza
zakonników na zachodzie, podczas jego śmierci. Po
wyjściu bowiem duszy z ciała widzieli drogę promienistą, po której Benedykt św. szedł do nieba
i usłyszeli głos, mówiący do nich: Haec est via, qua
dilcctus Domini Benedictus caelum asccndit. Oto
droga, którą umiłowany przez Pana Benedykt wstąpił do nieba. Sw. Bernard, tłumacząc to widzenie,
mówi, iż droga ta nic innego nie oznaczała, jak tylko
Regułę życia zakonnego, ustawy, konstytucje i prawa, do zachowania podane: Quae est via ab ejus cclla
egrediens, nisi Ordo, ąuem ipse vir beatus instituit,
et forma ritae, quoe ab eo sumpsit e.iordium! (Sup.
Ev. Ecce nos). Któraż to jest droga, wychodząca z jego celi, jeżeli nie Zakon, który ten święty mąż założy! i rodzaj życia, który od niego wziął początek.
> Potwierdza to samo i św. Teresa, która — jako
nasz O. Lezana (Lib. de reform. Reguł.) mówi — i sama w swoich pismach świadczy — widziała duszę
pewnego naszego zakonnika, idącą prosto do nieba
bez zakosztowania nawet ognia czyścowego, co było
nagrodą za wierne i całkowite zachowanie Reguły
i Konstytucyj zakonnych. Osobliwa to rzecz i nadzwyczajny przywilej, gdyż z pośród wielu dusz, któ-
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rych chwałę niebieską po śmierci miała sobie objawioną, tylko trzech było takich, którzy po swym
zgonie, wolni od czyścowego ognia, poszli prosto do
nieba; jednym był ów w y ż e j wspomniany nasz zakonnik, drugim św. Piotr z Alkantary, trzecim zakonnik z Zakonu św. Dominika. Przeto słusznie do tych,
co prawa zakonne gorliwie zachowują, zastosować
można słowa Nauczyciela Narodów, do Galatów
pisane:
Quicumquc hanc Regulam secwti fuerint,
fxix super illos, et misericordia. A którzykolwiek
tego prawidłu dzierżeó się będą, pokój nad nimi i miłosierdzie (Gal. 6, 16).
Najskuteczniejszym zaś środkiem, który młodszych zapala do zachowania praw zakonnych i prawo
to nawet im miłem i łatwem czyni, jest dobry przykład zakonnika starszego, którym on młodszym przyświecać powinien. Król Niniwitów Sardanapal na
głos Proroka, głoszącego pomstę Boską, kazał wszystkim pościć, ale sam wprzód na sobie dał poddanym
przykład pokuty: Surre.rit de sol i o SIIO, et abjecit
restimentum suuin, et indutus est sueco. Wstał ze
stolicy swej, a zrzucił z siebie odzienie swoje, i oblókł
się iv wór, a usiadł w popiele (Jon. 3, 6). Na co św.
Ambroży tak mówi: Ut tota ciritas jejunaret, famem
sibi prius Rex indi.rit. Aby całe miasto skłonić do
postu, najpierw król nałożył sobie post (Lib. 2 in c.
4 Jon.). Szymon Machabejczyk sam najpierw wpław
przeprawił się przez rzekę, aby przykładem swoim
porwać za sobą dwadzieścia tysięcy wojska do równie
śmiałej i mężnej przeprawy: Transfretarit prior, et
mderunt eum riri, et transierunt post cum (I. Mach.
5, 42). Nabiorą serca i ochoty do dobrego młodzi, gdy
obaczą starszych, należycie zachowujących prawa
zakonne, według tego, czego uczy nas zwyczajne przysłowie: Longum iter per praecepta, breve per exempla. Słouxi pouczają, przykłady porywają.
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Straszny skutek złego starszych przykładu przez
niezakonne życie podają nam: Antoni Senensis in
Chronico i Marcin Delrius (Lib. 6, disc. c, 2 § 3)
w następującem opowiadaniu. W pewnym klasztorze
jeden brat, którego obowiązkiem było mieć staranie
o refektarzu, dla przygotowania stołów do mającej
nastąpić wieczerzy, po komplecie wszedł do refektarza i z przerażeniem zobaczył, że nieznajomi mu bracia zakonni, w zakonne ubrani płaszcze, zasiedli poza
stołami, jakby czekając na nadchodzącą wieczerzę.
Przestraszony tym widokiem braciszek pobiegł co
prędzej do Przełożonego, aby o tem oznajmić. Przełożony z początku nie chciał mu dać wiary, mówiąc,
że to tylko może się mu przywidziało, albo rozum się
mu nieco pomieszał. Na silne jednak nalegania dał
się wreszcie do tego nakłonić, aby iść z o w y m braciszkiem i osobiście o prawdziwości jego opowiadania
się przekonać. Przyszedłszy na miejsce, z niemniejszem przerażeniem ujrzał, że nie było to żadne złudzenie lub przywidzenie. Zatrwożony tem niezwyczajnem widowiskiem, zebrał innych ojców klasztoru,
aby się naradzić, co należy w tym wypadku czynić.
Postanowiono udać się procesjonalnie z Najśw. Sakramentem do refektarza, aby tam zbadać to nadzwyczajne zjawisko. Przełożony tedy ubrał się w kościelne aparaty, a wziąwszy z ołtarza Najśw. Sakrament, nabożnie z całem Zgromadzeniem udał się do
refektarza, gdzie obróciwszy się do siedzącego na
pierwszem miejscu, w imię tego Pana, którego na
rękach trzymał, zaklął wszystkich, aby powiedzieli,
co są za jedni, poco przyszli i czegoby chcieli? Wszyscy zaś poza stołami siedzący, kiedy Przeor pokazał
się przed nimi z Najśw. Sakramentem, powstali ze
swoich miejsc, głowy pochylili, ale kaptury tak pospuszczali, że nie mogli widzieć Najśw. Sakramentu,
co uczyniwszy znowu usiedli. Na zaklęcie zaś i rozkaz
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Przeora wszyscy w milczeniu pochylili głowy, a jeden z pośród nich, który wydawał się być najstarszym, odpowiedział, że oni wszyscy byli braćmi tego
Zakonu i przeważnie wszyscy znaczniejsze zajmowali urzędy Przeorów, Doktorów, bakałarzy, lektorów, ale wszyscy skazani zostali na potępienie, albowiem wielka wyniosłość, pycha, zazdrość i inne w y stępki uczyniły ich godnymi potępienia. Tutaj zaś
przyszli z rozkazu Boskiej dobroci, aby ich i wszystkich zakonników upomnieć, iżby powołaniu swemu
starali się zadośćczynić, bo oni właśnie za zaniedbanie
tego w życiu swojem zostali potępieni i w ogniach
piekielnych przez całą wieczność karani będą Poczem
na wezwanie tegoż wszyscy umarli podnieśli swoje
płaszcze, a żyjący z przerażeniem mogli sprawdzić,
że ogień każdego z nich nawskróś przejmował i palił,
lecz na znak uderzenia w stół przez onego starszego,
widzenie owo znikło, pozostawiając tylko po sobie
strach niezmierny i śmiertelną trwogę między przytomnymi zakonnikami. O podobnem zdarzeniu pisze
ten sam Marcin Delrius, które miało miejsce w pewnym klasztorze w Salerno, gdzie potępieni zakonnicy
taksamo siedzieli za stołem, a siedzący na pierwszem
miejscu, uderzając ręką o stół, wypowiedział te słowa:
Ambitio et crapula duxerunt nos ad tartara. Ambicja i pijaństwo zawiedli/ nas do pieklą. Po dziś dzień
jeszcze w tym klasztorze znajduje się ów stół z w y raźnym znakiem wypalonej ręki. Gdy więc nie pobudza nas do zachowania praw zakonnych dobroć
miłościwego Boga, który drogą życia zakonnego chce
nas do siebie przyprowadzić, gdy pamięć na wzięte
na siebie w profesji zakonnej obowiązki nie zdoła
nas do tego przywieść, to przynajmniej niech zmusi
nas do tego bojaźń wiecznego karania z przytoczonych przykładów.
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Dionizy Opat w żywocie św. Pachomjusza opowiada, iż raz święty ten modlił się w swojej celi,
prosząc Boga o objawienie sobie przyszłego stanu
swoich zakonników po jego śmierci. Na tej modlitwie
długo w nocy trwał i Bóg, wysłuchując go, zesłał mu
widzenie, w którem poznał, że klasztory jego Zakonu
miały się rozmnożyć i rozszerzyć po świecie, lecz nie
wszyscy jego synowie mieli się należycie w życiu zakonnem sprawować i wielu miało się między nimi
znaleźć występnych i zbawienie * w o j e tracących. W i dzenie zaś to takie było. Widział ten Święty wielką
liczbę zakonników, znajdujących się w głębokim
i ciemnym bardzo dole. Jedni chcieli stamtąd wynijść.
ale nie mogli dlatego, że zachodzili im drogę jacyś
nieznajomi ludzie, tak że nie mogli ani poznać się
między sobą, ani wyleźć z owego dołu; drudzy drapali się z trudem po spadzistych stokach dołu, lecz
wkrótce, ciężko zmordowani, staczali się na dół i aż
do piekła lecieli; inni, płacząc i narzekając, nie od- •
ważali się nawet na podjęcie pracy wspinania się po
spadzistości dołu, aby się stamtąd wydostać, lecz mizernie na ziemi leżeli; a wreszcie znaleźli się i tacy,
którzy, nie odstraszeni trudami przedsięwzięcia, odważnie i wytrwale pięli się pod górę i wychodzili na
światłość wielką, którą ogarnięci i zachwyceni dziękowali Bogu za swoje wybawienie. Kardynał Belarmin, tłumacząc to widzenie św. Pachomjego w książeczce: De gemitu columbae, rozróżnia cztery rodzaje
zakonników. Do pierwszych należą ci, którzy pragną
ufyjść na górę doskonałości, ale nie mogą tego dopiąć
dla złych przykładów swoich braci, i dlatego to ci
pokazują się im jako nieznajomi, bo lubo braćmi ich
są, to przecież są dla nich prawdziwymi nieprzyjaciółmi. Pod drugimi rozumie takich, co niby zaczynają już w życiu duchownem postępować, bo z w y ciężają pokusy i wrodzone złe skłonności, ale wkrótce
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zwyciężeni staremi nałogami staczają się aż na dno
piekła. Pod obrazem trzecich jęczących i leżących
rozumie tych, którzy ani kroku nawet nie czyniąc
w życiu zakonnem, leżą w gnoju występków własnych
i opłakują nie grzechy swoje, ale nędzę i prace, które
z rozkazu Przełożonych muszą wykonywać. W ostatnich wreszcie widzi tych, którzy statecznie i niezwyciężonem sercem postępują w doskonałości zakonnego życia, a po zwyciężeniu wszystkich przeciwności i pokus, wychodzą na szczyt wysokiej góry świętobliwości. T y m to światłość Boża zachodzi drogę
i pokazuje prawdę zbawienną, która ich wyswobadza z ciemności i upadków według słów Chrystusa,
mówiącego: Cognoscetis veritatem, et. reritas liberabit. vos. Poznacie prawdę, a prairda was wyswobodzi
(Jan. 8, 32). Opłakany stan pierwszych trzech rodzajów zakonników początek wziął od niezachowania
praw zakoftnych. Giną nieszczęśliwi, bo nie przychodzą do poznania tej prawdy, iż przez zachowanie praw
wyszliby na wolność synów Boskich. O gdyby ta
prawda oświeciła rozum niektórych dusz, aby mogły
wydobyć się z ciemności błędów, w których pogrążone leżą! O gdyby ta prawda otworzyła im oczy, aby
zobaczyły tę przepaść, do której wpadają! Dałby to
Bóg, żeby chwyciły się tego światła, bo zachowując
prawa, przyszłyby do mieszkania chwały wiecznej.

Rozmyślanie III.
O WIECZNOŚCI.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Pójdzie człowiek do domu wieczności swojej
(Eccl. 12, 5). Pójdziesz i ty do domu wieczności, lecz
nie wiesz jakiej.
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Wieczność bowiem dwojaka jest, zła i dobra, to
jest piekło i niebo. Jedna z tych niezawodnie cię czeka, lecz nie możesz wiedzieć która, bo nie wiesz, czy
w łasce mojej, czy w gniewie jesteś. Nie wiesz, czy
przeprosiłeś mnie za twoje grzechy i otrzymałeś już
przebaczenie. Nie wiesz, czy jesteś moim synem ukochanym i dziedzicem wiecznej chwały razem ze mną,
czy też jeszcze synem gniewu, zemsty i wiecznego
zatracenia.
Jak nie wiesz, która cię z dwojakiej wieczności
czeka, tak nie możesz wiedzieć, kiedy ją zaczniesz,
gdyż nie wiesz dnia ani godziny zejścia twego. A czemu tak żyjesz, jakbyś miał na ziemi wiekować?
Gdyby kto zapewnił cię, że jutro masz umrzeć,
jakbyś pilnie gotował się na śmierć przez Sakramenta
święte, jakbyś gorąco przepraszał mnie przez pokutę,
aby, wolny od grzechów i z oczyszczoną duszą, rozpocząć z nadzieją miłosierdzia mego twoją wieczność.
Lecz bądź tego pewien, że do dnia jutrzejszego nie
możesz sobie obiecywać twego życia, bo nie masz
nawet pewności, że godzinę tę, w której odprawiasz
rekolekcje, całą przeżyjesz, a czemuż więc o tej ostatniej chwili nie masz myśleć i starać się być zawsze
w pogotowiu na drogę wieczności?
Jeszcze nikt z drogi wieczności nie wrócił z powrotem na świat. Gdy jeden tylko krok uczynisz, już
klamka zapadnie i drzwi zostaną zawarte. Gdybyś
nie miał już nigdy powracać do swojej ojczyzny, ani
taż nigdy więcej widzieć się z twoimi rodzicami, przyjaciółmi i znajomymi, jakbyś pragnął rozporządzić
swojemi sprawami? T e j nocy jeszcze możesz nie
przeżyć i tej nocy nieprzyjaciele twoi mogą wydrzeć
z ciebie duszę twoją, a dlaczego nie uporządkujesz
należycie spraw duszy twojej?
Od jednego ostatniego tchnienia, którem duszę
wyzioniesz, zawisła twoja szczęśliwa lub nieszczęśli-
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wa wieczność, a jakże się sprawujesz? jak żyjesz?
jak gotujesz się w tak długą i nieskończoną drogę,
z której już nigdy nie powrócisz?
II.
Dom wieczności t w o j e j jest tym, w którym na
zawsze mieszkać będziesz i z którego już nigdy nie
wyjdziesz.
Uprzytomnij sobie ż y w o w myśli tę prawdę:
tysiąc lat albo sto tysięcy lat w porównaniu do wieczności jest to tak, jak jedno nic względem wszystkiego.
Niech będzie tyle miljonów lat, ile jest kropel wody
w morzu, ile proszków piasku po polach i na brzegu
morskim, ile trawek na ziemi, ile liścia na drzewach,
ile włosów na ludziach, ile atomów w powietrzu, to
jeszcze nie przerachowałeś wszystkich wieków wieczności. Gdyby była tak olbrzymia góra, że ogromem
swoim obejmowałaby całe niebo i ziemię, usypana
z drobnych ziarnek piasku, a co tysiąc lat Anioł zstępował z nieba i po jednym proszku przenosił na inne
miejsce, pomyśl, ile to miljonów wieków musiałoby
przeminąć, nimby owa góra na drugie miejsce została
w całości przeniesiona! a przecież nadszedłby kiedyś
taki czas, że zabrakłoby w górze ziarnek piasku i ona
zostałaby na inne miejsce przesypana, a tymczasem
wieczność nietylkoby się nie skończyła, ale była niejako w swoim początku. Zastanów się nad tem
uważnie!
Czy więc t w o j e w y b r y k i i niegodziwe dogadzanie zmysłom, któremi mnie obrażasz i żyjesz przeciwko swemu powołaniu, warte są tego, abyś miał
przyjść na wieczność nieszczęśliwą, z której nie będziesz już mógł powrócić, ani poprawić twojego złego
upadku i nierozumnego błędu? Czy to rozumna taka
zamiana za chwilkę przemijającej uciechy, za jedną
godzinę lub kwadrans dobrowolnego upodobania
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w grzechu obierać sobie nieskończone miljony wieków nieznośnej kary, ustawicznego udręczenia w nieugaszonym ogniu? A przecież ty, odważając się na
grzech, na przestępstwo mojego prawa i t w o j e j przysięgi, odważasz się na taką zamianę!
Gdyby kogo skazano na rok tortury tak, iżby
w niej ustawicznie i bez wytchnienia we dnie i w nocy od katów był dręczony, a równocześnie postawiono
mu warunek, że jeżeli przez godzinę dobrowolnie będzie pokutował, to wybawiony zostanie od tamtej
kary, — o! z jak wielką ochotą podjąłby się tej, chociażby najostrzejszej pokuty! A ty, czemu wzdrygasz
się i wzbraniasz krótkiej pokuty za swoje grzechy,
aby ujść kary wiecznej?
III.
Dom wieczności t w o j e j nie inny, lecz ten tylko
będzie, który sam sobie za życia twego wystawisz
przez swoje dobre lub złe uczynki, bo powiedziałem,
że uczynki ich pójdą za nimi (Ap. 14, 13), i dlatego
nie na mnie narzekać będziesz, żeś zginął na wieki,
ale sam na sit^ńe, bo Ja dla ciebie niebo przygotowałem, gdyż, będąc sam w sobie przed wieki nieskończenie pełen chwały, stworzyłem je nie dla m o j e j
potrzeby, ale tylko dla twojego wiecznego ze mną
mieszkania.
Robak sumienia twojego nigdy nie umrze, lecz
dręczył cię będzie bardziej, niżeli jaka inna kara,
pi^edstawiając ci żywo i nieustannie, żeś się sam dobrowolnie zgubił na wieki.
Sam w sobie będziesz się gryzł przez całą wieczność, żeś samochcąc takie okropne nieszczęście ściągnął na siebie, mówiąc: Gdybym był chciał, byłbym
teraz w niebie i zażywał rozkoszy z Bogiem moim;
w mojej było to woli sprawować się dobrze, ustawy
zakonne nie były tak ostre, żeby przewyższały moje
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siły, pomoce Boskie były tak obfite, że każdej chwili
miałem zbawienne posiłki do wypełnienia ich; lecz
już wszystko skończyło się dla mnie; już nie mam
więcej czasu i sposobu, aby poradzić sobie; miłosierdzie Boskie zamknięte dla mnie na wieki! oto pozostały jedynie dla mnie: ogień wieczny, nieustające
płomienie, niemiłosierni piekielni kaci, rozpacz, bluźnierstwa, przekleństwa i to na wieki, na wieki, na
wieki! Jestem na wieki w piekle i z tego okropnego
więzienia nigdy już nie w y j d ę . O śmierci, a gdzież
jesteś? czemu mnie nie zabijesz na wieki?! O ogniu
przenikający, dlaczego mnie nie zniszczysz?! Kaci piekielni, czemu mnie nie rozedrzecie?! Boże mściwy
za grzechy moje, czemu mnie tak długo przy życiu
trzymasz?! Ach nieszczęśliwa wieczności! Ach opłakane nigdy! nigdy! nigdy! bez końca!
Taka, a nie inna c ^ k a cię piosneczka, jeżeli żyć
będziesz niedbale i niezgodnie z powołaniem twojem.
Ach synu! jak mało sobie ważysz tę prawdę, że
za złe życie w Zakonie, czeka cię zła i nieszczęśliwa
wieczność! Pamiętaj na to, że dostając się raz do piekła, już na wieki stamtąd nie wyjdziesz!
Głos zakonnika do Boga.
Sprawiedliwy Ty jesteś, Panie mój i szczere a
proste są sądy T w o j e . Nie zapieram się tego, że żyjąc
w Zakonie, nie postępowałem według powołania mego, żyłem nie jak osoba zakonna, ale gorzej nawet
niżeli człowiek światowy i dlatego słusznie uznaję, że
sprawiedliwie zasłużyłem na to, abyś mnie skazał na
wieczne bez końca męki i na najostrzejsze kary, gdyż
z T w o j e j dobroci więcej miałem środków do zbawienia, aniżeli człowiek na świecie żyjący. Ze skarbu
Twego powierzyłeś mi, o Panie mój, więcej talentów,
niżeli komu innemu, abym, pracując niemi, przyniósł
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Tobie pożytek chwały, a sobie na wieczną zapłatę
zasłużył,—ale ja, sługa złośliwy i leniwy, dobra T w o j e
i talenta wiadomości, rozumu, sił przyrodzonych obróciłem na złe, użyłem ich na moje wymysły a T w o j ą
obrazę, marnie je straciłem i dlatego zasłużyłem na
to, abym, oddany piekielnym katom, przez całe wieki
wypłacał się za nie nieskończonemi mękami. Lecz
0 najłaskawszy Panie, cóż Ci za pożytek z mojej
wiecznej zguby? Co za korzyść mieć będziesz z tego,
że ja będę wiecznie w mękach gorzał i Ciebie na wieki
przeklinał? Lubo tedy uczyniłem to, za co mnie karać
powinieneś, Tyś jednak nie wyzuł się z tego, czembyś
mnie mógł zbawić. Daruj, o najmiłosierniejszy Boże,
wszystkie winy Twemu niedobremu słudze. Oto u nóg
Twoich najświętszych w skrusze serca mego żebrzę
Twego miłosierdzia i łaskawego odpuszczenia. Obiecuję również statecznie poprawić się całkowicie
1 w Zakonie moim żyć według powołania mego, talentów Twoich i łask użyczonych używając na chwałę
Twoją, a nie na moje wymysły. Chcę Cię chwalić
w życiu, chcę Cię chwalić i kochać przez całą wieczność!
Ojciec duchowny.
iSon ha bcmu s hic civitatem manentem. Nie mamy tu miasta trwającego (Hebr. 13, 14). Nie tu dom
mieszkania naszego, tu jesteśmy wszyscy tylko pielgrzymami: niebo, albo piekło jest naszym domem
\%iecznym. Wybierz sobie jeden z tych domów, który
ci się podoba, bo to Bóg jedynie t w o j e j woli pozostawił, jak to mówi przez Jeremjasza Proroka: Ecce
ego do coram robis oiam vitae, et viam mortis. Oto
ja daję przed was drogę żywota i drogę śmierci
(Jer. 21, 8). Chcesz pójść na drogę życia, aby z Bogiem
wiecznie żyć, żyj w Zakonie według powołania twego.
Jeżeli zaś chcesz życie prowadzić według własnych
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wymysłów twoich i dogadzać we wszystkiem tylko
zmysłom ciała, pójdziesz na drogę śmierci. Przeto
ośmiel się na stateczne przedsięwzięcie: ustawy Zakonu twego wesoło i z ochotą dla Boga wypełniać.
Zmów 3 pacierze na uproszenie sobie Boskiej pomocy
do wypełnienia wszelkich powinności twego Zakonu.
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O niebie, o postępowaniu w cnotach
i o umartwianiu ciała.
Akt strzelisty na ten dzień :
Cup/o dissolvi et esse cum Christo.
Pragnę rozstać się z życiem, a być z Chrystusem (Phil. 1, 23).

Rozmyślanie I.
O NIEBIE.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Bądź wiernym aż do śmierci, a dam ci wieniec
żywota (Ap. 2, 10). Za krótkie wytrwanie w twoim
Zakonie zgotowałem ci w niebie nieskończoną zapłatę. Wiedz o tem, że nieba nie stworzyłem dla siebie,
ale dla ciebie.
Kiedy moją wszechmocnością stwarzałem je,
ciebie wtenczas miałem na myśli tak właśnie, jakbyś
ty jeden tylko miał je odziedziczyć i cieszyć się
w niem na wieki, i wtenczas to również wyznaczyłem
w niem miejsce dla ciebie, naznaczając wieniec chwały za twoje doczesne usługi.
Gdy Ja tak dawno, bo od samego już początku
świata, przygotowałem dla ciebie koronę, a ty czy
podziękowałeś mi kiedy za moją tak wielką miłość

244

DZIEŃ VI.

ku tobie, i hojność? Za krótkie doczesne dobro, które
nie powinno nawet dobrem się nazywać, jakże serdecznie dziękujesz równemu sobie człowiekowi, całujesz jego ręce, wychwalasz hojnego dobrodzieja,
który przecież nic swego tobie nie dał, bo co ma, to
wszystko wziął odemnie. Ja zaś zgotowałem tobie
dobra wieczne, których nikt ci odebrać nie potrafi,
a gdzież należyta z t w o j e j strony wdzięczność dla
mnie, jakież za to dziękczynienie?
Który król podzielił kiedy swoje królestwo, aby
królem uczynić własnego poddanego? A Ja, t w ó j Bóg,
uczyniłem cię wiecznym współdziedzicem mojego ^
nieskończonego państwa. K t ó r y król uczcił kiedy
swego sługę równem sobie uszanowaniem? — A oto
Ja nie chcę więcej nazywać ciebie sługą, lecz p r z y j a cielem moim. K t ó r y król wycisnął kiedy krople potu,
aby swego wiernego żołnierza ujrzeć na tronie? —
A Ja z nieba dla ciebie zstąpiłem, prowadziłem życie
w nędzy i głodzie, w y l a ł e m wszystką swoją krew,
podjąłem śmierć haniebną na krzyżu, aby ciebie oglądać w koronie wiecznej chwały, a czemu nie uznajesz tego dobrodziejstwa?
Korona nieśmiertelnej chwały czeka na ciebie od
początku stworzenia świata, a dlaczego tak leniwie
do niej idziesz? Gdy spodziewasz się jakiej doczesnej
czci, gdy pragniesz dostąpić w Zakonie jakiego niepożytecznego urzędu, o! jak wielkiego przykładasz
starania, aby co prędzej dojść do celu! A czemu nie
d&kładasz powinnego i należytego starania, aby zostać
królem wiecznej chwały?
Patrz, jak Apostołowie, Męczennicy, Pustelnicy,
Wyznawcy, Panny, gwałtem przez krzyże, ognie, miecze, kraty rozpalone, posty, niewczasy, dyscypliny,
darli się do nieba, a ty zapewne * y ś l i s z osiągnąć
królestwo niebieskie, żyjąc tu na ziemi w wygodach
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i tuczeniu ciała? Mylisz się, bo królestwo niebieskie
gwałt cierpi, a gwałtów nuy porywają je (Mat. 11, 12).
II.
Do nieba w z y w a m cię, synu, do nieba, do wiecznego wesela, tam, gdzie nie postanie płacz, ani smutek, ani żadna boleść. Jeżeli ten świat, dany ci na
wygnanie, tak ci przypada do smaku, to cóż powiedzieć o niebie, które naznaczone ci jest na ojczyznę?
Tu choroby, troski, śmierć — tam radość, wesele,
życie bez końca.
Jeżeli kiedykolwiek któremu z moich sług pokazałem, i to z bardzo daleka, co z niebieskich piękności,
to dla niewypowiedzianej radości, która go zupełnie
nasyciła, nie chciał już dłużej żyć na świecie. Dość
na tem, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
ani rozum stworzony pojąć nie może, jak piękne, jak
ozdobne, jak wesołe zgotowałem dla ciebie miejsce.
Dlaczego umartwienia są ci tak przykre? czemu
marszczysz się na posty? czemu nie chcesz przestrzegać skromności w zewnętrznem postępowaniu? dlaczego wspólny śpiew w chórze dla chwały mojej
zdaje ci się nieznośnym, a wspólne czynności z braćmi
uważasz jako zabierające ci czas, któregobyś do swoich zajęć użyć chciał? Ach synu! jak łatwo dajesz się
zwodzić pokusie! Przez ten czas niewiele zdołasz zrobić, a przecież możesz sobie przez to zasłużyć na tak.
wielkie i tak piękne królestwo, które przygotowane
ci zostało za te, a nie za inne prace.
Pracuj, a pracuj ustawicznie aż do śmierci, żebym cię pracującego zastał. Królestwo bowiem moje
nie próżnującym, ale pracującym jest obiecane. Królestwo moje jest zapłatą, zapłata zaś następuje po
pracy, jakże wi£ę spodziewać się masz zapłaty, gdy
nie chcesz pracować?
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Ja dziedziczny Pan królestwa mego, gdy z ziemi
szedłem do niego, szedłem nie inną drogą, lecz tylko
drogą prac, niewczasów, umartwienia, krzyżów, drogą ciernia, głodu, ubóstwa, nędzy, przeciwności; —
ty, sługą będąc, jak możesz sobie obiecywać, że na
innej drodze tam trafisz?
Ja Pan królestwa mego, wpierw za cudze w y stępki zapłaciwszy, dopiero poszedłem do nieba; —
ty jak się możesz spodziewać wejść do niego, gdy za
własne wybryki przez prace i umartwienia nie uczyniłeś zadość mojej sprawiedliwości?
III.
Do nieba, synu, do nieba jeszcze cię wzywam,
bo pragną cię mieć między sobą moi słudzy królujący
ze mną, moja najukochańsza Matka, mój Ojciec
Przedwieczny, Ja sam i Duch najświętszy.
Jak matka pragnie widzieć i mieć przy sobie
własne dziecię, tak moi słudzy pragną cię mieć ze
sobą, bo oni tak cię kochają, że gotowiby byli wyzuć
się z własnej chwały, gdyby taka była moja wola,
abyś ty w niej był. Każdy z nich czeka na ciebie, abyś
jak najprędzej do ich towarzystwa przyszedł i z nimi
cieszył się bez końca.
Czeka na ciebie także moja najukochańsza Matka, która tak cię kocha teraz i przez całą wieczność
t^k doskonałą miłością będzie cię kochała, jak wielka
i doskonała jest miłość wszystkich Świętych. Ona,
gdy przyjdziesz do mnie, przywita cię mile i przyciśnie do swego serca temi rękami, któremi mnie piastowała, weseląc się z tego, że cię wreszcie zobaczyła
w niebie. O jak wielka będzie twoja radość?! Uczyń
tak, synu mój: Porzuć te wszystkie okazje, które cię
zatrzymują i tamują ci drogę do nieba, gdyż wiedz
o tem, że twoje niebo, jeżeli życie twoje poprawisz.
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Upewniam cię o tem mojem Boskiem słowem, jakom
jest Bogiem.
A l e nie tu koniec twojego nieskończonego i niewypowiedzianego wesela. Ja, mój Ojciec Przedwieczny i Duch Święty chcemy być twoją zapłatą. Za twoje maleńkie prace otrzymasz w zapłacie mnie Boga
nieograniczonego, a wszystkie twoje sprawy, które
dziś dla mnie czynisz, tyle będę sobie ważył, ile samego siebie poważam.
Skoro tylko wejdziesz do królestwa mego, twój
Anioł Stróż przyprowadzi cię przed mój Boski tron,
gdzie mój Ojciec Przedwieczny i Ja z Duchem S\viętym, weseląc się z twego przyjścia, damy ci pocałunek na znak wiecznego pokoju, otrzemy łzę z oczu
twoich, a przyodziawszy cię w szatę wiecznej chwały,
w obecności wszystkich Świętych ogłosimy cię obywatelem niebieskim, towarzyszem Aniołów, moim
bratem i synem najukochańszym Boga.
Patrz więc, co otrzymasz, jeżeli mnie będziesz
teraz kochał. Żeby w Zakonie dojść do jakiego niepożytecznego starszeństwa, czego to nie robisz? jak
się nie starasz? jak nie zabiegasz? a dlaczego, powiedz
mi, nic nie czynisz, żeby być na wieki dziedzicem
Boga twego?
Głos zakonnika do Boga.
Nie uspokoi się we mnie serce moje, Panie, póki
w Tobie nie odpocznie, bo T y , Boże serca mego, jesteś
cząstką moją wieczną, Ty odpoczynkiem, Ty źródłem
rozweselającem niebieską Jerozolimę i napawającem
słodyczą wiecznej chwały dusze Tobie służące. Ty
jesteś zapłatą moją, a zapłatą nader wielką, zapłatą
wieczną, zapłatą nieskończoną, zapłatą, której nikt
odemnie nie odbierze. Pragnę Cię widzieć, o Boże
mój, w tej chwale, którą zgotowałeś kochającym
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Ciebie. Pragnę cieszyć się z Tobą i kochać Cię przez
całe wieki, boś mnie na to stworzył i z t w o j e j nieskończonej dobroci przez krwawe zasługi twoje w y służył mi miejsce w niebie, abym przez całą wieczność mieszkał z Tobą wraz z książęty ludu twego.
Pragnę, aby jaknajpredzej nadszedł ten dzień, ta
godzina i ta najszczęśliwsza chwila, której zawołasz
na mnie, mówiąc: Sługo dobry i wierny, .wnijdź do
wesela Pana twego. W tem życiu nie chcę już szukać
sobie żadnej uciechy, któraby mnie od Ciebie odrywała, bo Ciebie tylko jednego szukam, o Boże! T y ś
moje wesele, Tyś największa moja radość i szczęście.
Wszystkie doczesne wygody tego świata, rozrywki,
godności, zaszczyty odrzucam od siebie i brzydzę się
niemi, bo to wszystko nicość i próżny dym, a w Tobie
jednym chcę mieć zatopione wszystkie zmysły i siły
duszy mojej. Tobie, na T w o j ą wyłącznie służbę
i chwałę oddaję rozum, pamięć i wolę moją. Już tu
na ziemi chcę zacząć niebo, abym w Tobie całkowicie
był zanurzony i żył w Tobie, a Ty we mnie.
Ojciec duchowny.
Respice
Sion
cwitatem
solemnitatis
nostrae.
Spojrzyj na Sion, miasto uroczystego święta naszego
(Is. 33, 20). Nie okiem ciała, ale okiem duszy twojej,
to jest rozumem przypatruj się niebu, pamiętając, że
Bóg stworzył je dla ciebie, ale zarazem wiedz o tem,
iż nic splugawionego nie wnijdzie do niego. P r z y pomnij sobie, ile to razy odważyłeś się dobrowolnie
nd grzech, a przez to splamiłeś twą duszę i utraciłeś
niebo. Porzuć więc wszystkie takie zabawy, rozrywki,
rozmowy itd., które widzisz, że podają cię w niebezpieczeństwo utraty twojego zbawienia. Postanów
wystrzegać się wszystkich okazyj grzechowych.
Zmów 3 pacierze na uproszenie sobie łaski wytrwania
w dobrem aż do końca.
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Czytanie I.
Z A K O N N I K P O W I N I E N W Y S T R Z E G A Ć SIĘ
DROBNEGO NAWET PRZECIWKO PRAWOM
Z A K O N N Y M PRZESTĘPSTWA.
Oblubienica zaręczona tak wielką zwykła mieć
troskę około swej piękności i ozdoby, że chciałaby
najmniejszej nawet zmarszczki nie mieć na swojej
twarzy, najdrobniejszej plamy na sukniach, najlżejszej wady w charakterze swoim, z obawy niepodo- •
bania się przez te, lubo w sobie nieznaczne i drobne,
skazy swemu oblubieńcowi. Tak wielkie ma około
siebie staranie, że za wszelką cenę chciałaby usunąć
wszelką przyczynę, któraby ją mogła nieprzyjemną
uczynić oczom i sercu tego, z którym chce żyć w nierozerwalnym związku aż do śmierci tak dalece, że
wielce boleje nad tem, gdy spostrzeże, iż sama natura
ujęła j e j cośkolwiek z należytej piękności czy powierzchownej co do powabu ciała, czy wewnętrznej
co do doskonałości talentów, lęka się przykrej dla
siebie wzgardy lub niespodziewanego odrzucenia,
a nieraz ułomności swe stara się zakryć przed oczyma
oblubieńca sztucznemi nawet sposobami. Co czyni
oblubienica, ziemskiemu zaręczona oblubieńcowi, to
powinna czynić poświęcona Bogu na służbę dusza
zakonna, która przez swoje śluby staje się oblubienicą na wieki niebieskiemu Barankowi, przyrzekając
mu w życiu zakonnem wiarę niezłomną aż do śmierci.
Tak wielką winna ona mieć około swojej ozdoby
pilność, żeby j e j niebieski Oblubieniec, którego oko
najtajniejsze nawet skrytości serc ludzkich przenika
i dla którego wszystkie rzeczy są obnażone, nic w niej
nie upatrzył, coby jego oczy Boskie mogło urazić.
Czyżby bowiem było możliwem dla rozumnej oblubienicy zaślubiać się z najczystszym oblubieńcem,

250

DZIEŃ VII..

gdy sama jest splamiona? wychodzić za niewinnego,
gdy na niej cięży wina? chcieć żyć na wieki z tym,
który najmniejszej nawet nie może cierpieć niedoskonałości, najdrobniejszej nawet przywary, kiedy
w niej nieposkromione panują narowy?
W obrządkach starego Testamentu Bóg zawsze
wymagał, aby tak ludzie jak i zwierzęta, przeznaczone mu na ofiarę, żadnej nie miały na sobie, nawet
powierzchownej plamy i wady. Dlatego bydlęta przed
ofiarą obmywano w osobno na ten cel urządzonej
przy świątyni sadzawce, na Lewitów zaś i Kapłanów
najdorodniejszych wybierano mężów, a i ci przed
spełnianiem swoich obowiązków w przybytku Pańskim mieli się obmywać z najdrobniejszego prochu
lub najmniejszego brudu w wielkiem naczyniu miedzianem, które nazywało się morze. Nazarejczykowie,
którzy Bogu specjalnie się poświęcali, tak niewiasty
jak i mężczyźni, nie mogli nawet tykać się umarłych
ani też znajdować się na pogrzebach własnych nawet
rodziców, nie wolno im było używać wina, nawet
w jagodach: Ab uva passa usque ad acinum non comedent. Od rodzynki aż do jagódki jeść nie będą
(Num. 6, 4). Rozważa ten tekst Cornelius a Lapide
i mówi, iż Nazarejczykom dlatego tak ściśle przykazano wstrzemięźliwość od wina, że nawet wytłoczyn
winnych nie wolno im było spożywać, bo gdyby im
to nie było zabronione, to powoli odważyliby się na
jagody winne, a wreszcie potem i na samo wino.
\azaraei etiam acinis abstinere debebant, ne videlicct ab acinis ad uvas, ab tiińs ad vinum transirent.
Tak samo i Nazarejczykowie Nowego Przymierza, poświęceni Bogu w Zakonie świętym, tak powinni zachowywać podaną sobie Regułę życia zakonnego, iżby nie śmieli najmniejszej nawet ustawy
przestąpić, aby to nie dało im początku do popadania
w coraz większe i większe występki. To samo zdaje
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się mieć na myśli św. Antonin, arcybiskup florencki,
kiedy mówi: Rcligioncs, guae magno fervore, et nitae
sanctimonia initium habuerunt, minima negligentes
traditionum paternarum,
processu
temporis paulatirn defluxerunt, et exinanitae sunt usąue ad fundamentem in cis, rota scilicet substantiulia. Zakony,
które na początku wielką gorącość i świątobliwość
życia okazywały, przez zaniedbywanie podań swych
ojców w najdrobniejszych rzeczach, z biegiem czasu
powoli podupadały i aż do samego fundamentu, to
jest aż do ślubów zakonnych, zniszczały. Z tego to
pochodzi nieszczęśliwy upadek najświętobliwszych
Zakonów i zguba opłakana wielkodusznych wysiłków naszych św. Fundatorów, którzy podali prawa
zakonnego życia. Zaniedbanie bowiem małych powinności, przez które niszczeje powoli wszystka osnowa
dobrze ułożonego życia zakonnego, dobrowolne zaopuszczenie jakiego punktu Reguły, wprowadzenie
jakiej małej wolności, przez co duch pierwotny stygnąć zaczyna, odbywa się powoli i prawie niepostrzeżenie, a jednak w ten sposób powstają nowe zwyczaje
i rozsiewa się złe nasienie, które, kiedy się zakorzenią
i podrosną, biorą górę i tłumią wszystką piękność
zakonnego życia, jak powiada św. Anzelm (Epist. 6
ad Monach.):
In monasterio ubi minima distńete
custodiuntur,
ubi
rigor
monachorum
irwiolabilis
permanet, ibi pax inter fratres et in capitulo proclamationes conguiescunt;
ubi vero mi ni mi
cxcessus
negliguntur, ibi totus ordo paulatim dissipatur, et
destruitur. W klasztorze, gdzie najmniejszych rzeczy
ściśle się przestrzega, gdzie ostrość zakonna to nieskażoności się przechowuje, tam pokój między braćmi a na kapitule nie słychać krzyków; gdzie zaś nie
dba się o najmniejsze wykroczenia, tam powoli cały
porządek rozłazi się i burzy.
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Salomon w pieśniach swoich przykazuje łapać
małe liszki, które psują i niszczą rozkwitłą winnicę:
Capite nobis vulpes parrulas, quae demoliuntur rineas, nam rinea nostra floruit (Cant. 2, 15). Sw. Bernard przez te liszki małe rozumie drobne występki
i grzechy, które napozór wydają się małe i nieszkodliwe, a w rzeczy samej ogromne zniszczenia powodują.
Jak bowiem owe małe zwierzątka, ogryzając w winnicy młode latorostki, niszczą wszystek późniejszy
pożytek z jagód winnych, a przez to pustoszą całą
winnicę i wyniszczają, tak i w Zakonach drobne w y kroczenia zaniedbane i nieusuwane psują wszystek
następujący później kwiat i pozbawiają owocu należytego zakonnego życia. Potwierdza to ten sam Salomon w drugiej księdze swojej, gdy mówi: Qui spernit m od i ca, paulatim decidet. Kto gardzi małemi rzeczami, powoli upadnie (Eccli, 19, 1). Tak jest. P e w n y
upadek czeka najmocniejszy nawet dom, gdy w nim
małych uszkodzeń nie naprawia się: In pigritiis humiliabitur contignatio, et in infirmitate perstillabit
dom us. Dla lenistwa pochylają się dachy, a dla słabych rąk będzie przeciekał dom (Eccl. 10, 18). Pewna
śmierć chorego, kiedy chorobie dozwoli powoli się
wzmocnić. Zatonie nieszczęśliwie i napewno okręt,
naładowany drogiemi towarami, jeżeli kupiec leniwy
nie naprawi najmniejszej nawet w nim szpary.
Ks. Tomasz Pagani pisze w życiu W. Serafiny
z naszego Zakonu, iż do klasztoru, którego ona była
natenczas Przeoryszą, przyszedł razu jednego czart,
prosząc o kawałek chleba. Ponieważ bez pozwolenia
furtjanka nie mogła tego uczynić, więc udała się do
Przełożonej z oznajmieniem, że jeden ubogi prosi
o chleb. Lecz Serafina, nadprzyrodzonem światłem
pouczona, wiedziała kim to jest ten ubogi i po co
właściwie przyszedł do furty: oto chciał furtjankę do
małej niewierności przyprowadzić, dlatego rozporzą-
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dziła, aby temu ubogiemu nic nie dawano, bo to jest
czart. Gdy zakonnica owa powróciła do furty, już nie
zastała przy niej owego biednego, lecz usłyszała tylko
jego przeraźliwy głos, wołający, że w tym klasztorze
i w tak małej rzeczy nic nie mógł wskórać.
Drexelius pisze, iż w mieście Bolsano, prowincji
Tyrolskiej, niedaleko granicy państwa włoskiego, górnicy, dobywający kruszec na skarb cesarski, spuszczali się po sznurze w głąb wykopanej góry. Każdy z nich
zaopatrzony był w kaganek, który mu w pracy przyświecał. Przez nieostrożność jednak jeden z nich płonący knot kaganka rzucił w miejsce, gdzie nagromadzona była siarka. Ta w jednej chwili wybuchnąwszy
płomieniem, zapaliła całą górę, pożerając żywcem
owych nieszczęśliwych górników, a gorejąc potem
ustawicznie przez dwa lata, póty nieznośnym smrodem zarażała całą okolicę, póki się wszystka znajdująca tam materja siarczysta nie wypaliła. Oto jak
jedna mała nieostrożność tyle szkód spowodowała:
ludziom śmierć, krajowi zarazę, skarbowi stratę. A jako drobne rzeczy zaniedbane zwykły niemałą szkodę
czynić w doczesnych dobrach, tak równie i w wiecznych.
Sw. Wawrzyniec Justiniami, nauczyciel życia
zakonnego, uważając niemałą szkodę, jaką duszom
zakonnym zwykła przynosić zbytnia wolność i niepamięć na zachowanie najmniejszych powinności,
powiada, iż ten, który małych łask Bożych nie przyjmuje i nie stara się ich używać ku temu celowi, na
jaki zostały one mu dane, nie jest godzien otrzymać
z skarbu Boskiego łask większych: Qui enitn in parris
negligens est, sublimium donorum omnino indignum
se facit, at <{ui in parris fidelis e.ristil spiritualium
ditabitur multitudine gratiarum. Kto bowiem w mułem niedbały jest, czyni się całkiem niegodnym wyższych darów, przeciwnie kto w małych rzeczach oka-

i

254

DZIEŃ VI.

żuje się wiernym, wzbogacony zostanie mnóstwem
duchownych łask.
To zdanie św. Patrjarchy weneckiego opiera się
na słowach samego Chrystusa, który mówi: Kto wierny jest w najmniejszej rzeczy, i ic większej wierny
jest: a kto w matem niesprauyiedliwy jest, i w uńększem niesprawiedliwy jest (Luc. 16, 10), a na drugiem miejscu powiada, że nie wcześniej słudze władzę
nad większem dobrem Pana powierzono, aż go
w mniejszem nie doświadczono: Dobrzeć sługo dobry
i wierny; gdyżeś nad molem był wiernym, nad wielem cię postanowię (Mat. 25, 21).
Sw. Bonawentura w księdze pod tytułem: Speculum disciplinae opisuje widzenie, jakie miał jeden
z dawnych zakonników. Gdy bowiem zakonnik ów
znajdował się razem z innymi w chórze na zwykłych
kapłańskich Pacierzach, widział, że Matka Boska tym
zakonnikom, co przy końcu każdego Psalmu powstawali ze swych miejsc i na słowa: Gloria Pa tri z uszanowaniem i pokornie nisko głowy swe pochylali, podawała najśw. swego Syna, od tych zaś, którzy przez
lenistwo nie czynili należnego ukłonu, odwracała się,
uważając ich za niegodnych tak wielkiego szczęścia:
pieszczenia się mianowicie z Jej Synem najśw. I dlatego też tensam św. Bonawentura podobnych zakonników, którzy ceremonje kościelne, choćby najmniejsze, z lenistwa opuszczają, albo niedbale je odprawiają, lub je za nic mają, uważa za pysznych i nierozumnych, mówiąc: Proinde qui Spiritu Dei aguntur, moralibus documentis intendunt, quae tamen
superbi, et fatui contemnentes
calumniis fucatis
impugnant. Przeto ci, co Duchem Bożym rządzeni
są, pilną zwracają uwagę na nauki obyczajowe, ktćremi pyszni i nierozumni pogardzając, one upozorowanemi potwarzami prześladują. W rzeczy samej
wielki to nierozum nie czynić małych rzeczy dla Boga,
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który godzien przecież i największych naszych usług;
małą powinność opuszczać dla tego, który nieskończoną płaci nagrodą za najmniejszą nawet usługę,
gdyż ani kubek zimnej wody, dla jego miłości podany
bliźniemu, nie będzie bez zapłaty.
Sw. Grzegorz Nazjanzeński, zachęcając wiernych do służby Bożej, aby i najmniejszej rzeczy w tej
służbie nie opuszczali, powiada, iż cokolwiek czyni
się dla Boga, nie może być małe, a lubo w oczach
naszych w y d a j e się drobnem i bez znaczenia, przez
to jednak, że wypełnione jest dla Boga i poświęcone
Jego nieskończonemu Majestatowi, zyskuje nader
wysoką godność: Nihil earum rerum quae Dco offeruntur, tam parvum est, quamvis etiam minimi momenti sit. To samo potwierdza św. Bazyli, gdy mówi:
Nihil minimum est, quod Dei causa fiat. Nic nie
jest najmniejszem, co dzieje się dla Boya. Bóg — jak
mówi cierpiący Job — rachuje nasze kroki: Oressus
meos dinumerasti (14, 16), a czemu mamy powątpiewać, żeby nie miał porachować wypełnianych przez
nas powinności, nałożonych nam przez prawo jego
w Zakonie? On zna liczbę włosów naszych, a jak niema wiedzieć o rzeczach doskonalszych, to jest o dobrowolnych sprawach duszy rozumnej?
Surius (ad d. 25 Nov. c. 17) pisze, że, gdy w jednym Zakonie pewien brat zbierał okruszyny ze stołu
spadające, aby się nie zmarnowały, okruszyny owe,
za rozporządzeniem Boskiem, zamieniły się cudownie
w perły, które potem do kościoła oddano.
Sw. Paweł w liście do Tytusa (3, 1) przykazuje
mu wyraźnie napominać powierzonych wiernych,
aby na każdy dobry uczynek byli gotowymi.
Kiedy Bohdan Chmielnicki, hetman kozacki, dnia
9 października 1648, napadł z swojemi hordami na
Lwów, natenczas spalił nasz kościół, a zakonników
wymordował. Jeden z naszych księży Wojciech Cze-
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piel, spowiednik naszych sióstr, gotując się na śmierć,
nie chciał opuścić zwyczajnego u nas błogosławieństwa od Przełożonego na śmierć, ale klęknąwszy
przed ks. Zarzeckim, natenczas Podprzeorem konwentu, prosił go o to błogosławieństwo. Otrzymawszy
je zaś, aby Najśw. Sakrament ustrzec od zniewagi,
spożył konsekrowane komunikanty, poczem na miejscu został rozsiekany od wściekłych kozaków.
Jako zaś Bóg surowo karze najmniejsze przestępstwa i opuszczenia powinności zakonnych, dosyć
jasno pokazuje się z niektórych przykładów, które
przytaczają pisarze poważni w Kościele Bożym.
Jan Nider (Tract. 3 de fruct. Relig. c. 8) opowiada, że pewien mąż świątobliwością i nauką znakomity, Hugo Victorinus, nie mógł dla słabego zdrowia częstokroć bywać na zwyczajnych po klasztorach
wspólnych dyscyplinach. Otóż po jego śmierci, gdy
dusza ta szła do nieba, nieprzeliczona liczba czartów
zastąpiła jej drogę, z których każdy, za opuszczenie
dyscypliny, ciężką wymierzał jej chłostę.
Nebridius (Antigur. Epi. 117) pisze, iż pewnego
razu do celi Józefa de Leonissa, Zakonu OO. Kapucynów, dziś policzonego między Świętych Pańskich,
wszedł jeden z braci tegoż Zakonu, który już dawniej
był umarł, a stanąwszy przed nim i ciężko wzdychając, rzecze: 0 Joseph! si quam serera omnium, quae
fiunt, a Deo in morte ratio exigatur, tibi perspectum
foret! 0 Józefie, gdybyś wiedział, jak ścisłego Bóg
wymaga rachunku przy śmierci ze wszystkiego, co
się dzieje! Poczem, jeszcze głośniej westchnąwszy
zawołał: O Joseph, si quam difficilis ad salutem sit
aditus, piane intelligcres! O żebyś mógł pojąć, Józefie, jak trudne jest do zbawienia dojście! Co wyrzekłszy, zniknął.
Sw. Marji Magdalenie, gdy miała już kończyć
pokutę, naznaczoną j e j od Chrystusa Pana, mianowi-
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cie walczenia przez pięć lat z czartami, okazał się
jej Zbawiciel, mówiąc, iż nie prędzej uwolnioną zostanie od naznaczonych utarczek i skończy swoją
wojnę z piekłem, aż sprawiedliwości Boskiej przez
pięćdziesiąt dni ostrą pokutą w postach, dyscyplinach i umartwieniach ciała nie zadośćuczyni za ułomności, chociaż bardzo lekkie i drobne niedoskonałości,
popełnione podczas tej w o j n y z czartami.
Na to odpowie kto, że przecież nie jest grzechem
śmiertelnym, opuścić jaką powinność zakonną, a do
tego co do niektórych praw zakonnych udzielane bywają dyspenzy i pozwolenia od Przełożonych. Ale na
te zarzuty odpowiada Jan Lanspergius z Zakonu
Kartuzjańskiego, mówiąc, że to właśnie jest wymówką dla tych, którzy idąc za własnemi skłonnościami,
żywią w sercu nieposkromione do złego chęci, w których niemasz bo jaźni Boskiej i pamięci na obecność
jego, bo gdyby mieli przed oczyma Boga, nie wdawaliby się w podobne dysputy. Oto słowa wspomnianego autora: O ni Dei vel cuivis inesset timor, si Divitute praesentiae aestimatio,
nulla
occurreret ei
disputatio, mortale ne on veniale cuset peccatum!
Do tego jakażby była różnica między zakonnemi
a świeckiemi osobami? tylko ta, że osoby zakonne,
oprócz Boskiego, obowiązane są nadto i prawa zakonne zachować. Jakaż może być różnica między
stanem zakonnym a świeckim? jeżeli nie ta, że stan
ludzi świeckich, jako niższy i służebniczy, mniejsze i pospolitsze ma powinności; stan zakonny,
jako wyższy, jako stan synów Bożych, wyższe
ma i doskonalsze powinności, gdyż wystrzegać się
powinien pilnie najmniejszego nawet występku. A lubo opuszczenie małego przykazania prawa zakonnego
nie jest grzechem śmiertelnym, to jednak takie opuszczenie lub przekroczenie prawa przez tegoż wzgardę, według zdania naszego Lezany i innych teologów,
Rekolekcja dlo osób tokonnych.
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jest grzechem śmiertelnym. Patrzmy na rodziców,
z jaką to pilnością czuwają nad swojemi dziećmi i nie
przepuszczają im najmniejszego nawet narowu, z obawy, żeby w dalszym czasie nie wkorzeniły się w nich
złe obyczaje. Jak pilnie uważają dobrzy nauczyciele,
aby w swych uczniach najmniejsze nawet sprostować
pomyłki w naukach, iżby potem nie powpadali w głębokie błędy! Hetmani obawiają się najmniejszej ze
strony nieprzyjaciela zdrady, aby dla małej i lekkiej
przyczyny nie zgubić ojczyzny, wojska i siebie.
Na dyspenzy, które czasami zwykło się dawać
po Zakonach, ubolewa niemało Jan Nider, powiadając, że często są one nie dyspenzami, lecz burzeniami
stanu zakonnego, na które ani Przełożony bez słusznych powodów nie może pozwalać, ani podwładny
z nich korzystać. A dalej przydaje: Dispensare est
cum laetitia ad infenium intrure. Dyspensa — to
wesoła droya do piekła. Straszne to słowa wspomnianego autora, które powinny nawskróś przerazić serca
zakonne i odstręczyć je od zabiegów o niepotrzebne
dyspenzy i wyjątki. Jakiż bowiem pożytek i korzyść
ma Zakon z takich dyspenz? chyba taki, że za podobnemi dyspenzami następuje umniejszenie powszechnego dobra, upadek Zakonu przez dawanie
nienależytej wolności, dla innych krzywda, wewnętrzne niezgody, nieposłuszeństwo, zabiegi o nieodpowiednie rzeczy, niezadośćczynienie intencjom św.
Fundatorów, a nakońcu zawód duszy. Nadstawmy
,tylko należycie ucha na to, co poważni w Kościele
Bożym pisarze mówią o dyspenzach, a nie będziemy
się tak bardzo kwapili do wypraszania ich sobie od
Przełożonych, ani też sami Przełożeni nie będą tak
łatwo i nierozważnie na nie pozwalać bez sprawiedliwej i słusznej przyczyny. W tej materji wyraźnie
pisze nasz Sylveira (Opusc. 2 res. 26 de disp. qu. 3.
n. 15), gdzie za innymi teologami tego jest zdania:

C Z Y T A N I E I.

Uispensare in non propria lege, sine justa causa,
ex genere suo est peccatum mortalc, nisi guando ex
levitate materiae sit veniale. Dyspensować, to jest
uwalniać od nie własnego prawa, bez słusznej przyczyny, jest z rodzaju swego grzechem śmiertelnym,
chyba że lekkość materji sprawi, że będzie to tylko
grzechem powszednim. W rzeczy samej dyspenza taka
nic nie znaczy, a zwłaszcza wtenczas, gdyby podobne
zwolnienie od prawa było przyczyną jakiegoś zgorszenia lub krzywdy czy to dla Zgromadzenia, czy
innej osoby. Dowody zaś, któremi ten autor mocno
popiera swoje zdanie, są następujące: I. Takie dyspenzy są przeciwne wszelkiej sprawiedliwości; cokolwiek zaś sprzeciwia się sprawiedliwości, zwłaszcza
gdy łączy się z czyjąś krzywdą, zgorszeniem, upadkiem lub naruszeniem jakiego dobra, jest grzechem
śmiertelnym. — II. Bez sprawiedliwej przyczyny
dyspenzować znaczy używać na złe władzy, danej
sobie od Boga, która dana jest Przełożonym nie dla
innej przyczyny, jak tylko dla utrzymania prawa
i pożytku dobra powszechnego, a nie na jego gwałcenie i zepsucie. — III. Dyspenzowanie takie zowie
się zwyczajnie Acceptio personarum, to jest wzgląd
na osoby, co jest grzechem. — Teraz niech rozważy
osoba zakonna, czy może przed Bogiem ubezpieczyć
swoje sumienie, gdy stara się o dyspenzy bez słusznej
przyczyny, dlatego tylko, aby uwolnić się od powinności, które Zakon nakłada? Dobrze to bł. Albert
Wielki odpowiedział jednemu z duchownych, gdy ten
chwalił się przed nim, że bez słusznej nawet przyczyny otrzymał dyspenzę: Poteras ire in inferuum sine
dispensatione, nunc ibis cum dispensatione. Mogłeś
iść do piekła bez dyspenzy, teraz pójdziesz z dyspenzy.
Naostatek wspomniany nasz Lezana, mając na
oku obowiązek zachowania praw zakonnych tak wię-
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kszych, jako i najmniejszych, ciążący na wszystkich
zakonnikach, zachęca wszystkich a raczej prosi o należyte onych przestrzeganie, obawiając się, żeby,
skutkiem próżnej ufności w niebezpieczne pozwolenia i zmyślone dyspenzy, nie narazili się na utratę
zbawienia: Ego concłudens, pios Regulares suppler
precor, ut hacc attendentes, parcia stu minimis obsewantiis ad diet os se credanl potius, quam rana spe
fictae dispensationis ad barathra duci relint. Zbawiciel bowiem nasz rozkazuje nam zachowywać nietylko przykazania najważniejsze, najpierwsze, ale
i na ostatniem miejscu będące, kiedy mówi: Haec
oportuit facere, et ilta non omitterc. To było trzeba
działać. a owego nie opuszczać (Mat. 23, 23).
Niech więc nie znajduje do nas przystępu taka
oziębłość w spełnianiu małych powinności zakonnych, przez którą stygnie gorącość ducha, upada
świątobliwość Zakonu, ginie bojaźń sądów Boskich,
przez którą, niby przez otwarte wrota, czart wchodzi
do dusz zakonnych, prowadząc ze sobą, jakby łańcuchem związane, coraz większe występki. Utrzymujmy
w sobie ustawicznie tę żywą wiarę i pewność, że Bóg,
który i najtajniejsze nasze myśli przenika, widzi
dobrze i najdrobniejsze nasze dobre sprawy i nagradza je nieskończoną chwałą.
Rozmyślanie

II.

O P O S T Ę P O W A N I U W CNOTACH.
Głos Boski do zakonnika.
I.

O sługach moich powiedziałem: Pójdą z cnoty
w cnotę, obaczą Boga Bogów w Syjonie (Ps. 83, 8).
Postępowanie z cnoty w cnoty jest życiem duchów-
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nem duszy. Jako bowiem ciało wtenczas żyje, gdy
wzrostu nabiera, tak dusza zakonna wtenczas Bogu
i Zakonowi żyje, gdy coraz więcej przez cnoty wzrasta. A ty do tego czasu jakiż przez cnoty święte wzrost
duszy t w o j e j okazałeś w twojem życiu zakonnem?
Ze świata powołałem cię do Zakonu, ze stanu
niższego do wyższego. W Zakonie przez złożenie ślubów i przez coraz to wyższe stopnie kościelnych urzędów coraz w y ż e j wychodziłeś. A czy podobnie postąpiłeś coraz w y ż e j w doskonałości?
Pierwszym twoim krokiem na drodze doskonałości jest odmiana dawnych obyczajów. A jakiż to
krok, gdy ty zakonnikiem wprawdzie jesteś, ale
uczynki twoje światowe? W Zakonie przepędziłeś już
znaczną liczbę lat, ale gdzież twój postęp, kiedy sprawy twoje na tym trzymają się zawsze stcpniu, jakbyś
dopiero co wstąpił do Zakonu?
Gdyby człowiek jaki w dojrzałem wieku bawił
się ciągle dziecinnemi igraszkami, albo zatrzymał
dziecinne przyzwyczajenia, ściągnąłby na siebie
innych wzgardę, stałby się przedmiotem szyderstw
i pośmiewiska. A ty jak szpetny przedstawiasz ze
siebie widok, gdy postawiony przezemnie na wyższym
stopniu w Zakonie, nietylko nie postąpiłeś w y ż e j
w doskonałości, lecz raczej niżej jeszcze spadłeś, oddając się dziecinnym światowym zwyczajom!
W Zakonie jesteś synem twojego św. Ojca i towarzyszem twoich św. braci, a jak możesz się do nich
przyznawać, kiedy w życiu twojem pokazujesz się
być niegodnym ich wyrodkiem? Święci twoi Bracia,
postępując z cnoty w cnotę, szli drogą sprawiedliwych, ty nie chcesz ich w tem naśladować, a jeżeli
uczyniłeś jaki krok naprzód, to, zwyciężony pokusą,
zaraz stanąłeś. Jakim więc czołem możesz wdzierać
się do ich towarzystwa?
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II.
Nazywasz się synem Zakonu dlatego, że Zakon
porodził cię dla Boga, wykarmił mlekiem świętobliwości swojej i nie zapiera się ciebie w najcięższem
nawet twojem położeniu. A czy ty wyrosłeś Bogu
i Zakonowi na pożytek i pociechę?
Gdyby matka, wydawszy dziecię na świat, widziała je zawsze w niemowlęcym stanie, jakby ją
serce bolało na widok, że ukochane j e j dziecię ani
wzrostu nie nabiera, ani chodzić nie poczyna. Co za
boleść nieznośną i ty sprawiasz twojej matce duchownej, Zakonowi świętemu, gdy ona widzi, że już tak
długo na jej łonie przebywasz, a wcale nie wzrastasz
w dobre obyczaje, ani kroku w cnotach nie czynisz!
Zaiste prędzej potworem aniżeli synem jesteś tej
św. Matki.
Gdy dziecię nie chce przyjmować żadnego pokarmu, ani nie czyni żadnego poruszenia, już wszyscy
sądzą je za umarłe i niemające w sobie życia. I ty
wiedz o tem, że z imienia tylko żyjesz, a w rzeczy
samej umarłym jesteś, jeżeli w cnotach nie dajesz
znaku życia.
Jak życie ludzkie idzie od mniejszych do większych sił zdrowia, tak i życie duszy powinno postępować z niższego na wyższy stopień. Dlatego też
pierwszy stopień nazywa się zaczynających, drugi
'postępujących, trzeci doskonałych. Pierwszy jest np.
wzgardzić światem, drugi, przyjąć stan zakonny,
trzeci, zjednoczyć się z Bogiem przez miłość. Pierwszy
już minąłeś, na drugim stoisz, a czemu dalej nie postępujesz? Zdaje ci się może, że ja nie liczę kroków
twego życia doskonałego? Lecz, gdy przedemną
wszystkie twoje sprawy jawne są, jakże nie mam
widzieć i rachować postępków twoich?

R O Z M Y Ś L A N I E III.
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W drodze doskonałości nie należy stać i odpoczywać, ale coraz dalej postępować. Nie tu jest miejsce odpoczynku. Każdy tu jest podróżnym i pielgrzymem. Dopiero we mnie odpoczniesz. Czemuż więc tak
leniwy jesteś i śmiało naprzód nie ruszasz? Oto kto
postępuje, zbliża się ku mnie coraz więcej, bo ciągle
stopniami cnót coraz w y ż e j się wznosi. Kto na niskim
zaś stopniu stoi, bliższy jest piekła.
III.
Rozważ tę prawdę, powiedzianą przez Dawida,
że którzy idą z cnoty w cnotę, obaczą Boga w Syjonie.
Jaką możesz mieć nadzieję widzenia mnie w niebie,
gdy nie idziesz do mnie przez cnoty?
W drodze doskonałości kto nie postępuje, cofa
się; kto idzie wytrwale, dochodzi wreszcie do celu;
kto nie zbiera, rozprasza; kto dużo nazbierał, jeszcze
więcej będzie mu przydane. O jak nieszczęśliwy twój
pierwszy krok w zakonnem życiu, jeżeli drugiego
nie zacząłeś, bo nie przyjdziesz do mnie, który jestem
twoim końcem i celem.
Kto bieży do naznaczonej mety, gdy nie będzie
zatrzymywał się po drodze, dobiegnie do niej i odbierze koronę, która bieżącym a nie stojącym przeznaczona jest.
Byłaby to dla innych współzawodników krzywda,
gdybyś ty zdobył wieniec, kroku żadnego do mety
naznaczonej nie uczyniwszy, a Ja wykroczyłbym
przeciwko sprawiedliwości, gdybym dał ci koronę za
nienależyte prace.
W tej drodze trzeba zawsze wytrwale i bez żadnego przestanku postępować. Gdyby żeglarz, który
chce przepłynąć bystrą rzekę, znalazłszy się na rwącym prądzie, przestał zmęczony wiosłem robić, to czy
mógłby mieć nadzieję, że przypłynie do wytkniętego
celu? Bynajmniej. Oto fala porwałaby go i uniosła
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tam, gdzieby sobie wcale nie życzył. Odbiwszy od
lądu świata, nie ustawaj nigdy, pracuj wytrwale,
nie opuszczaj rąk, żeby cię burzliwa fala światowych
chęci nie zaniosła na nieszczęśliwe miejsce.
Teraz porachuj czas od wstąpienia do Zakonu,
zważ, co uczyniłeś, przypatrz się wszystkim krokom
twego życia, czy postąpiłeś wyżej, czy też może ciągle
znajdujesz się na tym samym, jak na początku stopniu? Przypomnij sobie, czyś nie zboczył z tej drogi,
na którą wstąpiłeś? czyś w niej nie ustawał?
Jeżeliś małodusznie ustał w tej drodze, teraz staraj się tę stratę nagrodzić i ruszaj w nią żywo, bo
masz przed sobą drogę ubitą przykładami twoich św.
braci. Nie lękaj się żadnej przeszkody. Ja przewodnikiem twoim jestem i pomocą. Ja, który jestem drogą, prawdą i życiem, będę posiłkiem twoim.
Głos zakonnika do Boga.
Boże Zbawicielu mój, który, przyjąwszy naturę
ludzką, postępowałeś w mądrości i łasce, dałeś mi
z siebie przykład do postępowania z cnoty w cnotę.
Od samego początku Twego życia, pracując około
mego zbawienia, nie poprzestałeś zaczętej pracy, ani
nie zawróciłeś z drogi, dźwigając dla mnie ciężki
krzyż na Kalwarję. Lecz ja niedobry T w ó j uczeń,
ku nieznośnej dla serca T w e g o boleści, nie chcę naśladować Ciebie na drodze zbawienia mojego. Jeszcze
kroku nawet należytego w życiu zakonnem nie uczyniwszy, już, niby zmordowany, stanąłem i dalej nie
postępuję. Widzę, że moi św. Bracia doszli już do
Ciebie i z Tobą królują, ale ja nie idę za nimi tą drogą,
a przeto daleko jestem od Ciebie, a bliższym zguby
i zatracenia. Żałuję za to lenistwo moje i czynię
mocne postanowienie naśladować Ciebie i w życiu
zakonnem z cnoty w cnotę postępować, obiecując, że
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coraz lepsze i doskonalsze będą sprawy mego zakonnego życia.
Ojciec duchowny.
Statura tua assimilatu es1 palmae. Twój wzrost
podobny jest palmie (Cant. 7, 7) mówi Pismo św.
o duszy sprawiedliwego. Pismo św. dlatego sprawiedliwych przyrównuje do palmy, że ta zawsze rośnie,
choćby najwięcej lat miała, nie tak jak inne drzewa,
które w starości nie rosną; nadto palma, im starsza,
tem więcej owoców rodzi. Kiedy i ciebie ręka Boska
zasadziła w ogrodzie Zakonu Św., trzeba, abyś i ty
podobny do palmy, coraz bardziej a bardziej rósł
w cnoty i doskonałości i coraz więcej a więcej rodził
owoców doskonałego życia Bogu i Zakonowi świętemu, na czem właśnie wartość każdego zakonnika
polega. Sw. Andrzej z Awelinu, św. Teresa, św. Piotr
z Alkantary ślubem się zobowiązali, żeby coraz więcej
z cnoty w cnotę postępować, a w ten sposób doszli
do wysokiego doskonałości stopnia. Ty przynajmniej
postanów co rok poprawić się z jednego nałogu i co
rok w jednej przynajmniej postąpić cnocie.
Zmów 3 pacierze na uproszenie sobie łaski do postępu
w cnotach.

Czytanie

II.

JAK W I E L C E S Z K O D L I W Ą JEST RZECZĄ
D L A O S O B Y Z A K O N N E J , G D Y CZĘSTO
A BEZ P O T R Z E B Y ZNAJDUJE SIĘ P O Z A
KLASZTOREM.
Lubo sama natura niemałą wartość nadała diamentowi, dla której on pierwsze zajmuje miejsce
między innemi drogiemi kamieniami, dlatego, że to
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kamień sam z siebie jasny, piękny, przeźroczysty
i nadzwyczajnej przydający ozdoby każdej rzeczy:
to przecież wartość jego jeszcze więcej wzrasta i uderza wtenczas, gdy biegłą ręką doskonałego sztukmistrza pięknie wyszlifowany, osadzony zostanie razem
z innemi kamieniami w pięknie wyrobionej królewskiej koronie. Gdy bowiem znajdzie się on w towarzystwie innych kamieni, odbija w sobie jakby
w zwierciadle ich piękność i kolor rozmaity, a gdy
nadto pokaże się w koronie i na królewskiej głowie,
podwójną ma wartość. Wśród skarbów całego świata
niema drogocenniejszej rzeczy nad duszę zakonną,
dla której nabycia Bóg zstąpił z nieba na ziemię
i szukał jej z wielkiem staraniem, przedzierając się
przez ciernie ościste, za nabytą zapłacił nieoszacowany okup męki swojej, a tak drogo za nią zapłaciwszy,
wybiera ją z pomiędzy tylu miljonów innych dusz,
przeznacza jako kosztowny klejnot do korony chwały
swojej i osobliwszym przywilejem umieszcza ją między wybranemi do swojej ozdoby kosztownościami.
Jako tedy drogi kamień, osadzony w królewskiej
koronie, nie przysparza sobie chwały, ujmuje koronie
ozdoby, a królewskiej wspaniałości czyni krzywdę,
gdy często nie znajduje się na przeznaczonem sobie
miejscu, — tak i zakonnik, często i bez potrzeby nie
znajdujący się w koronie swoich Braci, nie może
przynosić ani sobie należytej czci, ani Zgromadzeniu
ozdoby, ani Bogu i Zakonowi powinnej chwały. Gdy
diament wypada z miejsca, na którem go osadzono,
traci swój przedziwny blask, bo go zaraz proch ziemi
przykurzą, często plami się szpetnie, a przez to traci
na swojej pierwotnej wartości, i czasem dostaje się
w ręce łakomego człowieka. Toż samo dzieje się
z osobą zakonną, gdy często i bez potrzeby znajduje
się poza swoją celą, gdy w światowe wejdzie towarzystwo. Oto zaraz prochem próżności ziemskich przy-
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kurzona traci swoją pierwszą jasność, plami się skazą
grzechową, a czasem dostaje się nieszczęśliwie do rąk
czyhającego na nią nieprzyjaciela.
Według powszechnego wszystkich duchownych
Ojców zdania między innemi niebezpieczeństwami,
zagrażającemi życiu zakonnemu, należy położyć i zbyteczną wolność częstego i bezpotrzebnego przebywania poza klasztorem, jaka w niektórych domach zakonnych praktykowana bywa. Wielki nauczyciel pustelniczego życia i prawodawca, św. Antoni Pustelnik
gani taką wolność i powiada, że zakonnik podobny
jest do ryby, która dopóty żyje, dopóki znajduje się
w wodzie: Monachus extra celi a-m, aut solitudinem,
sicut piscis extra aquam.
Klasztor, w którym osoby zakonne zamykają się
dobrowolnie, jest miejscem pokuty, gdzie zakonnicy
tak za swoje winy jak i za innych grzechy i zbrodnie
powinni przepraszać nieskończony Majestat Boski
i czynić ze siebie nieustanną we dnie i w nocy wonną
ofiarę przebłagania na ołtarzu naznaczonego sobie
klasztoru. A jakażby to była ofiara pokuty, gdyby
rzecz ofiarowana znajdowała się nie na swoim ołtarzu, lecz tam, gdzieby większego tylko nabierała jadu:
czyżby ofiara taka w miejsce przeproszenia nie pobudzała raczej do gniewu urażonego Boga? Ofiary z w y kły się składać w domu Boskim i dla tej to przyczyny
Kościół św. postanowił, żeby wszystkie klasztory zakonne były stawiane przy kościołach: a jakążby
zakonnik składał ze siebie ofiarę Bogu, gdyby stronił
od kościoła i gdyby milszem dla niego zajęciem było
marnować czas na niepotrzebnych i próżnych światowych zabawach, aniżeli obcować ze swoim Bogiem?
Jeżeli św. Bernard osoby zakonne porównuje z Aniołami dlatego, że jak Aniołowie, patrząc zawsze na
twarz swego Boga, nigdy nie oddalają się od tronu
Jego, tak i zakonnicy mieszkając przy Bogu swoim
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w kościele, zawsze przy Nim przebywać powinni:
to jakież to będzie podobieństwo, gdy Anioł będzie
I przy Bogu w kościele, a zakonnik daleko od kościoła?
gdy Anioł, znajdując się na ludzkich usługach, czyni
to nie z własnej woli, a zakonnik, własnej zadośćczyniąc woli, ludzkiego poszukuje towarzystwa?
Anioł, przebywając z ludźmi, nie opuszcza chwały
niebieskiej, zakonnik zaś opuszcza tę chwałę, którą
Bogu powinien składać w klasztorze i daleki od niej
zostaje.
Zakonników częściej nad potrzebę z klasztoru
wychodzących p r z y r ó w n y w a Wilhelm de Peraldo
(Tract. de prof. Monach.) do ludu Izraelskiego, odrzuconego od Boga, o którym mówi Jeremjasz: Dileańt
morere yressus sttos, et non ąuicrit. et Domino non
placu i t, (Jer. 14, 10); św. Benedykt do czarta, krążącego po ziemi; do Kaina przeklętego, który z miejsca
na miejsce uciekać musiał; do gwiazd niestatecznych
i nieznajdujących się na jednem miejscu, o których
św. Tadeusz wspomina w swoim liście, że im zgotowana jest burza ciemności na wieki. Na takich zakonników woła Hugo Victorinus, w jednym wieku z Bernardem żyjący: Si monach xx ex, </uid facis in turbaf
Si a max silenlium, cur <łec1a mu nt ibus axsidue delectarisf Jeżeli zakonnikiem jesteś, to co robisz wśród
tłumut -leżeli milczenie kochasz, to czemu z upodobaniem znajdujesz się pomiędzy krzykliwymit A na
innem miejscu powiada, że dla zakonnika największą
eliięałą i ozdoba jest, gdy przebywa na strojem miejscu, a nie wałęsa się tam i sam: Gloria monach i.
ąuando in loco suo permanet, et huc illucfjue non
diragatur. (De claustro an. 1. 3. et in Misul.).
Św. Bernard piękne podaje s w o j e j siostrze pobudki, aby unikała wychodzenia poza klasztorną furtę,
przedstawiając wielką różnicę między życiem klasztornem, a życiem światowych ludzi w następujących
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słowach: Życie klasztorne, to życie modlitwy, bogomyślne, — życie światowe, to życie trudu i pracy, życie klasztorne jest życiem niebieskiem, — życie światowe jest życiem ziemskiem; życie klasztorne jest to
życie spokojne, — życie światowe jest to życie kłótliwe; życie klasztorne jest to życie czyste, — życie
światowe zaś pełne plugastwa; życie klasztorne jest
doskonałe i pełne cnót, — życie zaś światowe pełne
grzechów i zepsucia. A nakoniec podaje j e j do woli,
aby sobie wybrała jedno z tych dwojga, albo siedzieć
w klasztorze i być pewną zbawienia duszy i nieba,
albo prowadzić życie światowe, lecz stracić pewność
chwały wiecznej: hJccc anie. nculos łiins jicrtlitioiiem
aniniae ci salutem. Ecce ante Ic ritam et moitcm.
Nie zamilczę tego przypadku, o którym wspomina św. Grzegorz Papież (Lib. 2. Dial.). Za czasów
św. Benedykta żył w jego klasztorze pewien zakonnik lekkomyślny, który zwykł był często i bez potrzeby wychodzić z klasztoru, za co św. Opat gromił
go często, lecz bezskutecznie. Otóż razu jednego ów
zakonnik naparł się znowu, aby w y j ś ć z klasztoru
i tak usilnie prosił o pozwolenie św. Ojca, że ten
zwyciężony prośbami i naleganiem, acz niechętnie,
udzielił swego pozwolenia. A l e kiedy tylko zakonnik
ten przestąpił próg furty, ujrzał przed sobą straszliwego smoka, który z otwartą paszczą sunął ku niemu,
aby go połknąć. Zakonnik przerażony i drżący począł
wniebogłosy wołać: Ratujcie bracia, bo smok chce
mnie pożreć. Gdy na ten krzyk zbiegli się co prędzej
zakonnicy, pytając, co za przyczyna tak wielkiej bojaźni jego i krzyku, on nieszczęśliwy opowiedział, co
mu się przytrafiło. Inni wprawdzie nic nie ujrzeli,
ale zrozumieli w tem Boską przestrogę dla poprawy
lekkomyślnego zakonnika, daną mu miłościwie od
Boga. On tedy zakonnik wrócił niezwłocznie z innymi do klasztoru i postanowił nie wychodzić więcej
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bez potrzeby, czego też potem wiernie dotrzymał. —
0 gdyby to Bóg dał, żeby wszystkim zakonnym osoI bom, wychodzącym poza klasztor bez potrzeby, otworzyły się oczy duszne, jakby wiele obaczyły smoków
piekielnych, stojących przy furtach i z otwartemi
paszczękami, czekających na ich pożarcie! Obaczyłyby
wiele wilków drapieżnych i dzikich bestyj, które na
to tylko czyhają, jakby baranka, wychodzącego z pośrodka trzody zakonnego zgromadzenia, pochwycić
1 rozszarpać. Czart nie śpi, ale krąży nieustannie jako
lew ryczący, szukając dla siebie połowu i nieszczęśliwy ten, kto dobrowolnie się w jego zęby dostanie!
Mógłby wprawdzie taki, mocą łaski posiłkowej, dać
mu niejaki odpór i bronić się statecznie, mając wolę
nieskłaniania się ku jakiej próżności, dlatego jednak,
że dobrowolnie naraża się na okazje, wpada w niebezpieczeństwo jego mocy, jako pięknie mówi odnośnie do tego św. Tomasz de Villanova: Religiosuin
extra caenobium ducit satcm, ut sic per platcas vagantem łibidine inficiat, curiositate saucict, ambitione infłet, niris saecularibus disturbet, et a devotionis ferrore distrahendo tepefaciat, et infrigidet.
Szatan wg pro wad za zakonnika z klasztoru, aby go
włóczącego się po ulicach zarazić lubieżnością, zranić ciekawością, nadąć zarozumiałością,
troskami
światowe mi wprouadzić w zamieszanie, a przez
oderwanie od gorąca pobożności oziębłym i zimnym
uczyń ić.
, Częste po różnych miejscach wałęsanie się obywateli rzymskich nie podobało się poganinowi Senece
i dlatego gani im to i przyrównuje ich do pielgrzymów, którzy nigdzie miejsca nie zagrzeją i chociaż
wszędzie ich pełno, to jednak nigdzie ich niema \usquam est, qui ubiquc est; ln peregrinatione vitam agcntibus lioc eoenit, ut multa hospitia hubeant.
u u llas amicitias. Chwali zaś tych, co pilnując swego
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domu, samych siebie patrzą: Bonam spem de te concipio, non discuris, nee loeorum mutationibus in
i/uieturis: aegri animi ista jactatio est. Jakoż to jest
pierwszym znakiem męża statecznego i doskonałego:
patrzeć swego miejsca, a nie znajdować się tam, gdzie
osobie jego lub stanowi nie przystoi: Primum aryumentum compositae mentis eristimo, scciiw
posse
consistere, ac secum commorari (Seneca. Epist. 2).
Taki sam najpewniejszy sposób poznania dobrego
i do doskonałości dążącego zakonnika podaje św. Bernard, mówiąc: Cellam pati, secumque commorari in
proficiente bonae compositionis est, et certum borne
spei ary amen tum (De vita sol.). W celi trwać i u siebie przebywać jest w postępującym dobrym znakiem
i pewną rękojmią dobrej przyszłości. W rzeczy samej
musiałby to być zakonnik niezwykłego hartu i w cnotach mocno ugruntowany, a przytem w uczynkach
i słowach nadzwyczaj ostrożny, żeby wyszedłszy
z klasztoru, nie powrócił do domu przykurzony prochem jakiej światowej niedoskonałości, według tego,
co powiada wzór pobożności, Tomasz a Kempis (Dialog. Novit. c. 4): Oportet, quod valde fortis sit, et
bene fundatus in rirtutibus, atque in omni actione,
et
locutione incedat circumspcctus, qui fructificare
debet in populo, et at>sque periculo conscientiae conoersari in saeculo.
Jeżeli komu z zakonnych osób podoba się poważny sam w sobie i niezabroniony zwyczaj wychodzenia
z klasztoru dla nawiedzania i oddania należnego pokłonu dobrodziejom klasztornym lub znakomitym
dostojnikom, to niech wie o tem, że i takie wizyty
przez zakonników rzadko i ostrożnie składać się powinny. Przytoczę krótki, ale pełen pamiętnej nauki
przykład z życia św. Jana od Krzyża w tym względzie. Święty ten był w o w y m czasie Przeorem klasztoru w hiszpańskiem mieście Granada. Na tym
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urzędzie tak ściśle przestrzegał zakonnej samotności,
że z wizytą do świeckich osób nigdy nie wychodził,
chyba tylko w gwałtownej klasztoru potrzebie, albo
dla miłości bliźniego, a lubo wiele dostojnych osób
nawiedzało go, on wystrzegał się wzajemnie ich odwiedzać, mówiąc: że zakonnicy mają być dworzanami
nie ziemskimi, ale niebieskimi. Razu jednego wszakże
zwyciężony prośbami i naleganiem niektórych Ojców,
odważył się pójść z wizytą do Arcybiskupa i P r e z y denta wspomnianego miasta. Prezydent mile przyjął
św. Ojca, a gdy tenże po pierwszem przywitaniu zaczął go pokornie przepraszać, że nie przyszedł prędzej
ze swoim ukłonem, i usprawiedliwiać swoje opóźnienie, rzekł do niego: Ojcze Przeorze chętniej widzimy
Wielebność Waszą i jego zakonników w swoich
klasztorach, niżeli w naszych domach, bo pierwszym
sposobem nas budujecie, drugim tylko nas zabawiacie i czas zabieracie. Zakonnik, pilnujący klasztoru,
wydziera nam serce, a ten co chce się bawić cerem on jam i, nie czyni zadość ani pierwszemu, ani drugiemu. Te słowa tak przeraziły Świętego, że skróciwszy wizytę u Prezydenta i nie idąc już do Arcybiskupa, wrócił do swego klasztoru.
Nie ganią św. Ojcowie, ani prawa zakonne nie
zabraniają, ani zakazywać nie mogą osobom zakonnym potrzebnego z klasztoru wyjścia dla słusznych
powodów, naprzykład potrzeby klasztoru, utrzymania
zdrowia, powinności kościelnych, niesienia ratunku
bliźniemu itd., ale ganią tylko nadużywanie tej swobody wyjścia, to jest wtedy, gdy zakonnik wychodzi
z klasztoru bez słusznej potrzeby, gdy często i bez
konieczności znajduje się tam, gdzie być nie powinien, naprzykład: na ulicach i publicznych widowiskach, w towarzystwach podejrzanych i lekkomyślnych osób lub odmiennej płci. W takich bowiem w y padkach zakonnik traci należny sobie szacunek i po-
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zbywa się zakonnego ducha; Zakon cierpi z tego wstyd
i hańbę; osoby zaś świeckie gorszą się z tego i biorą
okazję do wzgardy i wyszydzania innych świętobliwych nawet Zakonów. Takie to wyjścia ganią św.
Ojcowie, zakazują surowo prawa zakonne i Przełożeni zakonni winni zabraniać, bo one są zgubą dla zakonnic, śmiercią dla duszy, żyjącej w osobności, bolesną raną dla Zakonu świętego. Uschnie drzewo, gdy
się je przeniesie z dobrej na złą ziemię; wpadnie
w pazury jastrzębia ptaszyna, gdy niebacznie na wolność wyleci. Kruk wypuszczony z korabia Noego, gdy
zasmakował sobie w padlinie, już więcej do niego
nie wrócił. Dina, córka Jakóbowa, gdy przez ciekawość poszła pomiędzy obcych, ze wstydem nazad
powróciła. Semei dopóty żył, póki mieszkał w Jerozolimie, jak tylko, szukając sług swoich, wyszedł
z miasta, śmierć znalazł. Syn marnotrawny, gdyby
nie opuszczał domu ojcowskiego, nie straciłby wszystkiej majętności, którą wziął od ojca. Wychodzenie
z klasztoru nie jest rzeczą samą ze siebie złą, owszem
czasem koniecznem jest dla słusznych powodów, ale
częste, bez potrzeby i na złe obracane wychodzenie
jest rzeczą wielce szkodliwą.
Sw. Efrem w swoich opowieściach wspomina, iż
pewien brat wiele cierpiał pokus od chytrego czarta
do wychodzenia z klasztoru. Czart podawał mu różne,
pozornie słuszne przyczyny do wyjścia, a między
innemi i tę: Jarzyny ogrodowe, gdy się je ze swego
miejsca ruszy a na inne przesadzi, lepiej rosną i bujniej się rozkrzewiają. A l e brat ów, oświecony łaską
mądrości Boskiej, doskortałą na to dał odpowiedź kusicielowi: Jarzyny, które się ze swego miejsca w y r y wa, prędzej uschną, aniżeli się przyjmą i bezpieczniej
dla nich na swojem, niż na innem miejscu. Podobnych
więc odpowiedzi niech używa zakonnik na chytre pokusy wabiącego czarta, który różne podaje pobudki nieR i k o l i k c j ? dla osób z a k o n n y c h
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ostrożnemu zakonnikowi, aby go z zamknięcia klasztornego wywabiwszy na wolność, w sidła swoje ułowić.
Gdy zaś potrzeba klasztoru, albo rozkaz Przełożonego lub inna jaka słuszna przyczyna wymagać
będzie od zakonnika wyjścia poza furtę klasztorną,
niechże wtedy idzie, aby posłuszeństwo święte w y pełnić, a sobie zasług przysporzyć, a nie dlatego, aby
zmysły swoje napaść i pożądania swoje zaspokoić.
Niech idzie tak, jak Anioł, mając zawsze na pamięci
obecność Boską; niech idzie tak, jak Mojżesz z Synaj, niosąc ze sobą przykazania Boskie, to jest mając
w żywej pamięci prawa Boskie i zakonne, aby przeciwko nim nie wykroczyć; niech naśladuje gołębicę
niewinną wypuszczoną z korabia, która wypełniwszy
rozkaz Noego, a nie mając dla odpoczynku miejsca
sobie przyzwoitego, wróciła co prędzej do arki; a wreszcie niech idzie tak, jak to w Regule i innych przepisach podane jest osobom zakonnym na podobne w y padki, stosując się do rady Wielkiego Bazylego: Si
iłaąue contigerit te, iuxta circumstantiam negotiorum, aliguando e eella proficisci, armatus pectore
timore Dci, et insertu in matm earitate Christi, derictisąue jur omnem continentiam
roluptatum incursibus, stal im
necessitate completa resiti. Jeżeli
przeto wypadnie ci, stosownie do potrzeb, opuścić
niekiedy celę, wychodź z piersią uzbrojoną w bojuźń
Hożą i z rękami pcluemi miłości (Chrystusowej, a pokonawszy przezwszelaką wstrzemięźliwość najazdy rozkoszy, pozałatwiali u potrzeby
natychmiast powracaj.
Rozmyślanie

III.

O UMARTWIENIU CIAŁA.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Powiedziałem przez usta Apostoła: Jeżeli podług
ciula żyć będziecie, pomrzecie, ale jeśli Tłuchem spra-
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wy ciała umartwicie, żyć będziecie (Rom. 8, 13). Nie
możesz mieć większego nieprzyjaciela nad swoje własne ciało, które od samego początku twego życia
zawsze ci towarzyszy i chyba dopiero śmierć z niem
cię rozłączy. Ono to nieustannie cię pobudza, abyś
czynił wolę jego i rodzi w tobie miłość własną, przeciwną miłości mojej.
Jeżeli dla twojego ciała sam siebie będziesz kochał, już nie możesz kochać mnie, bo nie podobna kochać równocześnie dwóch rzeczy, całkiem przeciwnych sobie. Ja jestem największym twoim przyjacielem, bo w z y w a m cię do zgotowanego ci królestwa;
ciało zaś jest twoim największym wrogiem, bo ciągnie
cię na głębię piekielną: jakże więc możesz kochać
razem te dwie rzeczy, mnie i ciało swoje?
Początkiem wszelkiej nieprawości jest miłość
własna. Jako bowiem dusza jest początkiem wszystkich spraw ludzkich i za j e j do ciała wlaniem oczyma
widzisz, uszyma słyszysz, językiem mówisz, — tak
miłość własna jest początkiem przewrotnych spraw,
przeciwnych Boskiemu mojemu prawu i własnemu
rozumowi, ona to sprawuje pożądliwość w widzeniu,
słyszeniu i w innych zmysłach; z tego to źródła w y pływa zbytek w gniewie, nienawiści, smutku, uciesze
i w innych poruszeniach duszy. Zastanów się, jak
wiele szkody duszy t w o j e j wyrządziła miłość własna?!
Chcesz przyjść do mnie? musisz postępować drogą mojej nauki. A oto ja nauczałem; Jeśli kto clice za
mną iść, niech sam siebie zaprze i weźmie krzyż swój,
u naśladuje mnie (Mat. 16, 24). Niech więc zgaśnie
w tobie miłość własna tak, żebyś nie żył sam sobie,
żebyś nie szukał zadośćuczynienia własnym żądzom,
a przyjdziesz do mnie.
Chcesz być ze mną? nieś krzyż twój, to jest:
Zawsze umartwienie moje z sobą noś w ciele swojem
(2 Cor. 4, 10). Nosić umartwienie moje w ciele swo-
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jem jest to, umartwiać ciała swego żądze tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Przypomnij sobie, czy podobnie przez umartwienie nosiłeś twój krzyż?
II.
Dlaczego tak bardzo kochasz twoje ciało, że mu
we wszystkiem chcesz dogadzać? Gdybyś mnie Boga
twego tak kochał, jak kochasz twoje ciało! Gdybyś
tak się starał o wypełnienie mojej woli, którą ci podaję w prawach twego Zakonu, jak zabiegasz o zadośćuczynienie twoim żądzom! Czyliż nie jestem Ja
tego godzien? czyż nie jestem szczerszym dla ciebie
i większym przyjacielem, aniżeli twoje ciało, które,
gdy go nie będziesz umartwiał, zaprowadzi cię na
wieczną zgubę? Poznaj twój błąd i napraw go!
O gdybyś o potrzebach duszy twojej, która nieśmiertelna jest i wieczna, tak myślał, jak myślisz
o niepotrzebnych i zbytecznych wygodach dla twego
ciała, które przecież wkrótce musi się w proch rozsypać!
Jeżeli ciału będziesz pobłażał, czyniąc to wszystko, do czego cię ono namawia, zgubisz na wieki duszę,
bo ciało pożąda przcciirlco duchoiei (Gal. 5, 17). Kto
jedzenia i napoju używa, kiedy ciało chce i wiele
chce, to ciało zaprowadzi go tam, gdzieby sam nie
chciał.
Ciało ma być sługą duszy, tak jak niewolnik jest
sługą swego pana, i jako bydlę przeznaczone do pracy.
Dajesz bydlęciu jedzenie, żeby miało siły do dźwigania ciężarów, ale masz także na nie bat, aby ci było
powolne i nie zrzucało z siebie ciężaru na siebie włożonego. Gdy konia wypasionego nie będziesz krótko
na wędzidle trzymał i cuglami go kierował, to albo
zrzuci cię ze siebie i potratuje, albo zaniesie cię na
przepaści i sam z tobą zginie. T r z y m a j ciało krótko
na cuglach umartwienia, abyś razem z niem nie
zginął.
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Lękasz się umartwienia dla mojej miłości i dla
twojego wiecznego dobra? Przypomnij że sobie, czyś
nie znosił przykrzejszych nieraz rzeczy, naprzykład
zimna, głodu, zawstydzenia dla jakiej próżności, kaprysu, a czasem podobno i dla piekła?
Patrz na mnie: Oto Ja Bóg twój nie inną drogą
przyszedłem do królestwa mego, jak tylko drogą ciernia i krzyża.
III.
Przypatrz się twemu ciału, czy godne jest tego,
abyś je tak wysoko cenił, tak bardzo oszczędzał i pieścił? Oto ciało twoje jest worem gnoju smrodliwego,
kupą błota cuchnącego, gniazdem robactwa, garścią
prochu. Kiedy umrzesz, wiedz o tem, że zżółknie ono
wkrótce i sczernieje jako głownia przepalona, stanie
się tak nieprzyjemne, odrażające, zgniłe i śmierdzące,
że każdy z braci twoich będzie się chronił i odwracał
od twego widoku, będzie się starał wynieść je z domu
i pogrzebać jak najprędzej, aby trupim fetorem nie
zapowietrzało miejsca. Wrzucone zaś w grób, pocznie
gnić i rozkładać się, wydając ze siebie nieznośny
smród; robactwo plugawe i żarłoczne zalęże się
w oczach, piersiach, żołądku; myszy i szczury zbiegną
się ze wszystkich stron, aby z ciała twego urwać
sztukę pokarmu dla siebie. Obacz więc, czy ciało to
warte tylu zabiegów i tak wielkich około siebie starań, gdy taki je koniec oczekuje.
Przypatrz się uczynkom ciała. Kto cię to do tego
przyprowadził, jeżeli nie ono, żeś do tego czasu nie
pamiętał na swą duszę, na niebo i na mnie samego?
Kto cię do tego przywiódł, żeś tyle razy złamał obietnice i przysięgi, dane mnie Bogu twemu, jeżeli nie
twoje ciało?
Czyż więc będziesz jeszcze kochał i szanował tego
tak wielkiego twego nieprzyjaciela, który cię tylekroć
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przywiódł do zapomnienia mnie Boga i t w o j e j duszy?
Czy oszczędzałbyś swego sługę, gdyby cię on, nie mówię, wydał na śmierć, ale gdyby ci był tylko kiedy
nieposłusznym?
Święci moi nienawidzili i karali ciało swoje aż
do śmierci, tak, że umierając przepraszali je za zbyt
surowe obchodzenie się z niem.
Bądź pewien tego, że martwienie złych żądz ciała
swego ma w sobie zasługę męczeństwa.
Głos zakonnika do Boga.
Wyznaję przed Tobą, wszystko widzący Boże i sędzio najsprawiedliwszy spraw moich, że nie co innego
przyprowadzało mnie tak często do T w o j e j obrazy i do
popełniania grzechu po grzechu, jak tylko sama miłość własna i nieposkramianie zmysłów ciała moiego.
Wyznaję w gorzkości serca mego, że nieumartwione
oczy prowadziły mnie do patrzenia na co innego, a nie
na Ciebie, Zbawicielu mój ukrzyżowany i najukochańszy Oblubieńcze duszy mojej. Otwarte uszy
przyjmowały nie słowa prawdy T w o j e j , ale niepotrzebne i nieodpowiednie dla stanu mego wiadomostki. Smak niepohamowany wymyślał zbytki w jedzeniu i napoju. Ręce zleniwiałe nie dały się pociągnąć
do pracy. Wyznaję ze wstydem, że nie inna przyczyna
jak tylko nieumartwienie żądz moich zapalało we
mnie pragnienie rzeczy, przeciwnych stanowi memu;
podsycało upały gniewu i zawziętości przeciwko tym,
których jako braci moich kochać i szanować powinienem. Przez nieumartwienie woli własnej działo się
to często, że sprawiedliwością powierzchowną pokrywałem gniew i złość wewnętrzną; powagą zleconego
urzędu — pychę i wysokie o sobie rozumienie, troską
o dobro Zakonu — brzydkie łakomstwo. A l e już temu
wszystkiemu koniec! Od tego czasu chcę wszystkie
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zmysły moje trzymać na cuglach umartwienia; chcę
mieć w ścisłym dozorze moje skłonności i chęci do"
złego; chcę zaprzeć się samego siebie, abym przez
umartwienie mego ciała i zmysłów nosił na sobie
Ciebie, Zbawicielu mój na krzyżu rozciągnięty.
Ojciec duchowny.
Qui delicate a pueritia
nutrii ser rum
suum,
postea sentiet cum contumacem. Kto w rozkoszy
z miodu chowa sługę swego, potem go dozna krnąbrnego (Prov. 29, 21). Sługą duszy t w o j e j jest ciało.
Jeżeli będziesz je ustawicznie pieścił i dogadzał mu
we wszystkiem, prędko doznasz go niesposobnego do
modlitwy i służby Bożej w Zakonie. W karceniu jednak i umartwieniu jego powinieneś zachować wszelką roztropność, przyczem to ma być pierwszą regułą
dla ciebie, jeżeli jesteś z liczby młodszych, abyś nie
ważył się czynić żadnego umartwienia cielesnego bez
uprzedniego pozwolenia i błogosławieństwa twojego
Ojca duchownego lub Przełożonego zakonnego. Kiedy
zaś trafi ci się okazja do umartwienia jakiego zmysłu
lub twego zdania i rozsądku, naśladuj w tem Zbawiciela, dziękując wewnętrznie Bogu za nadarzoną sposobność do zasługi w umartwieniu. Kiedy zaś zdarzy
ci się coś według t w o j e j własnej woli, to nie wybieraj
tego dlatego, że taka jest twoja wola, ale że tego od
ciebie Bóg chce i że twój Zbawiciel tak czynił. Gdybyś jednak kiedy poszedł za swą wolą, nie smuć się
dlatego, ale raczej staraj się w tem poprawić.
W umartwieniu ciała masz szukać pożytku ducha tak,
aby ciało w upodobaniach swoich zostało umartwione
bez swego osłabienia. Daj mu zwyczajny posiłek i to,
co mu jest potrzeba, ale odmawiaj mu w innych jego
kaprysach i upodobaniach. Wystrzegaj się jeść i pić
poza zwyczajnym czasem wspólnego w refektarzu posiłku, pamiętając na to, że w czasie wspólnego posiłku
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w refektarzu Bóg sam ci podaje pokarm potrzebny,
pokusy zaś sprawą jest, gdy bierzesz posiłek gdzieindziej i poza oznaczonym czasem według swego upodobania i chęci. Nie odmawiaj ciału koniecznego snu.
ale sen ma być czasem odpoczynku dla spracowanego
ciała, a nie dogadzaniem mu i miękkiem rozpieszczaniem. Po skromnym posiłku sen skromny następuje,
przeciwnie zaś po nieumartwionym i zbytecznym.
Gdy w łóżku spoczywasz, zachowaj się z wszelką
skromnością, pamiętając na obecność Boga i twego
św. Anioła Stróża. Idąc na spoczynek, miej zwyczaj
krzyż swój kłaść pod poduszkę, abyś, gdy nie będziesz
mógł usnąć, mógł go wziąć do ręki i zabawiać się
z twoim Panem oraz znaleźć rychłą u niego pomoc
w czasie nadejścia pokusy. Postanów przestrzegać
tego w życiu swojem.
Zmów 3 pacierze za przeszłe nieumartwianie zmysłów
swojego ciała.

D Z I E Ń VII.

O pokucie, dobrodziejstwach Boskich
i życiu zakonnem.
Akt

strzelisty

tego

dnia:

Peccatum meum contra me est semper.
mnie

jest zawsze

Grzech mój przeciwko

(Ps.

Rozmyślanie

50).

I.

O POKUCIE.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Synu, rozważaj słowa pokutującego Dawida:
Pracowałem ic płaczu moim, będę omt/icał IKI każdą
noc łóżko moje: łzami mojemi będę polewał pościel
swoją (Ps. 6, 7). Dawid raz zgrzeszył, a płakał codziennie; raz odważył się na zły uczynek, a codziennie łzami się zalewał, żałując za swój występek. A ty ile
to razy, czy na świecie jeszcze będąc, czy już w Zakonie, odważałeś się na obrazę moją, dopuszczając się
niegodziwych występków przeciwko prawu memu!
Jak przeto płakać, jak pokutować powinieneś!
Codziennie jęczał Dawid za swój grzech. Piotr
za każdem kura pianiem przypominał sobie, że się
mnie zaparł i tak ustawicznie a gorzko płakał, że od
łez z oczu spływających aż bruzdy po twarzy jego
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się porobiły. Ty zaś tyle razy tak ciężko mnie obraziwszy, że i liczby grzechów twoich pamiętać nie
możesz, chcesz za jedną godzinę, za jedną krótką
chwilę odbyć twoją pokutę i nagrodzić krzywdę nieskończoną mojego Majestatu?!
Gdy odważyłeś się kiedykolwiek na grzech, w y rządziłeś nierównie sobie większą szkodę, niż gdybyś
cały świat stracił, bo utraciłeś mnie Boga twego, moją
łaskę i wieczność szczęśliwą. Patrz, jak gorzko powinieneś płakać po tak wielkiej stracie!
Przez trwanie w grzechach marnie straciłeś czas,
którego ci udzieliłem, abyś używał go na służbę moją,
a przez to zarobił sobie na zapłatę wieczną. Rozważ
tę prawdę! czy wróci się kiedy dzień wczorajszy,
który przeszedł już i minął? Czas stracony jest to
strata nienagrodzona! Pozwalam, że w przyszłym czasie możesz prowadzić życie świątobliwe i lepsza od
przeszłego, ale już nie zdołasz nagrodzić tego czasu,
który upłynął.
Jak się smucisz, jak bolejesz, gdy stracisz przyjaciela albo jaką ukochaną rzecz; a czyż nie powinieneś boleć, jęczeć i płakać ustawicznie, żeś przez grzech
utracił mnie Boga, a ze mną wszystko?
II.
Kiedy masz czas, czyń dla dobra duszy t w o j e j
jak najwięcej i jako najlepiej potrafisz. Teraz są dni
miłosierdzia. Gotów jestem darować ci wszystko, gdy
tyfco żałować będziesz, a przez pokutę poprawisz się
i odmienisz przeszłe złe życie. Wkrótce nastąpi zaś
dzień sprawiedliwości.
Szczęśliwy i mądry ten, kto wtenczas wypłaca
się Panu ze swoich długów, gdy Pan jest łaskawy i od
dłużnika chętnie przyjmuje, cokolwiek ten mu oddaje. I Ja chętnie zadowolę się resztą twojego życia,
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bylebyś tylko odtąd chciał odmienić przeszłe twoje
złe narowy.
Powiedziałem, że: Przyjdzie nor, ir której nikt
nie będzie mógł pracować (Jan. 9, 10). Dzień, to teraźniejsze życie, noc to czas śmierci. Albowiem dzień
przeznaczyłem do pracy, a noc do odpoczynku, w którym to czasie każdy sprawiedliwą odbierze zapłatę
za swoje dzienne dobre czy złe prace. Przy śmierci
już nie będziesz miał czasu do czynienia tego, cobyś
mógł teraz wykonać, bo już nastąpi noc, w której nie
można żadnej sprawy rozpoczynać. Teraz tedy czyń
owoce pokuty, bo potem już nie będzie rychło, nastąpi bowiem czas dobrego lub złego odpoczynku,
zależnie od tego, na jaki sobie sam zasłużysz.
Głodni Izraelici wtenczas zbierali na puszczy
mannę, kiedy im ją nieba spuszczały, a taki, który
nie wyszedł j e j w czasie swoim zbierać, pozostawał
głodny. W tych dniach i na ciebie spuszczam obficie
mannę niebieską, to jest łaskę moją, wzywającą cię
do pokuty; zbieraj więc ją gorliwie i używaj dla twego dobra, póki masz czas i póki Ja daję, bo potem będziesz chciał podobno, ale już nie będziesz mógł.
III.
Żebyś przez całą wieczność nie musiał nieszczęśliwie i bezowocnie pokutować, teraz obróć na pokutę
tę trochę czasu życia, które ci jeszcze pozostaje.
Lubo w tych dniach spowiadałeś się i płakałeś,
żałując za swoje przeszłe wykroczenia, to jednak nie
masz tej pewności, żeby ta pokuta zmyła twoje grzechy, nie możesz być pewnym, czy jesteś w mojej
łasce, czy nie: i dlatego powinieneś zawsze pokutować.
Święci moi, przeżywszy trzydzieści, czterdzieści,
sześćdziesiąt lat na pokucie, jeszcze drżeli, jeszcze
powątpiewali, czy byli w łasce mojej i mnie przepro-
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sili, czy nie, a ty, przepędziwszy te kilka dni na pokucie, już chcesz ustawać i mieć pewność, żeś mnie
należycie przeprosił?
Ileż to jest dusz takich, co miljon razy zgrzeszyły,
a mimo tego przyjęte zostały przez Ojca mojegoiprzeznaczone do chwały, inne zaś, co rzadko grzeszyły,
nie otrzymały odpuszczenia swoich występków i nie
dostąpią zbawienia, bo sądy moje są przepaścią niezgłębioną. Ja sam to w mojej Ewangelji oznajmiłem,
że wiele będzie takich nierządnic, które wyprzedzą
panny i przed niemi pójdą. Myśl przeto zawsze o tem,
co czyniłeś, i zawsze żałuj za to, w czem wykroczyłeś.
Synu mój, tu idzie o wieczność twoją, czyż więc
nie powinieneś się starać, ile masz sił, o twoje własne
zbawienie?
Nieszczęśliwa to pokuta, odkładana od jutra do
jutra, bo jutro niepewne i nie wiesz , czy jutro Jam
ci swoją łaskę. Gdy nie chwycisz się łaski i pomocy,
które ci teraz daję, wzywając cię do poprawy życia,
gdy gardząc mojem światłem, nie zabierzesz się do
pokuty, Ja swego czasu umknę ci mojej łaski.
Głos zakonnika do Boga.
Boże Ojcze najłaskawszy! którego naturą dobroć,
dziełem miłosierdzie, oto ja niewdzięczne T w o j e stworzenie. u nóg Twoich najświętszych, z marnotrawnym
synem, żałuję w gorzkości serca mego za wszystkie
grzechy, popełnione w życiu mojem i ze wstydem
wyznaję obłęd mój, że zrzuciwszy z siebie słodkie
jarzmo najświętszego prawa Twego, pobiegłem za lubieżnościami ciała i wolałem służyć raczej nieprzyjacielowi Twemu, niżeli Tobie Panu, Królowi i Bogu
memu. Uznaję niewypowiedzianą złość moją w tem,
co uczyniłem. Ale że wiem, iż jesteś nieskończonego
miłosierdzia i nie gardzisz skruszonem i upokorzo-
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nem sercem, więc wołam o odpuszczenie wszystkich
win moich. Zmiłuj się nademną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego. Odpuść łaskawie niewdzięcznemu synowi, najdobrotliwszy Ojcze, który nie
chcesz zguby, ale nawrócenia i poprawy grzesznika:
już się chcę poprawić, chcę pokutować w tym św. Zakonie, do którego raczyłeś mnie dobrotliwie powołać.
Chcę znosić wszystkie przykrości mego stanu i obiecuję wiernie wypełniać wszystkie prawa mego Zakonu, uznając je i przyjmując jako sprawiedliwą i należną za występki moje pokutę. P r z y j m i j , o Panie
najmiłosierniejszy, tę moją pokutę, a łaską Twoją,
bez której pomocy nic nie zdołam uczynić, utwierdź
mnie w tem przedsięwzięciu.
Ojciec duchowny.
Facite fructum dignum
poenitentiae.
Czyńcie
owoc godny polcuty (Mat.
8), mówi Ewangelja.
Człowiek w tem się różni od czarta, że jest w stanie
łaski, w którym przez pokutę może Boga przeprosić
za swoje występki, czart zaś nie jest w stanie łaski,
dlatego wrota miłosierdzia Bożego są dla niego zamknięte na wieki i nie może już pokutować. Czyń tedy
teraz owoce pokuty, przepraszaj Boga za swoje w y stępki, zachowaj należycie życie zakonne, a nie bądź
podobny do czartów przeklętych, którzy grzech do
grzechu przykładają. Stan zakonny jest stanem twojej pokuty, w którym możesz się Bogu wypłacać za
swoje własne lub cudze występki. Przeto postanów
z taką ochotą, pilnością i nabożeństwem wypełniać
najtrudniejszy nawet przepis zakonny lub rozkaz
Przełożonego, jakbyś wypełniał pokutę i sprawiedliwą karę, naznaczoną ci za twoje grzechy od samego
Boga, abyś się przez to na tym świecie wypłacił Bo-
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skiej sprawiedliwości i łącz ją z zasługami Męki Jezusowej, iżby milej od Boga była przyjęta.
Zmów 3 pacierze dla uproszenia sobie skruchy i serdecznego żalu za grzechy.

Czytanie

I.

ZAKONNIK P O W I N I E N U N I K A Ć T O W A R Z Y S T W A
NIEODPOWIEDNICH OSÓB ŚWIECKICH.
Kiedy pielgrzymowi, znajdującemu się w podróży, przyjdzie po drodze przechodzić przez krainę złem
i niedobrem powietrzem zarażoną, tak wielką ma
około siebie ostrożność, że albo szuka wszelkich możliwych sposobów, aby ją okrążyć, albo, nie mogąc tego
uczynić, stara się jak najprędzej przejść zapowietrzoną okolicę i dlatego nigdzie się długo nie zatrzymuje,
albo też, zaopatrzony w doświadczone i wypróbowane lekarstwa i środki zaradcze, odważywszy się tamże
wejść, chroni się jak najusilniej wszelkiego z zarażonymi towarzystwa, bojąc się utraty własnego zdrowia, zguby swoich domowników i całej ojczyzny,
gdyby za swoim powrotem przywlókł ze sobą tę zarazę. Wielki byłby to jego nierozum, gdyby się lekkomyślnie wdawał i przestawał z zapowietrzonymi, bo
najpierw i sam mógłby paść ofiarą zarazy, a powtóre,
gdyby nawet do ojczyzny cało powrócił, wszyscy, nawet właśni jego domownicy, krewni, znajomi i przyjaciele nie przyjęliby go między siebie, obawiając się
zarazy, i z dalekaby go omijali, a tak ten, co niedawno
wpośród swoich cieszył się miłem towarzystwem,
teraz jako roznośnik zarazy byłby z ich towarzystwa
wyrzucony i wzgardzony, jakby chodzący trup. Kiedy
zakonnik, wychodząc za furtę klasztorną, w d a j e się
w niepotrzebne towarzystwo, zawiera poufałą przyjaźń z światowemi osobami, których obyczaje i zasady
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przepojone są trucizną złych i szkodliwych narowów,
to tak właśnie czyni, jakby dobrowolnie wchodził do
kraju, szkodliwem powietrzem zarażonego: sam siebie
najpierw naraża na niebezpieczeństwo zaciągnięcia
podobnej zarazy i powtóre, przeniesienie j e j na innych
współbraci, z którymi on obcuje, a tak nietylko on
sam nieszczęśliwie ginąć musi, ale i dla drugich niewinnych staje się przyczyną podobnej zguby, wprowadzając za sobą chorobę do zdrowego domu, którą
ciężko potem stamtąd usunąć. Z tego wynika, że od
takiego stronić powinien każdy z dobrych zakonników, każdy powinien się go lękać i nim się brzydzić,
jako chodzącym trupem.
Sw. Paweł, pisząc do Koryntjan, surowo zabrania im wdawania się z tymi, którzy nie uznawali
artykułu wiary o zmartwychwstaniu ciał ludzkich,
a wszystką szczęśliwość swoją zasadzali na używaniu
tego świata i doczesnego życia: na jadle, napoju, w y godach, rozrywkach, przestrzegając ich usilnie, aby
nie dawali się zwodzić, gdyż sama rozmowa z takimi
jest zepsuciem dobrych obyczajów: Nolite seduci. Corrumpiint mores honos colloąuia mala. Nie dajcie się
zwodzić: Złe rozmowy psuju dobre obyczaje (1 Cor.
15, 33). Nigdyby Ewa nie wyrządziła tak wielkiej
szkody sobie i całemu rodzajowi ludzkiemu, gdyby
nie wdawała się w nienależyte towarzystwo z podłym
wężem, a z towarzystwa w rozmowy o rzeczach przez
Boga zakazanych, z czego tak ciężki nastąpił upadek
tak wspaniałego dzieła Boskiego. Jakoż i ta jest między innemi przyczyna, dla której św. Patrjarchowie,
zakładając Zakony swoje w Kościele Bożym, obwarowali wszystkie jego domy surowem prawem ścisłej
klauzury, aby przez to zagrodzić drogę niepotrzebnemu a bardzo szkodliwemu przestawaniu, poufałości
i rozmowom z nienależytemi osobami, przez które,
z krzywdą Boskiego honoru i zakonnej sławy, zwykły
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się wkradać do domów zakonnych złość i trucizna,
zarażająca dobre obyczaje niewinnych dusz, poświęconych Bogu, stygnąć pierwsza gorącość ducha i pomnażać się liczba coraz większych pokus. Potwierdza
to w jednym ze swoich listów do podległych sobie
Prowincjałów Generał Zakonu, wielki w Kościele
Bożym Doktor i Kardynał św. Bonawentura: Inter
causas, cur splendor Ordinis obscuratur, Ordo exterius inficitur, et nitor conscientiarum infernis defc(latur, occurrit
multipłicatio fumiliaritatum
quarn
Reę/uhi prohibet, ex quo suspieiones, et scandala. pluritna oriuntur. Między przyczynami, dlaczego blask
Zakonu przyciemnia się. Zakon na zewnątrz się kazi.
a czystość .rumień złością piekielną się plugawi, wymienić należy zagnieżdżenie się poufałości przez Regułę zakazanych, z której rodzi się wiele podejrzeń
i mnóstwo zgorszeń. Nie można bowiem uniknąć, aby
w częstem towarzystwie świeckich osób i w poufałych
z niemi rozmowach nie wyszły na jaw wady osoby
zakonnej, jak niedoskonałość jaka, lekkomyślność,
skłonność nieumartwiona do czego, odkryte zostały
niektóre wewnętrzne sprawy klasztorne, o których
prawo zakazuje mówić wobec ludzi świeckich.
Chrystus Pan, podając św. Teresie pewne punkta,
których zachowanie miało zapewnić zreformowanemu
przez nią Zakonowi coraz większy wzrost i rozwój,
między innemi i to upomnienie podał na trzeciem
miejscu: Parce admodum cum saecularibus conrersąntur, idąue pro suarum animarum spirituali salute. Niech tylko bardzo rzadko obcują z osobami
świeckimi, i to tylko dla duchownego pożytku ich
dusz. Jakiż bowiem pożytek dla zakonnika szukać
zpowrotem towarzystwa tych osób, od których przyjaźni uciekł i zamknął się w klasztorze? wychodzić
na świat, którym już raz wzgardził? szukać rozrywki
u ludzi, gdy dla swojego wesela ma w domu własnym
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Boga, Aniołów i Świętych? Ubolewa wielce nad taką
nierozwagą zakonników św. Bernard, że tego nie pojmują, coby otwartemi oczyma widzieć powinni, a na
niektórych zawstydzenie i pogardę wyrzuca im w oczy
ich poprzednią nędzę i podłość, mówiąc, że gdy niektórych rzadko kto na świecie znał, teraz tacy w Zakonie usilnie zabiegają o znajomości i przyjaźnie
u dworów, panów, książąt i monarchów: Itanr mundum sibi, et sc mumio crucifi.rerunt, ut cjui antea
ri.r in suo vico, rei oppido cogniti fuerant, modo circumeuntes Prorincias et curias freąuentantes, regum
notitias,
pricipumgue
familiaritatcs
assecuti
sunt.
(Hom. 4. sup. Missus est). Tak ci to, świat, sobie,
a siebie świata ukrzyżowali, że którzy wpierw zaledwie w swej wiosce lub miasteczku byli znani,
teraz krążąc po prowincjach i częstymi będąc gośćmi
po dworach, przyszli do znajomości z królami i poufałości z książętami.
Odpowie kto: Znajomośćzakonnika ze znacznemi
dworami i wpływowemi osobami może przecież wyjść
na pożytek i sławę Zakonu. Prawda, ale prędzej nie
przyniesie to spodziewanego pożytku i sławy, pewniej
przyczyni się to do oziębienia gorącości życia zakonnego, a najpewniej, dla zbyt częstej bytności, zakończy się to nieuszanowaniem i wzgardą dla takiego
zakonnika. Pan przyjmie wprawdzie poufałą znajomość z zakonnikiem, ale dla swego jedynie dobra
i własnej uciechy; uweseli się nim, ale zakonnik straci wkrótce u niego dobre o sobie mniemanie, tak
właśnie jak rybak cieszy się, złapawszy rybę do swojej sieci, a biedna i nieszczęśliwa ryba nie zdaje sobie
sprawy, że ma się gotować na śmierć, a potem na stół
dla niego; — albo jak łowczy, gdy w sidła złapie zwierza, cieszy się niemało, ale nieszczęsny zwierz musi żegnać się ze swoją skórą, z której masiędla jego uciechy
wyzuć. Pięknie w tej materji mówi świątobliwy karRakolekcjc dla o«ób zakonnych
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dyna! Piotr Damiani: Amant homines et nos, sed
non nobis: sibimet diligunt, in suas nos rertere delieias concupiscunt. Quos nimirum dum proseąuimur,
(juid aliiid qnam monacho nostro, qui lutebat intrinsecus repudium dumus. Mox enim ad summa tendentis ritae status evertitur, rigor encrratur disciplinae, atqne sile nt ii censura dissolritur, et ad
effluendum, quidquid libido suggesserit, ora laxantur (H, 2. Ep. 17). Ludzie i nas kochają, ale nie dla
nas: kochają nas dla samych siebie i chcą nas obrócić na swoje rozkosze. Z tymi gdy przestajemy, dajemy odprawę zakonności, która w nas była. Natychmiast bowiem wywraca się stan życia, dążącego do
wyżyn doskonałości, ostrość karności słabnie i ścisłość milczenia rozwalnia się, a usta otwierają się
na mówienie tego, cokolwiek lubieżność podszepnie.
— Nie przeczę temu, że poufałość zakonnika z wpływowemi osobami może wyjść na sławę Zakonu, ale
nie wtenczas, gdy sam zakonnik tego szuka. Przyznaję, że będzie to z pożytkiem wtedy, gdy Zakon tak
rozkaże, będzie tego potrzeba wymagać, lub jaka inna
sprawiedliwa przyczyna i okoliczność; ale szukać tego
dla zadośćuczynienia własnym chęciom, dla niegodziwego zysku lub dla innego niskiego celu, jest rzeczą
niebezpieczną. Takim zakonnikom straszliwem grozi
przekleństwem Trithemius Opat, mówiąc: Malcdictus
homo claustralis, qui ponit in hominibus confidentiam suam, et reccssit a Domino cor eius. Przeklęty
zakonnik, który w ludziach położył nadzieję swoją,
a serce jego odstąpiło od Pana.
Ojcowie święci zwykli osoby zakonne przyrównywać do umarłych. Jako bowiem umarli, raz pożegnawszy się z ludźmi, już z tamtego świata do dawnego towarzystwa nie wracają, tak i zakonnicy, raz
wszedłszy za klauzurę, przysięgą ślubów zakonnych,
niby umarli kamieniem grobowym, zamykają się dla
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świata na zawsze. Gdyby tedy nieboszczyk jaki pojawił się między żyjącymi, wzbudziłby między nimi
postrach i obudził wstręt ku sobie, tak samo zakonnik
podobne uczucia wywołuje, kiedy, przez śluby umarłszy dla świata, niepotrzebnie znowu wraca do niego.
Do tego jakaż byłaby to śmierć, gdyby umarły nie
ze spoczywającymi w grobach, ale z żyjącymi się
łączył? Podobnie o zakonniku, szukającym towarzystwa ludzi światowych, każdy będzie sądził, że on nie
umarł prawdziwie dla świata. Z tego wynika, że zakonnik taki przynosi sobie wielki wstyd, bo, gdy łzy
rodziców i krewnych, uwagi i namowy przyjaciół
nie mogły go zmiękczyć i zatorować mu drogi, kiedy
szedł do Zakonu, — to teraz rzecz marna i podła,
zaznajomienie się i spoufalenie z nienależytemi i płochemi osobami, już prawie pogrzebanego, niby z grobowca wyciąga go za furtę. Słuszną i pożyteczną
byłoby rzeczą, żeby zakonnik taki wziął pod rozwagę
słowa św. Bazylego, napisane do Chizona zakonnika,
w których Święty ten zabrania mu towarzystwa nawet z własnymi krewnymi: Si mortuus es cum Christa a cognatistuis secundum cęjnem, quid rursus
inter ipsos conrersari cupist Sc igitur ob cognatorum necessitatem rcccsseris u loco tuo, nam di
scedens e loro. fortassis e.r a eg u o discedcs u moribus (Epist. ad Ćhiz.). Jeżeli umarłeś z Chrystusem
dla krewnych twoich według ciała, to czemu pragniesz obracać się znowu między nimi* Sie odchodź
więc z miejsca swego dla potrzeb twoich krewnych,
abyś, od<talając się od miejsca, nic oddalił się przypadkowo i od dobrych obyczajów.
Do Apolonjusza Opata przyszedł raz w nocy jego
brat rodzony z prośbą, aby na chwilę wyszedł z celi
i pomógł mu wyciągnąć z błota, o kilka kroków położonego, wołu razem z wozem ugrzęźnionego. Na to
odpowiedział Apolonjusz, aby poszedł po młodszego
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swego brata, który niedaleko stąd mieszka. Proszący,
mniemając, że Apolonjusz dla ustawicznej bogomyślności i zanurzenia w rzeczach niebieskich, zapomniał
już o śmierci młodszego swego brata, który dawno
już był umarł, odrzekł: Jakże mogę go wywołać z grobu, w którym już od piętnastu lat spoczywa. To zapewne ty nie wiesz, — rzecze Apolonjusz :— że i ja
od dwudziestu lat umarłem, bo życie moje w tej zakonnej celi jakby w grobie prowadzę. Tak postępując
św. Opat chciał nauczyć swoich uczniów, że zakonnik
umarły dla świata powinien wystrzegać się towarzystwa ludzi światowych, któreby mu było przeszkodą
do życia zakonnego.
Niemożliwą jest rzeczą nie ulec nieszczęściu, nie
przyjść do upadku, kiedy się dobrowolnie na niebezpieczeństwo naraża, bo mówi Duch Św.: Kto miłuje
niehez piecze ństico w niem zi/inie (Eccli. 3, 27). Żydzi
nigdyby nie odważyli się na odlanie złotego cielca
i popełnienie brzydkiego bałwochwalstwa, gdyby
przedtem nie przypatrywali się obrządkom pogańskim
w Egipcie. Nigdyby oni ani na krok nie odstąpili od
Boga, gdyby nie wdawali się z Amoreitami, ani Salomon nie ważyłby się stawiać bałwanów po górach,
gdyby stronił od niewiast pogańskich. Ten to jest bowiem najpierwszy krok do zepsucia niewinnego dziecięcia: pozwolić mu na towarzystwo i obcowanie
z niedobrą, rozpustną i niekarną młodzieżą, w której
towarzystwie przejmie się zaraz jadem podobnych
złtch obyczajów, a tak zarażony na podobne odważy
się występki. Póki woda znajduje się w granicach czystego swojego źródła, dopóty jest czysta, zdrowa i ludziom przyjemna do picia, jak tylko zaś odpłynąwszy
od źródła, zmiesza się z błotem, nikt j e j nie rozezna
i nie odłączy od plugastwa, z którem się połączyła.
Podobnie dzieje się z niewinnymi zakonnikami, którzy chętnie chwytają się znajomości i przyjaźni z pło-
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chemi osobami, wdają się z niemi w długie pogadanki,
szukają ich towarzystwa, idą na biesiady do nich,
z czego wynika to, że co widzą u nich, to im smakuje,
tego się chwytają, to pochwalają, tem się niekiedy
chlubią, że ich naśladują. Tak samo powiada świątobliwy Jan Klimak: Qui post abrennntiationem cum
saecularibus persatur, sive i nr ta iłlos ront ma net :
prorsus ant in rondem laqueos inridet, aut cor in
ejusmodi cogitatione ingttinabil. aut certo, si non
inguinatus
fuerit,
eos
t/ui
inąuinantur
judicans
atgnc condemnttns, et ipse iuguinabitttr. (Grad. 3).
Kto po wyrzeczeniu się świata z ludźmi światowymi
obcuje, czy też obok nich pozostaje: z niezawodną
pewnością albo w tesamc wpadnie sidła, albo serce
stroje podobnemi myślami skala, albo, jeżeli ustrzeże się zepsucia, I o przecież sądząc i potępia jar tych.
którzy w nie popadają, i sam się popłatni.
Toż samo w krótkich słowach potwierdza i Dionizy Kartuz:
Religiosis merita men! um
multipliris
casus est cum saecularibus confabulatio, societas cl
miwtura. Dla zakonników mnogich upadków podniety jest gawędka, towarzystwo i mieszanie się ze
śicieckimi.
Przestrogi te, które św. Ojcowie dają osobom zakonnym, kiedy zabraniają im poufałości z osobami
świeckiemi tej samej płci, tem bardziej są potrzebne
i tem są surowsze wtenczas, gdy rozchodzi się o obcowanie z osobami odmiennej płci, przez co niebezpieczeństwo pokusy wzrasta i co obfitem jest źródłem
podejrzeń, zgorszenia, gniewów, oskarżeń, niesławy
osoby i Zakonu, wzgardy itd.
Pismo św. opowiada w Księdze Sędziów, że do
matki Samsonowej dwukrotnie przychodził Anioł
z oznajmieniem, że miała wydać na świat syna, Bogu
poświęconego. Gdy pierwszy raz przyszedł do niej
Anioł, to tak opowiadała przed mężem o jego zja-

29 4
wieniu się: I irDei renil ad me, habens rultum Anyelicum, terribilis nimis. .1 l<[ż Hoży przyszedł do mnie,
mając twarz anielską, straszni/ bardzo (Jud. 13, 6).
Gdy drugi raz przyszedł, inaczej o nim powiedziała:
Eece apparuit mihi rir ąuem antę riileram (ib. 10).
Oto mi się ukazał mąż, któreyom pierwej widziała.
Rzecz godna uwagi. Gdy Duch niebieski pierwszy
raz wszedł w rozmowę z niewiastą, ona uznała go za
Anioła i uczuła w sobie bojaźń z uszanowaniem; gdy
zaś drugi raz się z nią widział, już nie przyznała mu
nic Anielskiego ani Boskiego, uważając go za równego sobie człowieka: Oto ukazał mi się mąż, któregom
pierwej widziała. A gdyby trzeci raz się j e j ukazał,
czemby go osądziła? nie wiem, czy nawet człowiekiem. Otóż tu zbawienna dla osób zakonnych nauka.
Jeżeli bowiem Anioł niebieski najmniejszej niepodlegający skazie i podejrzeniu, za drugiem z niewiastą
widzeniem stracił już u niej szacunek i osądzony został za równego j e j człowieka, to cóż o aniołach ziemskich, podległych pokusom, niedoskonałościom, upadkom, gdy ci częściej niż dwa razy wdają się w rozmowy z białogłowami i to nie z rozkazu Boga, który
przez Przełożonego przemawia, ale z własnej tylko
woli, a czasem bez słusznej nawet i uzasadnionej potrzeby? Obawiać się potrzeba, aby kto z światowych
ludzi na takiego anioła nie zawołał z boku słowami
Izajasza: Et tu sieut et nos, nostri similis faetus esf
I)eervta est ad inferos superbia tua. I tyś zranion
jmt jako i my, stałeś się nam podobny? Śtaryniona
jest do piekła pyclia twoja (Is. 14, 10—11).
Gdy umierał Jan Mycus, mąż z Zakonu Kaznodziejskiego, sławny świątobliwością życia, przyszedł
do niego św. Ludwik Bertrand razem z nowicjuszami,
których był natenczas Magistrem, aby chorego przed
jego skonaniem prosić o błogosławieństwo. Na prośbę
św. Ludwika chętnie przystał chory, ale zanim udzie-
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lił im swego błogosławieństwa, wpierw zachęcił klęczących nowicjuszów do należytego i gorliwego zachowania wszystkich, najdrobniejszych nawet praw
Zakonu Św., a ze szczególną usilnością przestrzegał
ich i zalecał, aby unikali przedewszystkiem towarzystwa i rozmów z niewiastami, przydając te godne zapamiętania słowa: Etsi sancta Catharina de Senis
reniret de corlo ad ros risitandum, diciłe ci ut in
coelum rerertatur et Ulic rani ridebitis. A gdyby
sama nawet Św. Katarzyna Seneńska z nieba przyszła do was w odwiedziny, powiedźcie jej, żeby wróciła do nieba, a tam ją zobaczycie. Świątobliwy mąż
Tomasz a Kempis za tak niebezpieczne uważał znajomości, przyjaźnie i poufałe rozmowy z osobami
innej płci, iż mówił: Facies mulieris sagitla est truculenta:
infigit
rulnus
in animam
et
renenum.
Twarz niewiasty okrutną jest strzałą: ranę i truciznę
zadaje duszy. Wielebny nasz Piotr od Matki Bożej,
z konwentu Pastrańskiego po skończonym nowicjacie wysłany do Manrezy, aby nie patrzeć na niewiasty, kazał się prowadzić z zamrużonemi oczyma.
Sw. A l o j z y Gonzaga, jeszcze jako świecki młodzieniec,
przebywając na dworze królowej hiszpańskiej, nie
znał twarzy s w o j e j pani, mimo tego, że przez kilka
lat codziennie w j e j oczach się znajdował, a tak był
pod tym względem ostrożny, że nawet na twarz własnej matki nie ważył się spojrzeć. Sw. Piotr z Alkantary, często o radę duchowną przez św. Teresę proszony, nigdy nie spojrzał na j e j twarz w czasie rozmowy. Sw. Marja Magdalena de Pazzis za najboleśniejszą sobie poczytywała mękę, gdy wzywano ją do
furty dla rozmówienia się lub widzenia kogo z domowych. Jeżeli więc tak wielkiej świątobliwości ludzie
tak starannie unikali narażania się na te okazje, prowadzące do znajomości, to cóż mówić o tych, którzy
niewiele dopiero kroków uczynili w życiu doskona-
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łem? Upadały mocne dęby, nieporuszone skały nie
i utrzymały się na swojem miejscu pod natarczywemi
wichrami pokus, nieustraszeni olbrzymowie życia
pustelniczego ci, których piekło nie mogło przedtem
najgwałtowniejszemi wysiłkami pokonać, bywali nieraz mizernie zwyciężani przez jedno swobodne w e j rzenie, przez poufałą znajomość, stając się nieszczęśliwymi swej chuci niewolnikami, szpetną z siebie czyniąc a piekłu pożądaną ofiarę, czego mnóstwo przytaczają przykładów rozmaici autorowie, — a jak
mogą utrzymać się słabsi?
Raz przyszło do Wiel. naszego O. Anioła de Paulis dwóch młodzianów, aby go prosić o wytłumaczenie
następującego tekstu Pisma Św.: Melior est iniąuitas
riri. ąuum mulier benefaciens. Lepsza jest nieprawość męża. niż niewiasta dobrze czyniąca (Eccli. 42,
14). Sługa Boski zwrócił się najpierw do modlitwy,
prosząc Boga o światło niebieskie do wytłumaczenia
prawdy, podanej w Piśmie Św., a po modlitwie zwróciwszy się do młodzianów, rzecze: Te słowa Pisma ś.
to w sobie zawierają, iż dla mężczyzny większem
częstokroć jest niebezpieczeństwem obcować z najświątobliwszą niewiastą, niżeli z najzłośliwszym mężczyzną.
Niech więc zakonnik uważa za rzecz nieodpowiednią dla siebie zawieranie poufałych przyjaźni
lub wdawanie się w rozmowy z osobami, których
towarzystwo dla jego stanu nie jest stosowne. Niech
wie o tem, że w tej sprawie tylu ma dla siebie sędzibw, ile jest oczu ludzi na niego patrzących. Każdy
bowiem z ludzi świeckich chce widzieć świątobliwość
nie w samej tylko sukience zakonnej osoby, ale przedewszystkiem w j e j obyczajach. Najprostszy nawet
człowiek świecki, gdy ujrzy zakonnika, nie zwraca
uwagi na to, jakim on jest, ale jakim być powinien.
Dałby Bóg, iżby te uwagi stłumiły w nas niepożądaną
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chęć do towarzystwa i przyjaźni, niestosownych dla
osób zakonnych.
Rozmyślanie II.
0 Ł A S K A C H I DOBRODZIEJSTWACH BOSKICH.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Wszelki dulek dobij/ i wszelki dar doskonali/
~ wysokości jest. zstępująca od Ojca światłości (Jac.
1, 17). Z tych słów Pisma św. poznaj, że wszystko
cokolwiek masz dobrego teraz i cokolwiek mieć możesz, czy w porządku natury, czy w porządku łaski,
odemnie pochodzi, bo Ja jestem początkiem i źródłem
wszystkiego dobra, który wszystkim daje obficie, —
ty zaś z natury swojej jesteś nicością: czemu więc nie
uznajesz mnie za dobrodzieja swego i nie dziękujesz
za dobra, któremi tak wspaniale odemnie ubogacony
zostałeś?
Kto dał ci tak piękne życie, zdrowie tak silne
1 zacniejsze nad innych urodzenie, jeżeli nie Ja?
W mojej to bowiem było woli stworzyć kogo innego
a nie ciebie i te dobra natury i łaski, jakie ty masz,
komu innemu udzielić a nie tobie. Jakiż pożytek mam
z twojego życia?
Gdy wyszedłeś z młodych lat, rodzice zaniechali
swojego około ciebie starania, ale Ja twój Bóg i Ojciec
nie przestałem troszczyć się o ciebie, bo bardziej
ciebie kocham, niż twoi rodzice i mocniejsza moja
ku tobie miłość, aniżeli miłość wszystkich rodziców,
jacy byli, są i będą, ku ich dzieciom.
Wiedz o tem, iż jako orlica, latając około swoich
dzieci, strzeże ich, tak Ja około ciebie codziennie rozpościeram skrzydła opieki mojej, broniąc cię od za-
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razy, chorób, zasadzek i postrzałów nieprzyjaciół
twoich; karmię łaknącego, pragnącego napawam;
jestem dla ciebie w podróży laską, od upałów cieniem,
od zimna ochroną. Z tobą razem pracuję, z tobą jestem w szczęściu, z tobą w przygodzie, najmniejszą
nawet sprawę przez społeczne z tobą złączenie w y k o nywam, albowiem i ręką nie mógłbyś poruszyć, gdybym Ja z tobą nie był i tobie w tem nie pomagał.
A gdybym oddalił się od ciebie na jedną chwilę, wróciłbyś do nicości. A czemu mnie, tak wielkiego dobrodzieja twojego, nie kochasz?
Gdy w jakiej potrzebie t w o j e j znajdziesz jakąś
pomoc u równego tobie człowieka, jak go wychwalasz, jak mu dziękujesz, jak się z nim sercem prawie
dzielisz. A dlaczego Ja twój Bóg tak jestem nieszczęśliwy, że nie mogę podobnej przynajmniej mieć
u ciebie wdzięczności i uznania?
II.
Zobacz większe jeszcze dobrodziejstwa w porządku łaski. Oto abyś ty powrócił do utraconego królestwa, któreś miał zgotowane, Ja zstąpiłem z nieba
i dla ciebie stałem się człowiekiem. Ty w twoich rodzicach zgrzeszyłeś, a Ja za ciebie przeprosiłem mojego Ojca. Mnie obraziłeś, a Ja przez ciebie obrażony,
twoją przyjąwszy na siebie osobę, wynagrodziłem
krzywdę przez ciebie wyrządzoną. Żebyś ty nie był
wiecznie karany. Ja przyjąłem na siebie wszystkie
l^ary, zimna, niedostatki, bicze, ciernie, gwoździe,
pośmiewiska. Żebyś ty żył wiecznie, Ja za ciebie
umarłem. Któren człowiek umarł kiedy za człowieka?! a oto Ja Bóg twój, nieskończenie od ciebie w y ż szy, uczyniłem to dla twego dobra. I czy możesz jeszcze więcej pragnąć odemnie?
Ale nie tu koniec dobrodziejstw moich. Któraż
to matka karmi dziecię swoje własnem swem ciałem
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i własną krwią napawa? A oto Ja posilam ciebie
w Sakramentalnym Chlebie Ciałem mojem własnem
i Krwią. Nie uczyniłem tego dla Aniołów, ani dla
innego stworzenia, abyś wiedział, że więcej dobrodziejstw chciałem dać tobie aniżeli moim dworzanom,
którzy mnie nigdy nie obrazili.
Dla twego dobra zawsze we dnie i w nocy jestem
w kościele, o ścianę tylko z tobą mieszkając, abyś
poznał z tego moją wielką miłość ku tobie, że tak cię
kocham, iż cię nigdy odstąpić nie chcę. Razem z tobą
chcę mieszkać, abyś większą miał ku mnie śmiałość
i więcej sposobności do odbierania łask moich.
Raz tylko jeden zstąpiłem do wnętrzności Matki
mojej, kiedy przyjąłem na siebie naturę ludzką, —
a do ciebie przychodzę tyle razy, ile razy sam zapragniesz. Poznaj w tem moją niepojętą ku tobie miłość,
gdy więcej niejako dla ciebie czynię, niżeli dla mojej
Matki.
Przychodzę nietylko do wnętrzności twoich, lecz
przyjdę nawet do mieszkania twego, gdy zachorujesz,
nie brzydząc się szpetnością ciała twego. Za to nic
więcej nie chcę, jedno żebyś mnie kochał. A jakże
mnie kochasz?
III.
Łaski, które codziennie odbierasz odemnie, są
dwojakiego rodzaju, jedne wewnętrzne, drugie zewnętrzne. Wewnętrzne są to oświecenia rozumu i pobudki woli, prowadzące do dobrego lub od złego odciągające. Ileż to razy odbierasz je odemnie w samych
nawet upadkach twoich! A l e uważ wielką złość twoją!
Ileż to razy, zaślepiony niepowściągnioną żądzą,
sprzeciwiłeś się tym łagodnym i słodkim moim poruszeniom!
Gdy, niegodziwie zatykając uszy serca twego na
mój głos, sprzeciwiałeś się moim natchnieniom, Ja
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jako kochający cię Ojciec twój nie oddalałem się
jeszcze od ciebie, ale, pragnąc twego dobra, nowe dawałem ci pobudki. Patrz, jak wielka jest dobroć moja!
Dziękuj za nią, a żałuj za twoją złość i popraw się
z niej!
Łaski zaś zewnętrzne są to te, które wziąłeś odemnie na pożytek innych, jako to: nauka i większa
wiedza różnych rzeczy, zdolności, roztropność itd.
Te łaski na to dałem tobie, abyś mnie doskonalej
chwalił i służył, a bliźniemu twemu dopomagał. Czy
tak czyniłeś?
Przypomnij sobie, ile to razy podobnych łask
używałeś dla własnej chluby, dla niegodziwego zysku!
Przypomnij sobie twoją pychę, którą nadęty, więcej
0 sobie rozumiałeś, aniżeli o równych, a podobno
1 godniejszych od ciebie!
Dlatego, że otrzymałeś odemnie łaskę roztropności, byłeś używany do rozmaitych urzędów, obowiązków, przełożeństwa. Jakże się na nich sprawowałeś?
Jak rządziłeś powierzonemi sobie duszami? Jaki im
ze siebie dawałeś przykład? Podobno bardziej zarzynałeś przez złe przykłady twoje i niegodziwe w y m y sły przeciw prawu Zakonu św. powierzone tobie dusze, aniżeli niemi należycie i z bojaźnią rządziłeś.
Jak szafowałeś dobrami powierzonemi tobie? czy
wiernie jako sługa dobry, czy jak sługa złośliwy?
Z talentu nauki, powierzonego tobie, powinieneś
był przynieść mi sowity pożytek, a jakiż mi przynosisz? Co z twego talentu ma Zakon, który tyle kosztów
poniósł około wykształcenia twego? Jaką Ja mam
chwałę, a bliźni jaką pomoc?
Głos zakonnika do Boga.
Cóż Ci oddam, Panie, za wszystkie te dobra,
których tak hojnie użyczyłeś mi ze swojej dobroci?
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Miłość T w o j a , najdobrotliwszy Panie, sprawiła to,
żeś mnie obsypał tak wielkiemi natury i łaski dobrami, ale ja niewdzięczne stworzenie nietylko nie umiałem ich użyć na dobre, ale co gorsza użyłem ich na
krzywdę Majestatu Twego. Dałeś mi zdrowie, siły,
długie życie, a ja tego wszystkiego używałem ku
upodobaniu zmysłów moich. Dałeś mi roztropność,
naukę, niepoślednią wiedzę różnych rzeczy, czego
innym odmówiłeś, a ja przez to wszystko szukałem
tylko własnego zadowolenia, wyniosłości, niegodziwego zysku, zadowolenia kaprysów swoich. Dawałeś
mi codziennie światło wewnętrzne i pobudki do uchronienia się złego, lecz ja gardziłem tak wielką Twoją
łaską, z niewypowiedzianą krzywdą Majestatu T w e go. Jednem słowem roztrwoniłem powierzone sobie
talenta i żadnego z nich nie przyniosłem pożytku tak
Tobie, Panie, jak i Zakonowi i bliźniemu. Żałuję tego,
Boże mój, i w skrusze serca mego przepraszam Cię
najpokorniej, dając słowo i stateczne przyrzeczenie,
że nadal będę posłuszny na głos T w ó j najświętszy
i nie będę zatwardzał mego serca, bo wiem, że wszystkie te łaski T w o j e pochodzą z nieoszacowanego skarbu krwawych zasług Zbawiciela mego. Odtąd będę
się starał przynieść pożytek z powierzonego mi talentu, tylko T y , Panie, dopomóż, bo bez T w o j e j łaski
wzmacniającej nic nie uczynię.
Ojciec duchowny.
Quid li a ben, quod non a ccc pi st i? Si autem accepisti, quid gloriaris? Co masz, czegobyś nie wziął?
1 jeśliżeó wziął, przcczżc się chlubisz, jakoby* nic
wziął? (1 Cor. 4, 7). Wszystko, cokolwiek masz, tak
w porządku natury jako i w porządku łaski, od Boga
wziąłeś nie dla t w o j e j chluby, ale dla Boskiej chwały,
gdyż z tego wszystkiego, co wziąłeś, masz kiedyś zdać
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ścisły rachunek, na jaki cel to obróciłeś. Strzeż się
odrzucać wewnętrznych łask Boskich i natchnień do
dobrego, bo to jest sprzeciwianie się Duchowi Św.,
a Bóg, który ci teraz daje oświecenie do dobrego,
gdy go zaraz nie przyjmiesz, umknie ci potem swojej
łaski. Urząd, jaki ci Zakon powierzył, sprawuj wiernie, pamiętając, że przed Bogiem nie zdołasz się nigdy
wymówić, ani też nigdzie schronić, chociażbyś wobec
ludzi mógł się usprawiedliwić. Postanów uczynić
pożytek dla chwały Bożej z talentu sobie powierzonego.
Zmów 3 pacierze na uproszenie sobie pomocy Boskiej
do odniesienia pożytku z łask od Boga otrzymanych.

Czyłanie II.
ZAKONNIKOWI NIE N A L E Ż Y O D D A W A Ć SIĘ
PRÓŻNOWANIU.
W Regule naszego Zakonu, podanej nam przez
św. Alberta, Patrjarchę jerozolimskiego, w rozdziale
13. nakazuje nam w szczególniejszy sposób ten św.
Prawodawca nasz unikać próżnowania i zawsze zajmować się jaką pracą, aby przez to uchronić się szkodliwego dla duszy i Zakonu upadku: Faciendum est
vobis alięuid operis, ni nam per iliabolus inneniat
ros occupatos, ne ex otiositate restra aliąuem intrandi aditum ad a ni mas vestras raleat iiwenire.
1\'zeba wam się zajmować jaką pracą, abp nas szatan zawsze zastał zatrudnionymi i żeby wskutek
próżnowania naszego nie znalazł jakiego wejściu do
dusz waszych. Cóż bowiem może więcej przywodzić
i ośmielać do wszelakiej rozpusty i popełniania najgorszych nawet występków, jak nie próżnowanie?
Próżniactwem brzydzili się nawet poganie i usilnie
przestrzegali przed niem swoich obywateli. Niech .się
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godzi przytoczyć tutaj niektóre z ich zdań. Ksenofont
w księdze o Rzeczypospolitej Lacedemońskiej pisze:
Pemiulta ab otiosis, et absurda patrari solent. Bardzo wiele złych i niedorzecznych rzeczy zwykli czynie
jtróżniacy. Kato mawiał: Nihil agendo homines małe
agere discun t. Ludzie nic nie czyniąc, uczą się źle
czynić. Menander, jak świadczy Stobeus, powiada:
Homo sanus otiosus miserior est, quam febricitans,
et infirmus, nam corruptio animi, quam corporis
miserior est. Zdrowy człowiek próżnujący nędzniejszy jest od targanego febrą i chorego, albowiem
zepsucie duchu gorsze jest, niż zepsucie ciula. Z tych
wszystkich zdań mądrych owych filozofów wyciąga
jakby wniosek Patritius w księdze o rządach Rzeczypospolitej mówiąc: Otiosi et ignari homines renenum
sunt cwitatis, proni ad libidinem fiunt, et bonis inrident, aliena uppetunt, denique sediżiosi, et turbulenti eradunt. Próżniacy i gnuśnicy są trucizną miasta, stają się skłonnymi do lubieżności, dobrym zazdroszczą, cudzego pragną, a wreszcie wychodzą nu
buntowników i podżegaczy. A l e pogańskim świadectwom dawszy pokój, przypatrzmy się Boskiej prawdzie.
Gdy Bóg Wszechmogący stworzył pierwszego
człowieka, umieścił go w pięknie urządzonym raju,
miejscu wszelkiej rozkoszy i uszczęśliwienia, a za
regułę dalszego życia podał mu nakaz, aby pracował
i strzegł powierzonego sobie ogrodu: Posuit eum in
pwradiso voluptatis,
ut
operuretur, et
custodiret
illum (Gen. 2, 15). I gdyby Adam zastosował się do
Boskiego nakazu, zapewne nie odważyłby się na w y kroczenie przeciwko Boskiemu zakazowi. Mądrość
Boska już naprzód chciała przez pracę zapobiec i przestrzec Adama przed przyszłym upadkiem. Jakoż nie
czytamy tego nigdzie w Piśmie Św., żeby Adam, po
wypędzeniu z raju, miał się kiedy odważyć na jaką
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złość, gdyż zmuszony do ustawicznej pracy w pocie
czoła, nie miał czasu nietylko do tego, aby źle czynić,
ale nawet i źle pomyśleć.
Tłumacze Pisma Św., rozważając ten nakaz Boski
dany Adamowi, zadają sobie ciekawe pytanie, a mianowicie: Co to mogła być za praca, którą Bóg naznaczył Adamowi zaraz na początku wprowadzenia go
do raju? Jeżeli bowiem Adam w stanie pierwszej
swojej niewinności nie mógł podlegać żadnej uciążliwej pracy, bo ta jest dopiero karą za popełniony w y stępek, to jakiego to rodzaju pracę Bóg mu nałożył?
Na tę trudność daje odpowiedź św. Rupert, mówiąc,
że Bóg nie chciał, aby Adam w tak szczęśliwym nawet
stanie oddawał się próżnowaniu, a lubo nie nałożył
mu żadnej uciążliwej pracy, któraby powodowała jego
umordowanie, to jednak wymagał od niego pracy duszy, która na tem miała polegać, aby Adam w tym
stanie niewinności swojej Boga kochał, Nim wszystkiemi siłami duszy się zajmował i spełniał akty rozlicznych cnót. Uczynił go stróżem ogrodu swego, ale
pragnął doskonalszych owoców duszy Adama, niż
z drzew w raju zasadzonych. Naznaczył mu wprawdzie pracę, ale taką, która nie była przeciwna stanowi, w jakim się natenczas znajdował, pracę słodką,
miłą, przyjemną. Toż samo Bóg czyni i z temi duszami, które do ogrodu swojego, to jest do Zgromadzenia zakonnego, niby do drugiego raju wprowadza.
Za pierwszą bowiem powinność to im nakłada, aby
wszystkie swoje siły do Boga obracały, z Nim we
wszystkich sprawach obcowały, dla Niego wszystko
czyniły. To są nasze najważniejsze sprawy, to najpierwsze roboty, to najważniejsze prace, ale tak słodkie, tak miłe, że nie mogą nam najmniejszego przynieść zmordowania, one to niejako przywracają nas
do stanu niewinności. Któraż bowiem rzecz może być
ciężką dla tego, kto ją chce wykonać dla miłości
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swego Boga? któraż może pociągnąć za sobą jakie
zmordowanie, gdy się ją stara chętnie uczynić dla
swego Stwórcy? która usługa będzie przykra, gdy się
ją pragnie swemu Panu mile ofiarować? Krótko to
i pięknie wyraża Trithemius, mówiąc: Si Deum ardenter amaveris, numquam eris otiosus. Jeżeli Iioga
gorąco ukochasz, nigdy nie będziesz bez zajęcia.
Jeden młody zakonnik pytał się starego, która
też ustawa jest dla spokoju i nabożeństwa w Zakonie
najpożyteczniejsza? Starzec odpowiedział: zachować
podane od Ojców milczenie, chronić się zgiełku światowego i wystrzegać się próżnowania. Te są rzeczy
wielce dla zakonnika potrzebne, Bogu i Aniołom przyjemne, by rękami pracować dla uniknięcia próżnowania, zajmować się czytaniem, aby nie przypuszczać
do siebie tęskności i trwać na modlitwie przeciwko
czartowskim zasadzkom. Oto takie zasady do zachowania podał doskonały starzec młodemu zakonnikowi, które nic innego w sobie nie zawierają, jak przezwyciężanie próżnowania i pokonywanie gnuśnego
lenistwa. Sw. Hieronim świadczy, iż w dawnych klasztorach Egiptu taki był zwyczaj, że tamci Ojcowie
nikogo nie przyjmowali do swego Zgromadzenia, ktoby nie był sposobny do jakiej pracy i roboty, nie dlatego, żeby to było potrzebnem do utrzymania zakonników, ale aby ci, co wstępowali do klasztorów, przez
swoją pracowitość pewniej zarobili sobie na niebo.
Cóż bowiem znaczy zajmować się w klasztorze jaką
robotą, jeżeli nie słać sobie drogi do nieba? jeżeli nie
zarabiać sobie na zapłatę, która nie próżnującym, ale
pracującym z w y k l e dawana bywa? Dlatego też św.
Tomasz, Doktor Anielski, za wielkich głupców poczytuje tych ludzi, którzy żyjąc tu na ziemi, oddają się
próżnowaniu, a tak tracą życie wieczne, na które
mogliby sobie zarobić: Nihil stultius, quam in praesenli vita, ubi homo debet sibi operari, ut in aeterRalcoUkeje dla oiób zakonnych

20

306

DZIEŃ VII..

num vivat, in otio vivere (Dom. sep.). Nie na tym
świecie jest nasz odpoczynek; tu każdego powinnością: pracować. Chrystus, jak tylko żyć począł, od samego swego wyjścia na świat, w pracach dni trawił,
bo o nim to powiada Pismo Św.: in laboribus a juventute mea (Ps. 87, 16), a noce, nie śpiąc, na modlitwie
przepędzał: Erat pernoctans in oratione Dci (Luc. 6,
12), i nie odpoczął, aż na krzyżu! To rozważając Wielki Ambroży, tak do każdego się odzywa: Specie* tibi,
christiane, datur, forma praescribitur, quam debeas
aemulari. Qnid enim te pro salute tua facere oparte t, ąuando Christ us pro te in oratione pernoctat ?
Chrześcijaninie stawia ci się przykład, przepisuje
się wzór, który masz naśladować. Cóż bowiem wypada lobie dla swego zbawienia czynić, kiedy Chrystus
dla ciebie na modlitwie noce przepędza? To bowiem
naszym jedynym obowiązkiem i powinnością, jak
długo na ziemi żyjemy, zawsze pracować na niebo.
Jeżeli doczesne dobra nie przychodzą bez ustawicznej
pracy i niezmordowanych zachodów, to wieczne tak
łatwo nam mają przyjść, żebyśmy się do niczego nie
potrzebowali przyłożyć?
W Ewangelji św. Mateusza czytamy piękną przypowieść Chrystusową o gospodarzu, zbierającym robotników do winnicy swojej, w której podana dla
wszystkich zbawienna nauka. Kiedy bowiem gospodarz ów po raz czwarty wyszedł po nowych robotników, ujrzawszy zdrowych podobno, ale próżnujących
młodzianów, ze sprawiedliwem oburzeniem złajał ich
za ich próżnowanie, mówiąc: Co tu stoicie cały dzień
próżnujący? I zaiste słuszną miał przyczynę do gniewu ten gospodarz ewangeliczny. Owi bowiem ludzie
chcieli żyć dobrze, ale nie chcieli pracować; chcieli
obfitować we wszystko, ale nie chcieli się do najmniejszej rzeczy przyłożyć. Do tego gospodarza sam
Chrystus Pan przyrównał królestwo niebieskie, do
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którego wchodzą nie ci, którzy próżnują, ale którzy
pracują. Wszakże ogrodnik nie zasadza w ogrodzie
swoim takiego drzewa, któreby owoców nie rodziło,
ale płodne; żaden pan nie przyjmuje do domu swego
takiego sługi, któryby się do niczego nie chciał ruszyć,
ani takiego, któryby się od wszelkiej pracy wymawiał. A jako dziecię na świat wydane uważane jest
za nieżywe, kiedy najmniejszego ruchu nie czyni,
tak i osoby Bogu poświęcone, gdy zgaśnie w nich
ochota i chęć do pracy, zaliczyć trzeba nie już między
ludzi do życia wiecznego przeznaczonych, których
obowiązkiem i powinnością jest zawsze zajmować się
jaką pracą, ale pomiędzy umarłych, którzy nie zdolni
są najmniejszego nawet poruszenia uczynić.
Job cierpliwy przyrównuje człowieka do ptaka:
Homo nascitur ad laborem, et avis ad rolatum (Job,
5, l).Czlowiek rodzi się do pracy, a ptak do latania.
Miejscem i przestrzenią dla ptaka od Boga naznaczoną jest powietrze, w którem może się on skrzydłami
swojemi wzbijać; miejscem zaś nam od Boga przeznaczonem i celem, do którego dążyć mamy, jest niebo, do którego za pomocą dwóch skrzydeł wznosić
się powinniśmy: gorącej modlitwy i ustawicznej pracy. Jeżeli więc przez modlitwę nie wzlecimy w górę,
a rąk naszych równocześnie nie przyłożymy do pracy,
lecz je gnuśnie opuścimy, nie znajdziemy się na miejscu nam przeznaczonem. Pewnego razu św. Antoni
Pustelnik modlił się gorąco do Boga, prosząc o poznanie, czemby się mógł podobać Jego najśw. Majestatowi. Gdy tak usilnie się modlił, usłyszał głos: Antoni,
cupis Deo pldcere? Ora, et diun Deum orare non
poteris, manibus la bora, ct semper aliguid facito.
Fugę otium, et aperi oculos rnentis et corporis, videbisąue singulas creaturas, ad officiu singula deputatas (S. Aug. ad Frat. in Eremo). Antoni, pragniesz
podobać się Bogu? Módl się, a gdy nic będziesz się
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mógł modlić, pracuj rękami i zawsze cośkolwiek
czyń. Unikaj próżnowania•, a otwórz oczy duszy
i ciała, a zobaczysz, że wszystkie stworzenia są do
swoich powinności przeznaczone.
Jak wiele złych skutków zwykło zakonnym duszom wyrządzać próżnowanie, wylicza św. Augustyn
w swojej księdze: Ad Fratres in Eremo (ser. 17), które
niech mi się godzi tutaj przytoczyć. Przez próżnowanie — mówi on — osoby zakonne tracą smak życia
zakonnego i poczynają się ostrością klasztorną brzydzić, pragną często wychodzić poza klasztor, zapalają
się do zbytków i lubieżności, stają się hardemi i pysznemi, ubiegają się za próżną chwałą tego świata, szukają zbytków w jedzeniu, napoju, spaniu i ubiorach,
naśladują obyczaje ludzi światowych, święte zwyczaje i ustawy zakonne po klasztorach do fundamentów
wywracają, a na ostatek przydaje: Quid ergo dicis,
o Frater? Quid otiosc agere poteris, nisi opera carnis? Numquam quis civis caelorum erit, si otiositatem amaverit. Cóż tedy mówisz, o Bracie? Cóż
w próżnowaniu możesz czynić, jeżeli nie uczynki
ciała? Nigdy ten obywatelem nieba nie będzie, kto
próżnowanie ukochał. Prawdę tę ustami Wielkiego
Augustyna ogłoszoną doświadczenie potwierdza niezliczonemi przykładami.
Sw. Karol Boromeusz, kardynałem będąc, nie
chciał cierpieć najmniejszego nawet próżnowania
między dworzanami w pałacu swoim. Chociaż miał
znaczniejszą ilość służby, to jednak chciał wiedziećo każdego zajęciu, każdemu tyle wyznaczał codziennie pracy i zajęcia, że żaden z nich ani kwadransa
wolnego nie miał. Dlatego też pałac jego zdawał się
być mieszkaniem niebieskich duchów, nie było tam
niezgody, hałasów, ale panował niezamącony pokój,
cichość, milczenie i jedność umysłów.
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Z próżnowania nic innego nie może wypłynąć,
jak tylko nieszczęśliwa zguba. Pięknie to wyraża
św. Zeno, biskup weronejski, opisując Jonasza ospałość: Vacas ab orationet dcses, ignarus est brutum
passionis te deglutiet. Zaopmzczasz modlitwęt leniwy, opieszały jesteś? połknie cię s/nok namiętności.
Sw. Cyryl tak opisuje naturę próżnowania:
Quifł est otiumt tiisi perditio irrcrocabilis horae,
efusio vitae. Czem jest próżnowanie? jeżeli nie niepowrotnem
zmarnowaniem
godziny,
stratą
życia.
Opłakana i nieszczęśliwa taka strata, gdy rzecz zgubiona nie znajdzie się więcej, ani wróci, gdy trzeba
się z nią na wieki pożegnać. Jeszcze nie było takiego
między ludźmi, któryby potrafił cofnąć i nazad wrócić godzinę lub choćby minutę, która już upłynęła;
jeszcze nie znalazł się taki matematyk, któryby zdołał zatrzymać w biegu czas przechodzący, a lubo potrafi go zmierzyć, podzielić na godziny, minuty i sekundy, to jednak nie potrafi go zatrzymać lub choćby
sekundę mu urwać. Wiele tedy ten traci, który na
próżnowaniu marnuje czas, udzielony sobie do zarabiania na wieczność. Wiele traci, bo traci najdroższą
rzecz, a tak ją traci, że j e j już nigdy nie znajdzie.
Sw. Wawrzyniec Justiniani zapytuje, kto też
może oszacować czas i pokazać, ile on wart? I odpowiada, że nikt z żyjących nie może go dostatecznie
oszacować, ani nawet pojąć i zrozumieć wartości jego,
to tylko ci zdołają oszacować należycie i zrozumieć,
którzy go już utracili: Quanti tempus sit? Ułud norerunt optime, qui eo carent. Wiele wart utracony
czas, mógłby się każdy o tem najlepiej dowiedzieć
od nieszczęśliwych potępieńców, skazanych na wieczne ognie w piekle, którzy do tego czasu nie mogą
odżałować i przez całą wieczność nie odżałują, że tak
mizernie i lekkomyślnie stracili czas. O coby oni nieszczęśliwcy nie dali za to, żeby teraz pozwolono im
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na krótki czas wrócić jeszcze do życia, żeby im przynajmniej jedna godzina udzielona została do pokuty!
O za jak wielkie szczęście poczytywaliby to sobie!
Z jakim zapałem staraliby się wykorzystać najdrobniejszą chwilkę, aby Boga przeprosić, aby przez jak
najwięcej dobrych uczynków zasłużyć sobie na niebo,
a uchronić się zakosztowanej kary piekielnej! A l e
niestety! już dla tych nieszczęśliwców czas się skończył, już klamka na zawsze zapadła, już nie mogą
mieć najmniejszej nadziei ani złudzenia nawet, że ta
strata kiedyś się im powróci. Dopiero teraz ze swojego
nieszczęścia doskonale pojmują i rozumieją jasno, co
to jest czas i jak wiele on wart, gdy go na wieki
utracili.
Jeden z zakonników klasztoru Klarawalskiego,
trwając na modlitwie, usłyszał jakiś głos straszliwie
jęczący i narzekający. Kiedy prosił Boga o oznajmienie, ktoby to był, co tak straszliwie narzeka i czegoby
potrzebował, usłyszał słowa: Ja jestem duszą tego
człowieku (tu wymienione zostało imię i nazwisko),
żałuję i opłakuję potępienie moje. To zaś najwięcej
mnie i wszystkich potępionych do narzekania pobudza i najwięcej ze wszystkich mąk, jakie cierpieć
musimy, trapi, żeśmy już na zawsze utracili czas,
dany nam z łaski Odkupiciela do pokuty, w którym
za jedną maleńką godzinę mogliśmy sobie pozyskać
łaskę nieskończonego m iłosierdzia. Lecz już nie rychło
płakać temu nieszczęśliwemu i czekać na to, co się
nigdy już nie wróci. Przeto św. Bernard usilnie upomina swoich zakonników, aby nie tracili czasu na
próżnem gadaniu, bo tak czas zbawienia naszego
upływa niepowrotnie, a stratę jego wtenczas dopiero
się należycie oceni, kiedy już więcej czasu nie będzie.
Ten Święty potępia wszystkie, jakie się może podawać, wymówki, np., że to przecież godzina, naznaczona na swobodne rozmowy, (gdyby w takich godzinach
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były oczywiście próżne słowa), bo każda godzina, to
przecież godzina pokutujących i przepraszających
Boga, godzina dążących do nieba, do towarzystwa
Anielskiego, godzina sług oczekujących przyjścia
Pana swego, godzina, z której przepędzenia trzeba
Bogu ścisły oddać rachunek.
W życiu św. Mikołaja z Tolentynu czytamy, iż
ilekroć słyszał zegar bijący, mawiał: O Panic Boże
mój, znowu jedną godzinę czasu przepędziłem, z której muszę oddać Ci liczbę. Niech tedy nikt nie lekceważy sobie czasu, użyczonego od Boga do zbawiennego zarobku w Zakonie świętym. Niech najmniejszej
nawet godziny bezużytecznie nie przepuszcza, bo gdy
tę straci i następującą zapewne zmarnuje. Gdy ją
straci, musi z niej kiedyś przed Bogiem ścisły złożyć
rachunek i nie otrzyma tego, co Bóg dla niego do tej
godziny przywiązał.
Rozmyślanie III.
O ŻYCIU ZAKONNEM.
Głos Boski do zakonnika.
I.

Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wnijdzie do królestwa niebieskiego, ale który czyni wolę
Ojca mego. który jest w niebiesiech, ten wnijdzie
do królestwa niebieskiego (Mat. 7, 21). Wolą Ojca
mego przedwiecznego jest to, abyś żył w tym Zakonie Św., do którego powołany zostałeś, i prawa jego
wiernie zachował. Już po części wypełniłeś wolę Ojca
mego w tem, żeś odpowiedział łasce powołania, wstępując do Zakonu, ale czy pełnisz również tę wolę
i w tem, żebyś życie swoje prowadził według prawa
zakonnego?
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Przypomnij sobie, ile razy dopuściłeś się mruczenia przeciwko powinnościom zakonnym, sprzeciwiania się, naśmiewania lub nawet może wzgardy
względem rozkazujących ku zgorszeniu młodszych
zakonników lub osób obcych. Reguła twego Zakonu
i wszystkie obowiązki nie przewyższają twoich sił
i możności, bo według sił twoich i zdrowia upatrzyłem dla ciebie ten Zakon, Ja, który ani nikogo zwodzić, ani sam zwiedzionym być nie mogę. Jakąż możesz więc mieć przyczynę do wymówek i niezachowania praw, przepisów i powinności twego Zakonu,
chyba tylko własną twoją złość i nieposkromione
namiętności, za któremi idziesz, aby zadośćuczynić
swoim złym chuciom.
Reguła i prawa twego Zakonu są językiem
jasnym i poprostu napisane, zrozumienie ich nie
przedstawia żadnej trudności, ty zaś wstąpiłeś do Zakonu nie na to, aby tłumaczyć Regułę i prawa, ale
je zachować. Przypomnij sobie, ile to razy w tem
wykroczyłeś, tłumacząc je według własnego widzimisię, odpowiednio do swoich wymysłów. Ten jest
dobrym sługą, kto wolę Pańską wykonuje szczerze
i poprostu, a nie ten, który tłumaczy ją tylko, a w y pełniać jej nie chce.
Ile razy z niemałym tak młodszych jako i obcych
zgorszeniem żaliłeś się na to, że młodsi uprzedzają
cię do urzędów, że na twoje zasługi niema względu,
że nie masz należytej wygody itd.? A czyż to dla
ufzędów wstąpiłeś do Zakonu? albo na to, aby na
twoje zasługi patrzeli Przełożeni? Powiedz mi, co
wolisz: czy żebym Ja Bóg twój nagradzał twoje zasługi, czy żebyś już tu na ziemi doczesną otrzymał
zapłatę? Ach nieszczęśliwa ślepoto! nie mnie, ale sobie
samemu służysz, gdy wymawiasz mi swoją służbę,
przenosisz doczesną, a do tego niepewną zapłatę nad
moją wieczną i najpewniejszą nagrodę! Pamiętaj, aby
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i tobie nie powiedziano tego, co bogaczowi, wołającemu z piekła: Synu, wspomnij, żeś odebrał dobru za
żywota twego (Luc. 16, 25).
II.
Synu, strzeż przykazań Moich, a będziesz żyw,
i zakonu Mego, jako źrenicy oka twego (Prov. 7, 2).
Prawa mojego tak powinieneś pilnować, jak źrenicy
oka, powiedziałem. Najdrobniejsza skaza na źrenicy
szpeci człowieka i gotuje mu zgubę, bo odbiera mu
wzrok, który go zachowuje od upadku i zguby. Gdy
nie będziesz pilnował prawa mojego, które ci w Regule podaję, upadniesz naoślep, a upadek twój przyniesie ci niepowetowaną zgubę.
Boleje wielce człowiek, gdy do oka wpadnie mu
choćby najdrobniejszy proszek. Podobnie i ty jak
wielką sprawiasz całemu Zakonowi św. boleść, gdy
sprzeciwiasz się prawom jego!
Wielu przyszło do wysokiego stopnia doskonałości przez zachowanie prawa zakonnego. Choćby kto
był niedoskonałym, doskonałym się staje, gdy złączy
się z doskonałymi i to, co oni czyni. Jeżeli mało czujesz w sobie nabożeństwa, złącz się z drugimi twoimi
braćmi w praktykach pobożności i powinności zakonnych, a przyjdziesz powoli do wyższego stopnia doskonałości, a choćby modlitwa twoja nie była wysłuchana dla zasług twoich, to jednak w połączeniu
z innemi przyjemną mi będzie.
Gdy ostygłe i zimne węgle złączą się z rozżarzonemi, powoli i one od tych zagrzeją się i razem z niemi rozpalą. Rozważ,jak wielką sam sobie szkodę w y rządzasz, gdy odłączasz się dobrowolnie od towarzystwa braci w czasie powinności zakonnych całego
Zgromadzenia. Żałuj serdecznie tak dlatego, żeś przez
swoje lenistwo tak wielkie dobro utracił, jak bardziej
dlatego, żeś przez to dał zgorszenie młodszym.
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Lubo przyszedłeś do Zakonu i przyjąłeś stan od
świeckiego doskonalszy, to przez to samo nie stałeś
się jeszcze mężem doskonałym, ani pewnym zbawienia swego, jeżeli prawa zakonnego nie zachowujesz,
— dopiero gdy zadośćuczynisz wszystkim nakazom
twojego prawa, bezpiecznym będziesz: Albowiem nie
słuchacze zakonu sprawiedliwymi są u .Boga, ale
którzy zakon czynią, będą usprawiedliwieni (Rom. 2,
13). Nie zbawi cię samo towarzystwo święte, w którego zgromadzeniu przebywasz, jeżeli sam przeciwnie jak ono będziesz postępował. Anioł w niebie przy
Bogu stał się szatanem; Adam w raju zaraził się trucizną grzechu; Judasz w mojej szkole został szatańskim uczniem. Nie ubezpieczaj się więc zbytnio, ale
z bojaźnią pracuj na własne zbawienie, przestrzegając wiernie praw zakonnych.
III.
Nazywasz się synem Zakonu św. dlatego, że Zakon powtórnie porodził cię Bogu, wypielęgnował cię
mlekiem świętobliwości, do tego czasu nie przestaje
cię karmić i zaopatrywać we wszystkie zgoła tak doczesne jak i wieczne potrzeby. A czy ty kochasz go
tak, jak twoją matkę? czy szanujesz jego prawa?
czy jesteś we wszystkiem posłuszny?
Dobry syn, z miłości ku matce, wszystko czyni
dobrowolnie, z ochotą, bez przymusu; — ty zaś tylko
poniewolnie i pod przymusem ledwie co chcesz uczyrlić. Jak więc możesz się sprawiedliwie nazywać synem Zakonu Św.?
Ustawy Zakonu twego chwalisz, że są zbawienne
i doskonałe, a czemu nie chcesz ich zachować? W drugich ganisz przestępstwa, a nawet karzesz je, gdy
masz władzę, a czemu sam podobnie, albo jeszcze bardziej przeciwko nim wykraczasz? Popatrz na siebie,
a przypomnij sobie wszystkie twoje wymysły, przez
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które tyle dałeś domowym i obcym zgorszenia, i powiedz, czy nie zasłużyłeś podobno na większą pokutę
i karę?
Weź pod uwagę skromność, jak jej przestrzegasz
w twoich sprawach, w domu, w towarzystwie obcych
osób? Zwróć uwagę na twoje nabożeństwa, jak bardzo one są oziębłe, podobno ludzie światowi z większą
gorącością ducha, uwagą i dłużej odprawiają swoje
modlitwy, aniżeli ty?
Przypatrz się temu, że osoby świeckie wszystkie
czynności swoje z większą spełniają bojaźnią sądów
moich i częściej mają na pamięci moją Boską obecność, aniżeli ty. Rozważ to wszystko, a uznasz, że na
tobie suknia tylko zakonna, a sprawy gorsze podobno,
niż u świeckich osób.
Gdy wykroczysz przeciwko życiu zakonnemu,
nie sobie, ale całemu Zakonowi wstyd i boleść przynosisz, bo nie mówią, że ty zgrzeszyłeś, ale osoba zakonna. Czyż potrafisz tak wielką krzywdę nagrodzić
św. Zakonowi, że dla ciebie złego, muszą się wstydzić
wszyscy dobrzy, święci i niewinni?
Głos zakonnika do Boga.
T w o j a nieskończona dobroć sprawiła to, o mój
Boże, żeś mi dał miejsce w zgromadzeniu tego św.
Zakonu, ale moja niepohamowana złość jest przyczyną, że nie postępuję według powinności powołania
mego. Włożyłeś na mnie jarzmo prawa zakonnego,
ale ja zrzucam je z hardego karku mego, wyłamuję
się od należytego jego zachowania i mówię bezbożnie
w sercu mojem: nie chcę go na sobie nosić, nie chcę
w niem Tobie Bogu służyć. Prawo rozkazuje mi milczenia pilnować, a ja przeciwnie pozwalam językowi
memu na niepotrzebne i szkodliwe gadulstwo. Prawo
mówi mi: bądź Przełożonemu posłuszny, jako Bogu,
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a ja zuchwale sprzeciwiam się woli Przełożonych moich. Prawo nakazuje mi być skromnym, cichym, pokornym, nabożnym, ubogim, a ja rozwiązły, gniewliwy,
pyszny, wymyślny. Niema jednym słowem ani jednego punktu prawa, któregobym złośliwie nie przestąpił. Za tak wielką złość moją żałuję z całego serca
i w najgłębszem upokorzeniu przepraszam Cię, najłaskawszy mój Boże, żem poważał się łamać prawo
Twoje, podane mi w Zakonie św. Od tego zaś czasu
postanawiam i chcę je jak najwierniej wypełniać,
aby spełnić Twoją najświętszą Wolę.
Ojciec duchowny.
Ne transgrediaris terminos antiguos, quos /tosuerunt patres tui. Nic przestępni granic starych,
które założyli ojcowie twoi (Prov. 22, 28). Są niektórzy zakonnicy, którzy chcą uchodzić za ubogich, ale
nie chcą najmniejszego cierpieć niedostatku; okazują
się posłusznymi, ale wtenczas gdy Przełożony postępuje według ich zdania; udają pokornych, ale obrażają się za każdem dotkliwem słowem; zachowują
prawa, ale te i wtedy, które i kiedy im się podoba.
Ty nie bądź z liczby takich, ale we wszystkich sprawach twoich pamiętaj na to, że Bóg patrzy na twoją
wierność w zachowaniu wszystkich praw zakonnych
i należytą gotuje ci za to koronę. Jeżeli post, niedo, statek, zimno, niewczas wyda ci się przykrym, mów
do ciała: Ciało, tego wzdrygasz się cierpieć i czynić
dla Boga? gdybyś służyło równemu sobie człowiekowi, cierpiałobyś daleko więcej. Dla Boga ucierpisz
krótko, a wieczną za to odbierzesz nagrodę. Bóg tak
chce, abyś tu cierpiało za swoje grzechy. Tem krótkiem twojem wytrwaniem i cierpliwością okażesz
Jezusowi wdzięczność za jego dla ciebie cierpienia
i niewczasy. Jezus był posłuszny, pokorny, ubogi,
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łaknął, na modlitwach trawił noce, a ty nie chcesz itd.
Postanów podobne czynić akty, gdy pokusa będzie cię
odwodzić od zachowania jakiego prawa lub powinności zakonnej.
Zmów 3 pacierze na uproszenie sobie łaski zachowania
praw zakonnych.

DZIEŃ VIII.

O

umartwieniu

języka,

o

duszach

czyśćcowych i obecności Boskiej.
Akt strzelisty tego dnia:
D ominę fac cum serv o fu o secundum misericordiam tu om.
Panie, uczyń z sługa twoim według miłosierdzia twego.
(Ps. 118, 124).

Rozmyślanie I.
O U M A R T W I E N I U JĘZYKA.
Głos Boski do zakonnika.
I.
.4 jeśli kto mniema, że jest nabożnym, nie powściągając języka swego, ale zawodząc serce: tego
nabożeństwo próżne jest (Jac. 1, 26). Bez umartwienia języka daremne twoje życie w Zakonie. Nic większej nie może przynieść człowiekowi zguby, jak nieposkromiony język. Pierwszy grzech naszych pierwszych rodziców wziął początek z niepotrzebnej z wężem rozmowy o owocu z zakazanego drzewa. Gdyby
Ewa umartwiła swój język i powstrzymała się od tej
rozmowy, nie popełniłaby tego grzechu. Uważ z tego,
jak wielkich złości początkiem jest język niemartwiony.
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Język dany ci został na to jedynie, abyś mnie
nim chwalił, używał go ku zbawieniu i nauce twych
bliźnich, a sam siebie oskarżał. Czyś na to go używał?
Mowa twoja powinna być szczera, prosta: Jest?
jest, Nie? nie (Mat. 5, 37), nie zaś obłudna lub zdradliwa. A czy jest ona taką?
Mieszkasz tuż przy moim domu, w którym Ja
sam się znajduję, dlatego mowa twoja powinna być
jak najskromniejsza, jak najcichsza. Uważ jednak,
jak ty swobodnie i lekkomyślnie gadasz nietylko już
w pobliżu mego domu, ale i w samym nawet kościele,
przez co wykraczasz przeciwko uszanowaniu, należnemu mojemu Majestatowi a nieraz i bliźnim dajesz
przez to zgorszenie, kiedy zapatrują się na ciebie.
Gdy Salomon budował dla mnie pierwszy dom,
ze względu na uszanowanie dla mnie, nie było przytem słychać najmniejszego hałasu narzędzi roboczych.
W tamtym domu nie mieszkałem, a takie miałem tam
uszanowanie, a czemu ty nie okazujesz mi teraz podobnego w moim domu, w którym stale mieszkam?
Zgromadzenie zakonne powinno milczenie zachować, aby głosy, śpiewające chwałę moją, należycie
rozbrzmiewały po domu jego. A czy tak się dzieje?
Czyż nie głośniej rozlega się mowa twoja lekkomyślna, swarliwa, gorsząca, próżna, aniżeli pienia na
chwałę moją?
Wobec twego Przełożonego, równego tobie człowieka, wystrzegasz się próżnego, lekkiego słowa,
a czemu nie strzeżesz się tego wobec mnie twego
Boga?
II.
W takim klasztorze, gdzie ściśle zachowuje się
milczenie, czuć pewien pobożności zapach, ku niemałemu zbudowaniu przychodzących, którzy przez to
upewniają się, że tam mieszka świętobliwość i cnota
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i dlatego sami nawet strzegą się wymówić na tem
miejscu jakie próżne słowo.
Jeżeli dozwolisz językowi swemu wszelkiej wolności, złe przez to wystawisz i sobie i Zakonowi świadectwo. Zastanów się więc, jak wielką przez to w y rządzasz Zakonowi swemu krzywdę.
Milcząc prędzej unikniesz grzechu, aniżeli gadając. Wielu już żałowało wdawania się w niepotrzebne rozmowy, czego nie żałowali ci, którzy umieli
milczeć. Czemu nie trzymasz na wędzidle języka twego, który tak często przyprowadza cię do upadku, którego i wstydzić się czasem i żałować musisz?
Natura żadnemu stworzeniu nie dała mowy, jak
tylko samemu człowiekowi, który jest stworzeniem
rozumnem dlatego, że człowiek, gdy ma co wymówić,
powinien wpierw poradzić się rozumu. A czemuż tak
nie czynisz? Przypomnij sobie wszystkie twe mowy.
Największe zgorszenia, jakie młodszym się daje,
pochodzą z nieostrożnej mowy, z nieposkromionego
języka. Nigdyby dzieci nie nauczyły się gadać, gdyby
starszych gadających nie słyszały i nie nauczyły się
od nich rozmaitych słów. Przypomnij sobie moje słowa, przeciwko gorszycielom wypowiedziane: A ktoby
zgorszył jednego z tych małych, którzy te mię wierzą, lepiej mu aby zawieszono kamień młyński u szyi
jego i zatopiono go w głębokości morskiej (Mat. 18,6),
ażeby nie miał za dane zgorszenie wieczne cierpieć
biada.
«
Czemu więc tak zbytnio pozwalasz językowi twojemu, który prowadzi cię na oczywistą zgubę, dlaczego nie trzymasz go na cuglach rozumu?
Najzłośliwsze dzikie zwierzęta, jak niedźwiedzie,
lwy, tygrysy, rysie potrafisz opanować i powstrzymać od ich srogości, potrafisz przez rozmaite sposoby
przywieść je do posłuszeństwa, a języka twego nie
zmożesz?
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III.
W wielomowności nie będzie bez grzechu (Prov.
10, 19). Gdy nie powstrzymasz się od niepotrzebnego
i ustawicznego gadania, cząsto językiem twoim i niewinnego bliźniego zranisz, a nieraz cześć i sławę
bliźniemu odbierzesz. Strzeż się zaś źle mówić o twoim
bliźnim, bo nadzwyczaj ciężko wrócić odebraną sławę, a grzech póty nie będzie odpuszczony, póki honor
nie zostanie wrócony. Czy wróciłeś bliźniemu twemu
równemu tobie, a czasem i starszemu odebrane mu
przez t w o j e obmowy dobre imię?
Każdy obmowca zabija trzy dusze: swoją, tego,
przeciwko któremu gada i tego, który go słucha, dając
mu zgorszenie. Zważ wielką złość tego grzechu, do
którego cię często twój nieposkromiony język przywodzi.
Język twój, jeżeli nie trzymasz go krótko na wodzy, jest gorszy, aniżeli język psa, bo ten leczy rany,
których się dotknie, t w ó j zaś dotykając niewinnego,
zadaje mu ranę.
Odemnie bierz przykład dla siebie wstrzemięźliwości języka i rządzenia nim. Ja to tylko mówiłem
w życiu mojem, co mi podał mój Przedwieczny Ojciec.
Milczenie zachowałem w czasie tak niesprawiedliwego nademną sądu, sprawę moją Ojcu memu polecając.
Stanęli przeciwko mnie fałszywi świadkowie, milczałem; skarżyli na mnie arcykapłani i rada żydowska,
słowa nie wymówiłem. Kiedy Kajfasz poprzysiągł
mnie na Boga żywego, abym powiedział, czy jestem
Chrystusem, Synem Boga żywego, odpowiedziałem
skromnie i w krótkich słowach. Takie zachowując
milczenie w czasie tylu i tak ciężkich przeciwko mnie
oskarżeń, dałem tobie przykład, abyś naśladował go
w największych twoich przeciwnościach i uczył się
wstrzemięźliwości w mowach twoich.
Rckdtlci* dla cs6b zakonnych
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Rozważ, co mówi Apostoł: Jeśli Ido w ułowię nie
upada, ten jest maż doskonały (Jac. 3, 2). Doskonałość
twoja pokaże się dopiero przez wstrzemięźliwość języka. Jeżeli doznasz jakiej krzywdy, językiem twoim
nie zdołasz jej naprawić, ale raczej ją pogorszysz.
W każdej twojej przykrości zdaj się na mnie, mnie
polecaj sprawę twoją, a Ja znajdę sposób, gdy przyjdzie czas, okazania niewinności twojej. •
Głos zakonnika do Boga.
Postaw, Panie, straż ustom moim, a drzwi osadzone wargom moim (Ps. 140, 3), abym odtąd nie w y kraczał językiem moim, którym do tego czasu tak
często obrażałem Ciebie Boga mego. Dałeś mi, Panie,
język, abym nim Ciebie Stwórcę mego chwalił, a ja
używałem go nie na chwałę Twoją, lecz na wzgardę
Majestatu Twego. Dałeś mi dobrą w y m o w ę , abym
przez nią nauczał praw Twoich bliźniego i dobrą radą
prowadził go na drogę zbawienia, a ja złośliwy przez
niegodziwe słowa więcej bliźniemu zgorszenia niż
nauki przyniosłem. Dałeś mi obrotny język, abym
nim mówił prawdę i siebie samego szczerze, bez dobierania słów na pokrycie popełnionej złości, oskarżał
na św. spowiedzi, a ja nieraz, niestety! zataiłem prawdę i ukrywałem przed Tobą złość moją tam w trybunale pokuty przed namiestnikiem Twoim, gdzie trzeba było jasno i wyraźnie powiedzieć. W ustach moich
.znajdowało się nie T w o j e Imię Najświętsze, ale bluźnierstwa, przysięgi, kłamstwa, obmowiska, mruczenia, słowa gniewliwe, zawzięte, pyszne, nieuczciwe,
gorszące. Imię T w o j e Najświętsze, na które pada
wszelkie kolano, drży piekło, niebo głowę pochyla :
nie miało w ustach moich żadnego uszanowania. Na
chwałę Twoją, choćby przez krótki tylko czas, nie
chciało mi się ust otworzyć, lecz na obmawianiu świa-
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towych próżności nie zamykały się po całych dniach,
z krzywdą i obrazą Majestatu Twego. Lecz teraz żałuję serdecznie za te wszystkie niepowściągliwości
i rozwiązłość mojego języka, a na przyszłość postanawiam używać go tylko na chwałę Twoją, na zbudowanie bliźnich i na mówienie prawdy przy oskarżaniu
się na spowiedzi świętej.
Ojciec duchowny.
Ksto mansuetus ad audiendum rerbum, ut intelligas, et cum sa/nentia proferas responsum tuum.
Bądź cichy ku słuchaniu słowa, abyś wyrozumiał:
a z mądrością dawał odpowiedź prawdziwą (Eccli.
5, 13). Mądrość każdego pokazuje się przez słowa
prawdy. Niech nigdy w ustach twoich nie powstanie
kłamstwo, o którem mówi Pismo Św.: Usta. które
kłamią, zabijają duszę (Sap. 1, 11). Usta twoje niech
otwarte będą na Boskie słowa, a zamknięte na rozmowy światowe. Gdy nie będziesz miał nic mądrego
do powiedzenia, lepiej milcz, bo milczenie u ludzi
mądrych w poszanowaniu i zwyczaju. Naczynie próżne uderzone, w y d a j e wiele hałasu, pełne zaś, mało.
To, co posłuszeństwo ci przykazuje, wykonywaj
w milczeniu i wewnętrznem skupieniu. Gdy oskarżony zostaniesz, wysłuchaj tego ze spokojem i w milczeniu, milczącego naśladując Jezusa. Na miejscach,
przeznaczonych do milczenia, jako to w chórze, w zakrystji, w refektarzu na kurytarzach itd., zachowaj
je pilnie. Do twoich braci odzywaj się z należytem
uszanowaniem, winną czcią, skromnie, z miłością, nie
wyniośle, nie uszczypliwie, ale delikatnie i łagodnie
jako z bratem swoim według tego, jak ci nakazują
prawa zakonne. Nie jest bowiem godzien uszanowania ten, co drugiego nie szanuje, według przysłowia:
Uszanowanie jest w szanującym, a Pismo św. powia-
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da: Biada, który gardzisz, uza i sum wzgardzony nie
będziesz? (Is. 33, 1). O drugim nigdy źle nie mów,
choćbyś coś napewno wiedział, bo może o tobie gorzej
gadają, i gdybyś ty sam znalazł się w podobnych okazjach, podobnobyś gorzej jeszcze postąpił. Zasłużysz
sobie na miłość u wszystkich, gdy sam będziesz z miłością z drugimi rozmawiał i każdego z należnem mu
uszanowaniem wspominał. We wszystkich mowach
twoich pamiętaj na to, że masz kiedyś złożyć przed
Bogiem ścisły rachunek z każdego próżnego słowa,
a cóż dopiero z niedobrego, kłamliwego, nieuczciwego,
pysznego, gorszącego? Postanów język twój powstrzymywać od takich niedobrych słów, do których się
przyzwyczaiłeś.
Zmów 3 pacierze na uproszenie sobie łaski wstrzemięźliwości języka.

t
Czyfanie

I

ZAKONNIK NIE POWINIEN BYC CHCIWY, ANI
UBIEGAĆ SIĘ O GODNOŚCI, PRZEŁOŻEŃSTWA
LUB INNE NIEODPOWIEDNIE DLA JEGO STANU
RZECZY.
Nauczyciel Narodów, Paweł św. występek chciwości uważa za początek i źródło wszystkich złości,
za przyczynę odstępstwa od Boga, powód błędów co
do wiary, źródło niezliczonych przykrości i boleści:
Radix omnium malorum est cupiditas, quam quidam appetentes errarerunt a fide, et inseruerunt se
dolońbm multis (1. Tim. 6, 10). Z tego to źródła w y płynęła pierwsza złość pysznego Anioła. Gdy bowiem
pomiędzy Synami Boskimi w światłości Świętych
pokazała się chciwość i trucizną swego jadu zaraziła
trzecią część najpiękniejszego stworzenia, natychmiast przez niepowetowany upadek duchów, chci-
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wych honoru nad miarę swego stanu, uczyniła szpetną obrzydliwość spustoszenia na miejscu świętem,
zgasiła wielką ozdobę nieba. Z tego to również źródła
wypłynął i grzech naszych pierwszych rodziców w raju. Niezadowoleni bowiem taką hojnością darów Bożych, jaką się obsypani przez szczodrobliwość Bożą
widzieli, z chciwości nienasyconej zapragnęli spełnienia kłamliwej obietnicy szatańskiej, że gdy spożyją
owoc z zakazanego drzewa, otworzą się im oczy i staną się jako bogowie, wiedzący dobre i złe. T y m w y stępkiem opanowani odważyli się na przestąpienie
tak surowego zakazu Bożego z takim dla siebie skutkiem, że podobnie jak Aniołowie w niebie, nie dotrzymawszy należnej Bogu wiary, popadli, stosownie
do słów Apostoła, w nieprzeliczone boleści, kary, nędze, zabierając ze sobą z raju tylko wstyd i hańbę,
jako jedyny owoc s w o j e j nienasyconej chciwości.
Tak podobnież niema między wybranemi na służbę
Bożą duszami występku, któryby z innej rodził się
matki, a nie z chciwości nieposkromionej, nieumartwionego pragnienia i żądzy niepohamowanej posiadania jakiej niezgodnej ze stanem rzeczy. To to jest
źródło, z którego w y p ł y w a j ą wszystkie nieporządne
sprawy; ten to jest korzeń, z którego wyrastające
latorośle w y d a j ą cierpki owoc przestępstwa przykazań Boskich i praw zakonnych; to to jest ognisko,
z którego buchają iskry i gorące płomienie szalonej
niekiedy śmiałości i zuchwałości, gdy, byleby tylko
własnej dogodzić chciwości, gotowi jesteśmy na największe nawet narazić się niebezpieczeństwa. Albowiem natura zepsuta, popychając nas do gorąco
pożądanej rzeczy, zasłania nam oczy i nie pozwala
dojrzeć tego zła, do którego przez chciwość idziemy.
Lubo jednak rodzice nasi, zapaleni chciwością
dostąpienia Majestatu Boskiego, narówni z Aniołami
ciężko wykroczyli, to przecież daleko straszniejszym
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w swoich skutkach okazał się upadek Aniołów, aniżeli ich, a to dla tej podobno przyczyny, że tamci
odważyli się na to w miejscu świętem, przy boku
swego Boga, ci zaś nie na tak świętem miejscu. Podobnież cięższy daleko upadek czeka sługę Boskiego,
który znajduje się między wybranemi duszami, gdy
da się nieumartwionej chciwości opanować, aniżeli
osobę świecką, bo chociaż ich występek jednakowego
byłby rodzaju, to przecież upadek zakonnika, skutkiem wyzszej doskonałości jego stanu, byłby daleko
gorszy.
Że zakonne osoby wolne powinny być od pożądania wysokich stopni lub przełożeństwa, pięknie się
to pokazuje z odpowiedzi Chrystusowej, danej matce
synów Zebedeuszowych, gdy prosiła, aby jeden z j e j
synów zasiadał po prawicy, a drugi po lewicy tronu
jego chwały. Chrystus bowiem zganił tę prośbę matki>
i synów, mówiąc: Nie wiecie, o co prosicie, a chcąc
tych młodzieńców pouczyć, co to znaczy w szkole jego
starać się o wysokie dostojeństwa, zapytał: Czyliż możecie pić kielich, Ictóry ja będę pił? (Mat. 20, 22).
Albowiem P. Jezus widział w nich chęć dostąpienia
godności, ale równocześnie chciał wiedzieć, czy mają
odwagę podjąć się tego wszystkiego, czego godność
zasiadania obok niego wymaga. Godność powagi przełożeńskiej w Zakonach — to jakby krzesło władzy obok
tronu Chrystusowego, na którem zasiadają Przełożeni,
aby na miejscu Chrystusa i w jego imieniu rządzić
poddanymi. Jeżeli kto chciwie ubiega się o nią, podobno z synami Zebedeuszowymi sam nie wie, o co
prosi. Jeśli chce wiedzieć, czy godny jest tego miejsca, niechże sam siebie zapyta tak, jak Chrystus pytał Jakóba i Jana: Czy możesz pić kielich, który sam
Chrystus pił? A więc, czy możesz tak pościć, jak
Chrystus pościł przez czterdzieści dni? czy możesz
wstawać o północy na przepisane nabożeństwa tak,
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jak Chrystus trawił noce na modlitwach? czy możesz
zadowolić się pospolitem jedzeniem i napojem
w wspólnym refektarzu z braćmi swoimi, bez przyrządzenia sobie osobnych potraw i przypraw tak, jak
Chrystus, który to pożywał, co wszyscy Apostołowie?
czy możesz być zadowolonym z tej sukienki, którą ci
Matka twoja Zakon św. narówni z innymi daje tak,
jak Chrystus zadowolony był z jednej sukni, danej
mu przez jego najśw. Matkę? czy możesz ubóstwo
tak zachowywać, jak je zachowywał Chrystus? Jeżeli
bowiem chcesz od innych różnić się powagą władzy
Chrystusowej, musisz podobnie wyrazić na sobie
życie Chrystusowe. Musisz więc być cichym, łaskawym, pokornym jak Chrystus; musisz kochać wszystkich, a kochać aż do końca jako Chrystus; musisz tak,
jak Chrystus nie swojej wygody, nie dobra własnego
szukać, ale dobra wszystkich. To właśnie jest przyczyną, że wielu pożąda i dąży do przełożeństw i godności w Zakonach, iż tacy szukają jedynie zadowolenia własnego, pragną wyróżnienia nad innych, chcą
przez zdobytą władzę przełożeństwa więcej dla siebie
osiągnąć wolności, ale chciwością zaślepieni nie poznają natury przełożeństwa i dlatego uwikłani w sidła
djabelskie, które przed nimi przyjemna wolność zakryła, nieszczęśliwie giną.
Ktoby się mógł spodziewać, że młodzi synowie
Zebedeuszowi odważą się na przyjęcie przykrego
i gorzkiego kielicha prac Chrystusowych? A jednak
Ewangelja św. świadczy, że Chrystusowi odpowiedzieli oni śmiało, z niezatrwożonem sercem, bez zająknienia: Możemy! a to dlatego, że gorąco pragnęli
zasiąść przy boku Chrystusowym. Tak postępują ci,
którzy w sercu swojem uplanowali sobie zdobyć koniecznie jaką godność lub jakiś niepożyteczny urząd
w zakonnem Zgromadzeniu: odważają się na największe niebezpieczeństwa, nie odstraszą ich najgorsze
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przeszkody, byleby tylko mogli upragnionej władzy
lub urzędu dostąpić.
Straszny w tej materji wypadek przytacza Nebridius (Antiąu. Epist. 86), który się przydarzył w pewnym ścisłym i znanym Zakonie, którego tu nie chcę
wymieniać. Pewien zakonnik, imieniem Franciszek
Burgundus, żyjący w klasztorze Maurjańskim, położonym na terytorjum księstwa Sabaudji, pod zakonną sukienką ukrywał nieposkromioną do przełożeństw
ambicję i do wielu też doszedł godności. Kiedy jednak
złożony został śmiertelną chorobą, a zakonnicy, przy
skonaniu jego obecni, starali się go zaopatrzyć na
drogę wieczności ostatniemi Sakramentami, on w y znał publicznie, że urząd przełożeństwa zakonnego
zdobył podstępnie i obłudnie przez udawanie cnoty,
taką tylko pobudką powodowany, aby w ten sposób
zadośćuczynić swemu obżarstwu z okazji częstej bytności rozmaitych gości w klasztorze. Całe jego życie
— mówił — to nic innego, jak tylko wysokie o sobie
rozumienie, obżarstwo i zmyślona świątobliwość,
przez co prawdziwym był Judaszem, skazanym na
wieczne potępienie. Potem zaczął przeklinać przeszłe
smaczno zgotowane potrawy i osiągnięte godności,
a wyrzucając z rękawa swego koronkę, Agnus Dei
i książeczkę z Regułą swego Zakonu, za każdorazowem wyrzuceniem tych rzeczy przeraźliwie wołał:
Damnatus sum! in aeternum! in aeternum! Potępiony
jestem! na wieki! na wieki! A tak straszliwym głosem rycząc: O in aeternum! O na wieki! wyzionął
nieszczęśliwy swą duszę i poszedł do zgotowanej sobie
wieczności. Jakąż więc korzyść ze zdobytego chciwie
przełożeństwa osiągnął ten nieszczęsny obłudnik?
jaki ma dziś z tego pożytek? chyba ten tylko, że do
tego czasu musi się w nieugaszonych ogniach wypłacać Boskiej sprawiedliwości za swoją nieumartwioną
chciwość. O nieszczęśliwa chciwości! jak ciężko zabi-
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jasz dusze Bogu poświęcone! — Dla przestrogi tych
wszystkich, którzy, zarzuciwszy wstyd i bojaźń Boską,
na wszelki sposób zabiegają w Zakonach o niepożyteczne urzędy i godności, powiedział Chrystus do
św. Brygidy te słowa: Qui ambiunt honores et praelationes, erunt participes omnium poenarum, et peccatorum eorum, quos susceperunt regere, et oonfu•
sio eorum erit sine fine. Tacy. którzy zabiegają
o godności i przełożeństwa, będą mieć uczestnictwo
we wszystkich karach i grzechach tych, którymi
podjęli się rządzić, a zawstydzenie ich będzie bez
końca.
Codzienne doświadczenie uczy, że starszeństwa
łakomą chciwością nabyte, żadnego nie zwykły pożytku Zakonowi przynosić. Albowiem jak może co
dobrego dla Zakonu uczynić ten, co nie dla dobra
Zakonu, lecz dla własnej korzyści o nie się starał?
Jaki pożytek może sprawić w duszach ten, który swego tylko szuka wszędzie pożytku. Innocenty wyraźnie to mówi: Ambitiosus statim ut est ad honorem
promotus, in superbiam emtollitur, non curat prodesse, sed gloriutur praeesse. A mbitny jak tylko dostanie się na jaką godność, unosi się w pychę, nic
chodzi mu o to. żeby być pożytecznym, lecz chlubi
się z tego, że został przełożonym. Nie można spodziewać się dobrego skutku z jakiej rzeczy, gdy środki,
prowadzące do tego, nie są dobre i uczciwe.
Beyerling pisze, że po śmierci Stefana Batorego,
króla polskiego, chan tatarski, pragnąc się dostać na
tron polski, przysłał do Rzeczypospolitej następujące
propozycje: I. że z własnego państwa przyprowadzi
ze sobą tysiące wojska na obronę królestwa polskiego; II. że, sam obchodząc się dla swego pożywienia
końskiem mięsem, nie będzie się tykał stołowych
intrat królewskich; III. có do powinności zaś wiary
katolickiej, to napisał: Quod Rełigionem uttinet, tuus
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Pontifeat meus Pontifex esto, tnus Lutherus, meus
lAitherus est o. Go do Religji zaś, twój Papież, mój
Papjteż; tirój Luter, mój Luter niech będzie. Ó w czesny jednak Prymas, Stanisław Karnkowski, wraz
z innymi senatorami widząc taką chciwość władzy
w hardym tatarzynie, a nie pragnienie dobra Rzeczypospolitej, odrzucił przedstawioną propozycję. Nie
był bowiem królewskiego dostojeństwa gódzien ten,
co tak marnemi posługiwał się środkami, aby ją
osiągnąć. Jeżeli więc w osobach świeckich, u poganina
nawet, było rzeczą naganną, tak ubiegać się o władzę,
to czy taka ambicja niema być naganna u osób zakonnych? Na takich ogromnym głosem woła św. Bernard: Unde tantus praelationis ardor? Unde ambitionis impudentia tan ta? unde resania tanta praesumptionis humanaet Skąd tak wielka żądza przefożeństwaf Skąd taki bezwstyd ambicji? Skąd taki '
szał zarozumiałości ludzkiej? A dalej: Quo ista, o monachi? ubi timor mentis? ubi rubor frontis? Quis
umąuam probatorum monachorum tale aliguid, aut
rerbo docuit, aut reliąuit exemplo? Co czynicie, o zakonnicy? gdzie bo jaźń duszy? gdzie wstyd czoła?
Któryż to z wzorowych zakonników czegoś podobnego kiedy czy przykładem nauczał, czy przykład zostawił? (Ser. de conv. ad cler. c. 27).
Do cesarza Fryderyka I I I przyszedł raz pewien
zakonnik, ubiegający się o opactwo i przyrzekł złożyć
mu znaczną sumę pieniędzy, gdyby jemu oddał tę
godność. Cesarz zapytał go, czy ma przy sobie igłę,
jakto jego Reguła nakazuje? Gdy odpowiedział, że
jej przy sobie nie ma, cesarz oddał to opactwo drugiemu zakonnikowi, który miał przy sobie igłę, bo
uważał, że taki, który sam nie umie przestrzegać obowiązujących go przepisów, nie umiałby i nie miałby
prawa wymagać tego od innych. Ów łakomy zakonnik nie wiedział podobno, co to znaczy być Przełożo-
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nym, jaka to godność? która, zdaniem św. Bonawentury, lubo jest wysoka i miła, to jednak i niebezpieczna: Est status praelationis simul excelsus, et
periculosus. Nie rozumiał, że przed trybunałem Boskim Przełożonych nadzwyczaj surowy czeka sąd:
Judicium durissimum his, qui praesunt, fiet (Sap.
6, 6). Nie zdawał sobie sprawy, że gdy większą powierzoną sobie będzie miał władzę, o więcej go pytać
będą: Omni cui multum datum est, multum ąuaeretur ab eo (Luc. 12, 48). Z tej to właśnie przyczyny
najświętsi i w życiu doskonałem doświadczeni mężowie chronili się, wypraszali , a wreszcie i uciekali
od podobnych urzędów i godności. Sw. Jan od Krzyża
prosił usilnie Chrystusa, aby nie umierał na przełożeństwie. Sw. Andrzej Corsini, imieniem swojem
i świątobliwością sławny, aby uniknąć biskupstwa
fezulańskiego, schronił się do klasztoru Kartuzów.
Sw. Bernard podziękował za trzy intratne biskupstwa
i dwa arcybiskupstwa. Sw. Dominik tak samo uczynił, kiedy mu czterokrotnie biskupstwo ofiarowano,
a w jego ślady poszli: św. Tomasz z Aąuinu. dziękując za neapolitańskie biskupstwo, św. Wincenty Ferrerjusz za walentyńskie i za kardynalską purpurę,
św. Bernardyn Seneński za seneńskie, urbitańskie
i ferrarjańskie, św. Franciszek Borgjasz za kardynalską purpurę i tylu innych, którzy lękali się przyjmować podobnych godności nie dla innej przyczyny,
jak tylko dla obawy ścisłego przed Bogiem rachunku
za powierzone sobie dusze. Inni przyjmowali wprawdzie te godności, ale z wielką bojaźnią i przymuszeni
tylko, albo wyraźnym Boskim rozkazem, albo mocą
św. posłuszeństwa.
Niech przeto godzi mi się tutaj przytoczyć słowa
św. Grzegorza Papieża, który w liście swoim papieskim przestrzega wszystkich, ubiegających się o nabycie duchownych godności, tą zbawienną uwagą:
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Jlinc ergo praecijńtes colligant, cum quanta culpa,
ex appetitu proprio, caeteris pracferri non metuunt.
si Sancti riri plebium ducatum suscipere, Deo etium
jubente, timuerunt. Z tego przeto niech tacy, co do
godności na łeb na szyję lecą, zrozumią, z jak wielką
winą nic lękają się z własnej chęci pchać się na czoło
wszystkich, gdy święci obawiali sic podejmować
przewodnictwa nad ludami, naweI na rozkaz Boski.
Hugo Kartuz, gdy zakonnicy usilnie nalegali na
niego, aby przyjął przeorstwo, wymawiając się od
tego urzędu, mądrze i świątobliwie odpowiedział:
\umquum per unam diem potui eustodire me ipsum.
Nigdy nie mogłem przez jeden dzień dopilnować siebie samego. O święta odpowiedzi doskonałego zakonnika, jak wiele sprawiłabyś pożytku w duszach zakonnych, gdybyś mogła niezatarcie w y r y ć się na
duszach tych, co wszelkich godziwych i niegodziwych
używają środków, tracąc nawet już wszelki wstyd,
aby tylko wydrapać się na jaki przełożeństwa stopień
lub pochwycić jakąś godność w Zakonie! Niejeden,
który samego siebie nie umie dopilnować, spojrzawszy wprzód w głąb samego siebie, nie przedzierałby
się podobno tak śmiało do władzy nad innymi, bo gdy
według Apostoła nie umie utrzymać porządku w domu własnej duszy swojej, to jak może go utrzymać
w domu licznego Zgromadzenia, które jest kościołem
Bożym? Nie czyniłby wykrętnych zabiegów o to,
z czego czeka go ścisły rachunek, gdy już sam za siebie
nie może Bogu odpowiedzieć: tśi quis pro se ipso rationem reddere nequaquam sufficit, quanto minus
pro se sibique commissisf mówi św. Wawrzyniec Justiniani (de Reg. prael. c, 1). Jak pięknie kwitnęłyby
Zgromadzenia zakonne przez zachowanie praw, szerzenie chwały Bożej, nauki i doskonałość życia, gdyby
niektóre osoby, gdy nie widzą w sobie umiejętności
i sposobności do rządzenia duszami, nie darły się do
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władzy i nie ubiegały o nią! Jakoż w rzeczy samej
widzimy naocznie, że w tych Zakonach, w których
przy profesji składa się ślub nieubiegania się o godności tak w Zakonie, jak i poza nim, utrzymuje się
i pomnaża, ku niemałemu zbudowaniu wszystkich
i chwale Zakonu, doskonałość zakonnego życia i zachowanie praw.
Augustyn Lopez opowiada, że gdy razu jednego
Przełożeni kościelni zjechali się na obrady do pewnego miasta, to w tym samym czasie i czarci podobne
zebrali zgromadzenie swoje, z którego ten list napisali
do Przełożonych kościelnych: Principes gehennarum
Principibus Ecclesiarum id, quod noblu ipsis etc.
Gratias vobis referimus, ąuia proptcr restram negligentiam, et mala exempla, quot vobis commissi,
tot ad nos missi. Książęta otchłani piekielnych Książętom Kościołów tego wam, czego samym sobie, życzymy itd. Dzięki wam składamy, że dla waszego
niedbalstwa i złych przykładów, ilu wam jest poleconych, tylu do nas posłanych. — Tak giną nieszczęśliwe dusze, drogą K r w i ą Chrystusową odkupione,
zasługami jego nabyte, gdy dostają się pod władzę
i rządy tych, którzy do dostojności Przełożeństwa
niegodziwemi sposobami doszedłszy, aby tylko swym
nieposkromionym namiętnościom dogodzić, nie dbają
potem o życie zakonne dlatego, że i sami nie umieją
żyć po zakonnemu.
Za przełożeństwem, przez taką niską chciwość
nabytem, następuje wolność, x-ozpasana na wszelką
rozpustę, a za nią ciągną się niby ogniwa łańcucha,
ze sobą spojone, wszystkie inne najgorsze nawet w y stępki; wszystkie zakonne śluby, jeżeli się ich jeszcze
zupełnie nie łamie, idą w zaniedbanie; dobra zakonne, które są dziedzictwem Chrystusowem, rozprasza się na marne, gdyż nie używa się ich na
przeznaczony cel, lecz na zaspokojenie własnych
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upodobań; jałmużna, krwawym ludzi potem w y ciśnięta obraca się na zbytki; zakonnicy cierpią
ucisk i niedostatek; a wreszcie na Zakon, ku ogólnemu zgorszeniu, spada hańba i niesława, których niepodobna poprostu potem naprawić. Nie moje są to
słowa, ale tak wielkich i świętych Ojców, jak Bazylego, Bernarda, Kasjana, Chryzologa, Kartuzjana,
których świadectwa nasz Lezana przytacza w Księdze De Reform. Reguł., sam dodając na końcu: Ut
uno verbo dicam, tuta fere r.itiorum colluoies ambitiosi Regularis unimum inradere solet (c. 13). Aby
w jednem powiedzieć stówie, wszystkich prawie występków stek zicykł wchodzić do duszy ambitnego
zakonnika.
Święty Paweł w liście do ucznia swego T y m o teusza przestrzega go, aby chronił się złych i niecno- ,
tliwych ludzi, ich społeczności i towarzystwa, ponieważ takie czasy mają nastąpić, w których pełno będzie bezbożności i najgorszych występków: A wiedz
to, iż w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.
Jiędą ludzie, sami siebie miłujący, chciwi, hardzi,
pyszni, bł uźnierze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, złośnicy, bez miłości przyrodzonej, bez pokoju,
potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, bez dobrotliwości, zdrajcę, uporni, nadęci i rozkosze więcej
miłujący niśli Boga: mając wprawdzie pozór pobożności, lecz się mocy jej zapiera jący. I tych się chroń
(2. Tim. 3, 1—5). Co Apostoł przepowiedział Tymoteuszowi, że przy skończeniu świata mają się pojawić
na ziemi tak występni i niegodziwi ludzie, to się już
temi czasy widzi po niektórych Zakonach, gdzie niektóre osoby niesprawiedliwie, a nieraz i w niegodziwy
sposób dobijają się o urzędy, godności, przywileje.
Gdyby bowiem ktoś przypatrzył się z uwagą ich
wszystkim postępkom i zabiegom niegodziwym i przeczytał ów rejestr występków i niecnot, przez Apostoła
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zestawiony, jeśliby już całkowicie wypełnionego
w nich nie widział, to musiałby bądźcobądź przyznać,
że nie wiele do jego wypełnienia nie dostawa. — I takież to osoby, tylu przepełnione niecnotami, odpowiednie i godną są przełożeństwa w Zakonach? I takież to osoby powinny być na takich urzędach, na
których jako na lichtarzach zapalone pochodnie, przełożeni młodszym powinni przyświecać dobremi przykładami? I takież to osoby sposobne są do rządzenia
duszami, które własnych najpierw złych żądz nie umieją poskromić? I takież to osoby mają być nauczycielami cnotliwego życia, które nietylko że nie mają
w sobie żadnej cnoty, ale, co gorsza, nią gardzą, nie chcą
o niej ani wiedzieć, ani słyszeć, czasami szydzą i naśmiewają się z niej, prześladują ją w innych? Takich
Apostoł kazał unikać. Takim zakonnikom, według
nauki pełnego Ducha Bożego Nauczyciela Narodów,
przez którego usta sam Zbawiciel przemawia, wara
od urzędów, od dostojności, od przełożeństwa, od
rządów dusz w Zakonach Bogu na ofiarę wybranych!
A gdyby kiedy tacy, dla dogodzenia swojej nienasyconej chciwości, nie bacząc na Boga i swoją duszę,
niesprawiedliwie i w niegodziwy sposób, gwałtem
prawie na przełożeństwo się dostali, niechże wiedzą
o tem, że bardzo głęboki stopień czeka ich w piekielnych mękach.
Jeremjasz, patrząc na wspaniałość stołecznego
miasta Jerozolimy, otoczonej wysokiemi murami,
obronnej przez warowny zamek na Syjonie, przyozdobionej tak przepyszną i wspaniałą świątynią i równocześnie uważając, że to wspaniałe i ozdobne miasto
czeka smutny i nieszczęsny upadek, że cała jego
przepyszna ozdoba przemieni się w jedno obrzydliwe
spustoszenie, wysokie mury z ziemią zrównane zostaną, świątynia zburzona, a pobożność u ludu upadnie, wszystek serdecznemi zalany łzami, jęczy żało-
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śnie: Drogi Syjonu płuczą, że niemasz, ktoby szedł
na święto uroczyste. Rękę swoją ściągnął nieprzyjaciel na wszystkie kochania jego, bo widziało pogany,
że weszli do świątyni jego, którym zakazałeś był,
żeby nie wchodzili do kościoła twego (Tren. 1, 4 i 10).
Zatrzymajmy się nad tą skargą płaczącego Jeremjasza. Jako przyczynę tak nieszczęśliwego upadku tego
miasta Prorok ten uważa to, że do świątnicy Bożej
wchodzili ci, których noga według rozkazu Boskiego
nie powinna tam postać. A czyż nie z podobnej przyczyny bierze początek równy upadek Zakonów Św.,
z tej mianowicie, że na stopień przełożeństwa po Zakonach, wbrew prawom i zakazom Boskim i kościelnym, wchodzą gwałtem przez niegodziwe starania
i zabiegi tacy, którzy nie powinni tam wchodzić?
Skądże bowiem tak wielka obrzydliwość rozwiązłego
życia w zakonnych osobach? skąd te niezliczone w y kroczenia, i nieustające występki przeciwko Boskiemu i zakonnemu prawu, popełniane bezkarnie, a co
gorsza, chwalone czasem i podtrzymywane? skąd to
pochodzi, że cnota uciśniona, wzgardzona, wyśmiana, a nieraz całkiem z domu zakonnego wypędzona,
jeżeli nie z tej przyczyny, że na stopnie przełożeństwa
w domach Bożych gwałtownie dostali się tacy, którzy
daleko od nich powinni być oddaleni, że rządy nad
duszami objęli ci, którzy nie wiedzą wcale, co do
duszy należy, że gospodarstwem domu Boskiego zawładnęli owi, co własnego sumienia w porządku utrzymać nie umieją? Ach! jaką korzyść ma piekło
z takich przełożonych! jaką szkodę i boleść cały Zakon! jaką krzywdę niepowetowaną Bóg, gdy przez
rządy takich przełożonych giną nieszczęśliwie na
wieki dusze, Krwią nieskończonej ceny przez Zbawiciela odkupione! Gdybyśmy przypatrzyli się bliżej i uważniej tym Zgromadzeniom, w których chciwością, intrygą, podstępem lub w inny sposób nie-
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godziwy nabywają się przełożeństwa, na widok tylu
niesprawiedliwości i nieporządków, które za takimi
przełożonymi wchodzą do klasztorów, na widok podupadłej ozdoby i ścisłości zakonnego życia, zdumiewając się, że tyle złego mógł wyrządzić zły przełożony, ubolewalibyśmy z tym samym Jeremjaszem, jęcząc i wołając: Haeccine est urbs perfecti decoris,
gaudium universae terraef I onoż to jest miasto
doskonałej
piękności,
wesele
wszystkiej
ziemi?
(Tren. 2, 15). I tenże to jest Zakon, tak doskonały
w swoich prawach, a tak rozwiązły w uczynkach?
I tenże to jest Zakon, co tylu wydał Świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze, a lud wierny czci,
w z y w a i szanuje, a teraz tak rozluźniony i podupadły, że i podobieństwa do dawnego nie ma? — Niechże przeto ys Zakonach św. nie będzie tego nieszczęśliwego zwyczaju, żeby osoby zakonne miały się dobijać i starać o przełożeństwa jakie lub urzędy.
Strach wspomnieć o strasznem karaniu sprawiedliwego Boga, spadającego na podobnych zakonników. Świątobliwi i poważni w Kościele Bożym
pisarze wiele opisują przykładów nieszczęśliwych
strasznej zemsty i potępienia wiecznego za ten w y stępek, z których jeden tutaj krótko przytoczę.
W księstwie saskim żył pewien opat, którego imienia nie wymieniam, który korzystając z przywiązanej
do urzędu swego wolności dla zaspokojenia swoich
kaprysów, zwykł był każdego roku posyłać po ozdobne i bogate suknie do Flandrji, bo nie chciał w takich
chodzić, jakich inni bracia zwyczajnie używali. Po
jego śmierci zakonnicy podzielili między siebie pozostałe po nim suknie, Przeorowi oczywiście dostały się
najlepsze i najozdobniejsze. Kiedy je jednak dnia
jednego przywdział na siebie, uczuł nieznośny ból,
zdało się mu, że ktoś przypieka go ognistemi blachami
tak, że musiał je niezwłocznie ze siebie zrzucić. Z szat
R t k o t o k c j c dlo o s ó b cokonnych
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zaś porzuconych wypadały iskry, jakby z rozżarzonego żelaza. Zakonnicy, widząc to, poznosili na jedno
miejsce wszystkie owe rozebrane przez siebie suknie,
z których, rzecz dziwna, jakby z najgorętszego pieca,
buchały palące płomienie.
Wielki to nierozum starać się w Zakonach o przełożeństwa lub jakieś godności ze strony tego, który
ani pomyśleć o tem nie powinien. Kto opuścił świat,
rodziców, zaszczyty wszelkie, dochody, w y g o d y i uciekł od tego wszystkiego do Zakonu, jak może teraz
szukać tego wszystkiego bez wstydu? Kto wzgardził
wszelkiemi honorami, jak może teraz o nie dbać na
miejscu pokornem? i znaleźć je tam, gdzie ich być
nie może? A dajmy na to, że mógłby się o to wszystko
starać, to cóż za pożytek może mieć z niepożytecznego
w Zakonie urzędu? chyba ten tylko, że ściślej obowiązany jest doskonalsze prowadzić życie, być pierwszym i najdoskonalszym w wypełnianiu prawa, dawać
z siebie przykład zakonnego życia młodszym i poddanym i zawsze, jako najpierwszy w urzędzie, najpierwszym być do ostatniej nawet i najniższej powinności zakonnej.
Teologowie nie zabraniają przyjmowania urzędu
przełożeństwa, gdy wymaga tego potrzeba i pożytek
duchowny w Zakonie, ale przestrzegają przytem, aby
pod sukienką pożytków duchownych nie taiła się
chęć nabycia godności i niegodziwa żądza, jak to powiada wspomniany już w y ż e j Lezana. Gdyby zaś
kogo do zabiegów o urzędy pobudzały szlachetne nawet pobudki, jak potrzeba i pożytek Zakonu, jego
własna zdatność do tego i sposobność, jakie z łaski
Bożej posiada, zebrane zasługi itd., niechże ma na
pamięci piękną naukę, którą Alwares de Paz dla podobnych osób zostawił: Si l)eo placitum fuerit, ipse
te manifestabit, ipse te e latebris extraliet, et super
eandelabrum ponęt. Si tiulem ipse non dixerit, as-
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cende superius, care ne ascendas, ne honores et la u
dationes inquirus, quiu eas fort anse diabolus tibi
suppeditabit ut pereas. Jeżeli Bogu będzie się podobało, on sam cię objawi, on sam ivgdobędzie cię
z ukrycia i na świeczniku posławi. Jeżeli zas on sam
nie powie: posiądź się wyżej, strzeż się wyżej wspinać, nie szukaj zaszi-zylów i pochwał, albowiem
dostarczy ci ich djabeł na twoja zgubę. (De vit. sp.
t. 2. 1. 4. p. 3).
Naostatek w sprawie przyjmowania przeiożeństw
i godności w Zakonach niech dla każdego będzie
wskazówką i regułą to zdanie Wielkiego Grzegorza,
Papieża, a przedtem zakonnika: I irtutibus pollens,
coactns ad regimen
reniat, rirtutibus cucuus, nec
coactus acccdat. Cnotliwy podprzymusem tylko niech
do rządów przychodzi, niema jacy zaś cnót ani pod
przymusem niech nic przystępuje.
Rozmyślanie

II.

O DUSZACH CZYŚCOWYCH.
Głos Boski do zakonnika.
I.
Każdego roboty,
jaka jest,
ogień spróbuje.
(1. Cor. 3, 13). Co czyni na duszy woda Chrztu Św.,
zmywając z niej skazę grzechu pierworodnego, to
również czyni ogień w czyścu, oczyszczając zatrzymane w nim dusze z pozostałej po odpuszczonych
grzechach kary doczesnej. Gdybyś nie miał na sobie
grzechu pierworodnego, nie potrzebowałbyś tej kąpieli Chrztu Św., czemu jednak tak często dopuszczasz się grzechów uczynkowych, których kara z w y kła się nie inaczej gładzić, jak tylko przez ogień
czyścowy?
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W każdym czy śmiertelnym czy powszednim
grzechu odróżnić należy te dwie rzeczy: winę i karę.
Wina szpeci duszę, kara zaś zaciąga dług. Wina grzechu śmiertelnego, z mojej nieskończonej dobroci, dla
zasług mojej krwawej Męki, bywa odpuszczona przez
Sakrament Pokuty, a lubo winę przy spowiedzi daruję, to jeszcze do wypłacenia pozostaje kara, z której po śmierci wypłacać się będziesz musiał w ogniu
czyścowym, jeżeli się z niej nie wypłacisz przed
śmiercią na ziemi. Czemu zatem tak jesteś leniwy
do umartwienia i dobrych uczynków, czemu nie
dbasz o pozyskanie odpustów, przez co byś mógł już
teraz odpokutować karę, pozostałą po odpuszczonych
grzechach? dlaczego nie masz tak zbawiennego z w y czaju uczynków swoich dobrych łączyć z zasługami
Męki mojej, czembyś dużo sobie mógł pomóc?
W czyścu oczyszcza się dusza nietylko z kary
za grzechy śmiertelne już odpuszczone, ale i z kary
należnej za powszednie. Nikt z tamtego miejsca nie
wyjdzie, póki nie wypłaci się z najmniejszego długu.
Przebiegnij myślą twoje przeszłe życie i zważ, jak
często dobrowolnie wpadałeś w grzechy śmiertelne,
jak zwykle za nic poczytywałeś drobne wykroczenia! Za te wszystkie występki należną karę musisz
ponieść w ogniu czyścowym!
Do królestwa niebieskiego nie wnijdzie nic zmazanego, ale każdy musi się tam stawić bez najmniejszej skazy, jako złoto szczere przez ogień wyczyszczone. Dlaczegóż nie pamiętasz na ten straszny ogień,
aby przez to powstrzymać się od złego??
Czy nie zdajesz może sobie sprawy, jak okrutne
to męki w czyścu, albo wyobrażasz sobie, że Ja nie
znam twego życia, jak się na świecie i w Zakonie
sprawowałeś? W grubym znajdujesz się błędzie. Ja
znam wszystkie sprawy twoje, bo nawet włosy na głowie twojej porachowałem. Bądź tego pewien, że je-
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żeli tu na świecie pokutą i dobremi uczynkami nie
zgładzisz t w o j e j kary, to będziesz musiał wypłacać
się mojej sprawiedliwości w ogniu czyścowym.
II.
Abyś ułatwił sobie i przyśpieszył wyjście z czyścowego karania, miej litość i użalenie nad cierpiącemi
tam teraz duszami, bo powiedziałem: Błogosławieni
miłosierni,
albowiem
oni
miłosierdzia
dostąpią
(Mat. 5, 7). M i e j teraz miłosierdzie nad cierpiącemi
duszami, a one uproszą dla ciebie miłosierdzie. Miłosierdzia tylko od ciebie chcę, a nie innej jakiej rzeczy, czemuż więc go nie masz okazać potrzebującym?
Gdyby na to potrzeba było jakiej rzeczy trudnej
i twoje siły przewyższającej, miałbyś jakąś wymówkę.
Gdybyś naprzykład musiał dalekie pielgrzymki odprawiać, nadzwyczajne jakie uczynki wypełniać,
niedogodne i nieodpowiednie dla twego zajęcia lub
stanu, mógłbyś się sprawiedliwie i czasem słusznie
od tej miłosiernej przysługi względem dusz czyścowych wymówić, ale że to możesz wykonać w łatwy
i nic niekosztujący sposób, jak naprzykład ofiarować
w tej intencji wyrzeczenie się jakiej uciechy, wysłuchanie Mszy, spowiedź, Komunię Św., itd., dlaczego
się od tego wymawiasz i lenisz?
Pamiętaj na sprawiedliwość sądów moich! Jeżeli ty nie uczynisz miłosierdzia, i ty go mieć nie
będziesz; jeżeli ty o innych zapomnisz i o tobie nikt
pamiętać nie bedzie. Gdy zaś ty według sił i możności ratował będziesz zmarłych, sowitą za to nagrodę
odbierzesz, bo i żyjący będą cię ratować i dusze, przez
ciebie z czyśca uwolnione, wdzięczne ku tobie jako
swojemu dobrodziejowi, będą się wstawiać przed
moim Majestatem o rychłe twoje wybawienie.
Męki czyścowe tem się różnią od piekielnych,
że te są wieczne bez końca, tamte zaś są doczesne.
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Potępionych nie możesz już ratować, bo gdy one zeszły z tego świata w niepokucie za swoje złości, nie
zasłużyły sobie na to, aby mieć jeszcze jaki sposób
ratunku. Ratujże więc te, które mogą być uratowane.
Widzisz cudzy dom w płomieniach, a już bieżysz w ogień i ratujesz drewno, które się pali; w i dzisz chore bydlę, a używasz zaraz różnych sposobów, aby je do zdrowia przyprowadzić: — a oto dusze
w ogniu goreją, w ciężkich mękach jęczą twoi podobno bracia, krewni, zakonnicy tego samego Zakonu,
wypłacaiac się mojej sprawiedliwości i czemuż im nie
przychodzisz z pomocą?
Ogień czyścowy takiej jest siły i mocy, że ludzkie pojecie przechodzi, a lubo jest jeden, przecież
rozmaite ma w sobie rodzaje kary. Ratuj cierpiących
w tym ogniu. Ratuj, żeby i ciebie ratowano. Ratuj,
bo taka jest moja wola. Ratuj, bo taka twoja powinność ze względu na miłość chrześcijańską. Ratuj, bo
do twojej w tem gorliwości może być przyłączone
i twoje zbawienie!
III.
Lubo okiem cielesnem nie widzisz dusz, płonących w ogniach czyścowych, to przecież widzisz je
okiem duszy przez wiarę. A jakaż to wiara twoja,
gdy jest bez uczynków, któremi są uczynki miłosierdzia?
Gdybyś ty, dla wypłacenia się ludzkiej sprawiedliwości przez ciężkie męki, wtrącony został do srogiego więzienia, a twoi znajomi, przyjaciele, krewni,
przechodząc obok ciebie, nie spojrzeli nawet na ciebie w takiem utrapieniu będącego, pomyśl, jakby
cię bolało serce na widok tak wielkiej obojętności
i nieludzkości ich. A teraz patrz, jak dusze w czyścu
boleją na twoją nieludzkość i obojętność, gdy przez
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w i a r ę widzisz ich męki, a nie obejrzysz się na ich
wołające o ratunek głosy.
Bogacz z mąk piekielnych wołał do Abrahama
0 ratunek, ale nie mógł i tego nawet otrzymać, żeby
choć kroplą w o d y spuścił na jego spalony język dla
ochłody, bo dla niego zamknięte już było miłosierdzie.
1 na ciebie w o ł a j ą dusze w dniach miłosierdzia, prosząc o ochłodę, nie w y m a w i a j ż e się od przysługi tej
i wiedz, że taka jest moja wola, abvś im śpieszył z pomocą.
Pierwszem i najważniejszem przykazaniem jest
to, abyś kochał mnie t w e g o Boga, a bliźniego jak
siebie samego. Dusze w czyścu cierpiące, to twoi
bliźni, bo jeden jest Chrzest i jeden Kościół w o j u jący, cierpiący w czyścu i tryumfujący, który stanowi jedno Zgromadzenie w Imię moje, lubo każdy
z nich odmienne ma miejsce. Jakże więc kochasz
t w y c h bliźnich w czyścu? czy tak, jak samego siebie? Czego to nie czynisz, jakiego nie używasz starania, aby nie cierpieć upału, zimna, głodu, boleści,
a jakież to staranie masz, żeby bliźni t w ó j nie cierpiał w czyścu upału ognia nieznośnego i najsroższej
boleści?
Powiedziałem: Potem poznają wszyscy, żeście
uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden
ku drugiemu (Jan, 13, 35). Takaż to twoja miłość
w z g l ę d e m t w e g o współbrata, że go nie chcesz ratować w ostatniej jego potrzebie?
Ja tak ukochałem rodzaj ludzki, że dla jego ratunku i wybawienia z niewoli czartowskiej, wziąwszy
na siebie ciało ludzkie, podjąłem mękę okrutną
i śmierć sromotną. A l e miłość moja nie skończyła się
na samej śmierci, bo po niej zstąpiłem do otchłani
i w y p r o w a d z i ł e m stamtąd dusze św. Ojców tam przebywające. T y , znosząc cierpliwie dla m o j e j miłości
utrapienia tego życia i krzyże, naśladujesz mnie w ży-
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ciu twojem: naśladujże jeszcze mnie i w trosce o w y bawienie z czyśca dusz Krwią moją odkupionych,
zstępując do nich przez swoje dobre uczynki, ofiarowane za nie.
Glos zakonnika do Boga.
Nie jestem tego godzien, Panie, królu wiecznej
chwały i Stwórco nasz Boże, żeby prośby moje za
duszami w czyścu cierpiącemi znalazły u Ciebie
wysłuchanie, bo złość popełnionych przeze mnie
grzechów obrzydliwem czyni przed Tobą wołanie
moje, ale że Krew najświętsza najukochańszego T w e go Syna woła za niemi, abyś im był miłościw, przeto
i ja łączę z nią niegodne prośby moje, prosząc dla nich
0 miłosierdzie. Ojcze nieskończonego miłosierdzia,
Boże wszelkiej pociechy, odpuść karę duszom w czyścu
będącym, daruj winy, zapomnij wszystkie ich w y k r o czenia. Jeżeli sprawiedliwość T w o j a wymaga zadośćuczynienia za krzywdy Majestatowi T w o j e m u przez
nie wyrządzone, a nieskończona T w o j a dobroć nie
jest jeszcze zawarta, więc oto jest ofiara przebłagania
Majestatu Twego: Męka i śmierć Zbawicielowa, nieskończonej ceny i wartości. Tę Ci najpokorniej i z największem uszanowaniem ofiaruję. P r z y j m i j ją łaskawie przez ręce Tej, która współbolała z Synem T w o i m
dla ich zbawienia. Niech K r e w Jego Najświętsza zgasi
płomienie, w których one goreją; niech ochłodzi je
w tak strasznych upałach; niech obmyje z plam pozostałych występków i jako czyste oblubienice zawiedzie je na gody wieczne. Rany Jezusa niech będą
otwartą dla nich bramą, przez którą mogłyby wreszcie przyjść przed najświętsze oblicze T w o j e . Śmierć
okrutna niech im będzie początkiem życia wiecznego i nieskończonego wesela. Prawda, że upadały
1 grzeszyły w życiu swojem, ale się przecież nie za-
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parły Ciebie, Boga i Stwórcy swego. Uznawały Cię
za swego Stwórcę i Pana i słuchały głosu Twego.
Bądź więc im miłościw i wyprowadź je na wolność,
niech widzą twarz Twoją, aby miłosierdzie T w o j e
wychwalały po wszystkie wieki.
Ojciec duchowny.
Recupera pro.rimum
tiium
necundum
rirtutem tuarn. Podpomagaj bliźniego według możności
twojej (Eccli. 29, 27). Według twoich sił i możności
starać się powinieneś, aby duszom w czyścu cierpiącym dawać ciągle pomoc i ratunek. Nie zaniedbyw a j przeto pacierzy za zmarłych twoich braci, przepisanych przez Zakon. Często również ofiaruj swe modlitwy, spowiedzie i Komunje św. za dusze, które znikąd ratunku nie mają. Gdy spełniasz jaką sprawę posłuszeństwem nakazaną, lub czynisz jakie umartwienie, naprzykład dyscypliny, posty itp., pamiętaj
o nich, a tym sposobem wielce im pomożesz. Ze szczególną zaś gorliwością staraj się o pozyskiwanie jak
n a j w i ę c e j odpustów i ofiaruj je przez ręce Królowej
nieba za dusze w czyścu zatrzymane, bo to jest
najłatwiejszy i najskuteczniejszy sposób pomagania
owym cierpiącym duszom.
Zmów 3 pacierze za dusze w czyścu zostające.

Czytanie

II.

Zakonnik powinien naśladować Świętych.
Kto nosi na sobie tylko imię swego sławnego
Ojca, a nie naśladuje go w cnotach, taki nie powinien
zwać się synem, lecz zakałą imienia, wyrodkiem krwi
rodzicielskiej, hańbą i zgubą chwały, nabytej przez
zasługi wielkich przodków. Kto w Zakonie szczyci
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się z tego, że jest synem swego świętego i wielkiego
Patrjarchy, niechaj wie o tem, że niegodziwie przywłaszcza sobie tę sławę, jeżeli równocześnie nie jest
godnym następcą cnót i doskonałości swego wielkiego
Ojca, lecz raczej wstyd przynosi sławie swoich przodków zacnych i wielką wyrządza krzywdę imieniowi
swego św. Ojca.
Imię zawsze powinno się łączyć z godnemi siebie
sprawami, a suknia zakonna z cnotą wewnętrzną, bo
tych cnót właśnie jest na zewnątrz wyrazem. Kiedy
starozakonny patrjarcha Izaak usłyszał syna swego
Jakóba nazywającego siebie Ezawem, aby się przekonać, czy rzeczywiście był tym, za kogo się podawał,
wziął go za ręce, które są symbolem uczynków i dzieł
ludzkich, a lubo przekonał się, że miał na sobie suknię Ezawa, to jednak jeszcze powątpiewał, czy to prawdziwie jest syn jego Ezaw, mówiąc: Glos wprawdzie
(/fos Jakóbów /est, ale ręce
są ręce Ezawowc
(Gen. 27, 22). Dopiero więc dotknięcie rąk upewniło go w tem, że to nie kto inny tylko Ezaw, syn
jego pierworodny.
Sw. Jan Ewangelista świadczy w rozdziale 8
swojej Ewangelji, że Chrystus w rozmowie z żydami
nazwał ich swemi Boskiemi usty synami Abrahamowymi, mówiąc: 8ci o ąuia filii Abrahae estis. Wiem,
żeście synowi Abrahamowi (Jan. 8, 37). Święty zaś
Mateusz w r. 3 inaczej i niby przeciwnie pisze, że
tych samych żydów, których Chrystus za synów Abrahamowych uznał, św. Jan Chrzciciel, jego poprzednik i kaznodzieja, nie tylko nie chciał uznać za prawdziwych potomków Abrahama, ale zakazywał nawet
im nazywać się tem imieniem: Xc rclitis dicere intra
ros. Patiem habemus Abraham (Mat. 3, 9). .1 nie
chciejcie mówić sami w sobie. Ojca mamy .1 brahama.
Złotousty Doktor, św- Chryzostom, Patrjarcha konstantynopolitański, godząc te pozorne przeciwieństwa,
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powiada, iż Chrystus uznawał żydów za synów Abrahamowych, ale tylko co-do pochodzenia cielesnego,
nie zaś co do uczynków i naśladowania, bo w tym sensie uważał ich za synów nie Abrahamowych, lecz
czartowskich: F o s e.r ftalre cstis diabolo, ct desideria
patris vestri rultis facere (Jan, 8, 44). Wy z ojca
djabła jesteście, a pożądliwości ojca tcaszego czynić
chcecie, i dlatego to właśnie św. kaznodzieja Chrystusów nie chciał, aby się nazywali synami Abrahama,
bo nie było w nich nawet śladów cnót i świątobliwości jego. Oto słowa pomienionego św. Patrjarchy:
Jlaec autem dij-it, non proliibens illos dicere,
se
e.r illo esse, sed proliibens in hoc consistere, virtuti
autem non insistere. Tak zaś mówił nic zabraniając
im mówić, że oni od niego pochodzą, ale zakazując
na tem poprzestawać, a o cnotę się nie starać. Sw.kaznodzieja Chrystusów nic bowiem Abrahamowego nie
widział w Izraelitach: Abraham miał żywą wiarę
w Bogu, oni zaś nie chcieli wierzyć w to, co Bóg do
nich mówił przez głos Jana, wołającego na puszczy;
Abraham z radością i gościnnością podejmował gości
z nieba do siebie przysłanych, — a oni Proroków,
posłanych do siebie od Boga, zabijali; Abraham w y stawił na cześć Boga ołtarz, — oni zaś z Domu Boskiego uczynili miejsce targów i kupiectwa; Abraham oddał własnego syna Bogu na ofiarę, — a oni, chwaląc
Boga tylko usty, a nie sercem, zarzynali własne dzieci
piekłu na ofiarę; Abraham nie przestąpił najmniejszego nawet rozkazu Boskiego, — oni zaś dla podań
swoich starszych łamali Boskie przykazania. Lubo
tedy co do pochodzenia szczycili się synowstwem Abrahama, to przecie co do naśladowania jego czynów
nie byli prawdziwymi jego potomkami. Niech mówią o jakim zakonniku, że jest synem swego św. Patrjarchy, bo nosi jego sukienkę zakonną, mieszka
w jego domu, ż y j e tym samym co on pokarmem, je-
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żeli jednak nie naśladuje go w czynach świątobliwego
żywota, jeżeli sprawy jego odmienne są od spraw św.
Ojca, jeżeli służy swoim tylko chęciom i wymysłom,
pomylą się ci wszyscy, co go uważają za prawdziwego syna św. Fundatora. Cóż to bowiem za naśladowanie ojca, kiedy ojciec świątobliwy, a syn rozpustny? ojciec pokorny, a syn pyszny? ojciec ubogi
i zamiłowany w ubóstwie, a syn nie może nasycić
swojej chciwości i łakomstwa? ojciec wstawał o północy na chwalenie Boga, a syn wtenczas, gdy inni
przerywając sobie sen śpiewają Bogu na chwałę, w y leguje się w pierzynach? ojciec pilnował celi, godziny
całe trawiąc na bogomyślności, a syna na wszystkich
ulicach pełno ku hańbie całego Zakonu? ojciec zadowalał się ubogą porcją razem z braćmi we wspólnym
refektarzu, a syn ze zgorszeniem młodszych wymyśla
sobie wykwintne potrawy i przyprawy? ojciec cichy,
8 syn gadatliwy, ojciec zgodny i ustępliwy, a syn kłótliwy i z nikim nie mający pokoju? Uchowaj Boże,
żeby o takich synach nie sprawdziły się owe straszne
Chrystusowe słowa: Yos e.r patre diabolo est ix, et
desideria patris r ex tri rultis facere. Na takich niedobrych i wyrodnych synów woła wspomniany św.
Chryzostom, kończąc tłumaczenie tego właśnie tekstu
św. Ewangelii: Nolite ros gloriari, sed ma gis erubcscite, quia filii cjus estis, et sanctitatis ejus non
estis haeredes. Xie chinin ie się, lecz raczej wstydźcie,
że jesteście jego synami, a nie jesteście dziedzicami
jego świętości.
Według Chrystusa Pana warunkiem prawdziwego
synostwa jest to, aby synowie byli naśladowcami
czynów i dzieł swoich rodziców: Si filii Abrahae estis
opera Abrahae facite. Jeśliście synowie Abrahamowi, czyńcież uczynki Abrahamowe (Jan, 8, 39). W rzeczy samej byłoby to dla rodziców nieznośną krzywdą,
gdyby dzieci ich, odziedziczywszy po nich imię i ma-
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jątek, nie były równocześnie dziedzicami ich cnót
i chwalebnych czynów. To bowiem największą jest
dla rodziców boleścią, gdy nie widzą siebie w potomkach odrodzonych, przez których pamięć o sobie przekazują następującym czasom. Jeżeli bowiem syn powinien być obrazem swego ojca, to cóż to za obraz
mądrego Salomona w głupim Roboamie? pokutującego Dawida, w niesfornym Absalonie? sprawiedliwego Noego, w przeklętym Chamie? Abrahama
w Izmaelu? Izaaka w Ezawie? świętobliwego Jakóba
w rozpustnej Dinie? Mojżesza w Gersam? Helego
w Ofni i Fineesie? Ezechjasza w Manasesie? Jozjasza
w Joakimie? Nie pięknie również Adam odrodził się
w swoich synach: on był monarchą całego świata,
a dzieci jego chwyciły się służebniczego życia, jeden
z nich pasł bydło, a drugi za pługiem chodził: Fuit
autem Abel pastor ovivm, et Cain agricola (Gen.
4, 2). Mało ma ojciec pociechy z takich synów, w których szlachetne jego cnoty jakby całkiem nie postały.
Dlatego też niesprawiedliwie wymaga dla siebie uszanowania, należnego imieniowi ojcowskiemu ten, który oprócz ojcowskiego nazwiska nic z przymiotów
ojcowskich w sobie niema.
Piękny przykład naśladowania cnót ojcowskich
zostawiło nam Pismo św. w Tobjaszu, mężu niegdyś
sławnym i wielkich cnót. Ten mając jedynego syna,
nadał mu własne imię, a to tak szczęśliwie, że nietylko co do imienia, ale również co do pobożnych
spraw i uczynków miłosiernych w nim się niejako
odrodził, tak dalece, że kto widział młodego Tobjasza, widział w nim ojcowską świątobliwość i miłość
ku Bogu, miłosierdzie ku ubogim, miłość ku bliźnim,
litość ku umarłym, wstrzemięźliwość w życiu, skromność w obyczajach, roztropność w postępowaniu.
Takie chwalebne naśladowanie cnót ojcowskich młodego Tobjasza powinno być mocną pobudką do po-
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dobnego postępowania dla tych, którzy szczycą się
sławnem imieniem swych św. Ojców, przez których
narodzili się powtórnie dla Boga, aby niebieskie
św. Ojców cnoty odzwierciedlały się w każdym z ich
synów tak, iżby w każdym z nich Ojciec ich święty
mógł być poznanym. Tak wielki Ojciec Kaznodziejskiego Zakonu, św. Dominik, odżył w swoim synu
Piotrze Męczenniku, bo w nim tesame, co w Ojcu
cnoty się pokazały. Tak Piotr de Alkantara przez
zamiłowanie ubóstwa i pokuty odtworzył na sobie
Seraficznego Franciszka; Alojzy, Ignacego; Teresa,
Eljasza i pierwszych zakonników Góry Karmelu;
Hilarjon, Antoniego i tylu innych.
W Starym Testamencie kapłan, kiedy w oczach
zgromadzonego ludu przystępował do złożenia ofiary,
wkładał na siebie napierśnik z dwunastoma kamieniami, na których w y r y t e były imiona dwunastu pokoleń izraelskich. Uczony Blesensis, zastanawiając
się nad ceremonjami Starego Testamentu, tego jest
zdania, że kapłan dlatego wtenczas zgromadzonemu
ludowi pokazywał imiona, w y r y t e na kamieniach, aby
im przypomnieć i w pamięci odnowić ich przodków,
a przez to pobudzić ich do naśladowania onych w dziełach i chwalebnych sprawach. W N o w y m Testamencie
Chrystus w swoim Kościele przedstawia nam przodków naszych imiona nie na kamiennych wyrzeźbione,
lecz przez ich sławne dzieła i czyny w Kościele Bożym uwiecznione, abyśmy jako za pochodniami zapalonemi postępowali za nim przez naśladowanie ich
cnót. Jeżeli bowiem miło nam jest wspominać ich
życie, jeżeli miło nam znajdować się na tem miejscu,
gdzie i oni przedtem mieszkali, jeżeli miło nam i zaszczytnie zwać się ich braćmi i towarzyszami, niechże
również i ich naśladowanie miłem nam będzie.
Sw. Augustyn podobnie pobudza wiernych do
naśladowania św. Męczenników, mówiąc: iż jeżeli
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kto weseli się w dzień św. Męczennika i dzięki składa
Bogu za jego chwalebne wytrwanie i zwycięstwo, to
przez to samo powinien się zachęcać do równego
męstwa i cierpliwości tak, żeby obchód nabożny dnia
św. Męczennika był właśnie jakby przygotowaniem
do męczeństwa: Solemnitates Martyrum, eahorlationes martyriorum snnt: ut imitari non pigeat, i/uori
celebrare delectat (Ser. 47 de Ss.). Uroczystości Męezenników s<[ wezwaniem do męczeństwa, aby nie
ociągać się w naśladowaniu tego, co obchodzi się
z radością. Jeszcze lista Męczenników nie została
zamknięta, jeszcze i teraz można w Zakonach św.
zdobyć zasługę i palmę męczeńską, lubo już dawno
nie stało Neronów i Dioklecjanów. Jeszcze niebo nie
przestało rozdawać palm zwycięskich tym, co walczyć nie przestają nie z widomymi tyranami, ale
z niewidomymi, lecz daleko gorszymi nieprzyjaciółmi, mianowicie światem, ciałem i czartem, którzy
przeciwko duszom, Bogu poświęconym, z daleko większą zaciekłością powstają, niż okrutni prześladowcy
i zawzięci tyrani przeciwko chrześcijanom w początkach Kościoła św. Oto w Zakonach św. miljony widzimy takich, którzy zwyciężyli świat z pożądliwościami jego i w czasie pokoju chwalebne męczeńskie
wieńce zdobyli. A czemuż i my nie mamy naśladować
tych św. braci i poprzedników naszych, którzy tak
chwalebnie pokonali świat i ciało? czemu i my nie
mamy się pokusić za ich przykładem o zdobycie z w y cięskiej palmy w dniach pokoju? Obudźmy naszą
odwagę i wstępujmy mężnie w ślady naszych ojców,
a Bóg nam dopomoże i doda sił. Tomasz Pagani w życiu naszej Wielebnej Serafiny de Capri pisze, iż ta.
zapatrując się na cnoty wielkich Mistrzyń życia zakonnego, Teresy i Magdaleny de Pazzis, po swojej
profesji takie własnoręcznie napisała postanowienie:
Mając nadzieję tr Dogu, chcę zacząć służyć Mu praw-
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dziwie i według puwolunia Boskiego nowe życie
prowadzić, odpowiednie do zewnętrznego stanu
osoby mojej. Co zaś do wewnętrznego życia mego, oddaję
się wszystka Bogu, chcąc dla jego miłości przyjmować wzgardy i naśniicwiska, kochać tego, kto mną
będzie pogardzał, cieszyć się w krzywdach, znosić
wszelka przeciwność z weselem, być sługą innych.
Roku 1230 wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego
hrabia Talchembergius, wielce miły królowi francuskiemu. Siostrzeniec jego, aby go z Zakonu w y p r o w a dzić i w jego przedsięwzięciu wzruszyć, przedstawiał
mu w żywych kolorach łzy gorzkie i nieustanne żale
swojej matki, a jego siostry. Na to Talchembergius
pokazał mu Chrystusa ukrzyżowanego między N a j ś w .
Matką a Janem, ukochanym uczniem, i w te odezwał
się doń słowa: Oto Chrystus mój, lubo icidział nieznośny żal swojej Matki i ukochanego swego ucznia,
to jednak nie zstąpił z krzyża, a ty chcesz, żebym ja
zszedł z zakonnego krzyża? owszem przeciwnie
i ty
mnie równie naśladuj! Te słowa tak podziałały na
jego siostrzeńca, że ten, w tejsamej chwili w e w n ę t r z nie skruszony i odmieniony, pozostał natychmiast
naśladowcą jego w tym Zakonie. Oto jedno słowo
nowego zakonnika tak wielkiej było mocy, że młodego i światowego kawalera pobudziło do przyjęcia
ostrości zakonnych i naśladowania swojego wuja, —
a czemu nas nie pobudzają do naśladowania nie już
słowa, ale uczynki i dzieła sławne naszych św. Braci?
Powierzchowne tylko naśladowanie sług Boskich
w zachowaniu życia zakonnego, a nie co do cnót i życia
doskonałości, raczej zgubę duszy niż pożytek przynosi.
Sw. Grzegorz (Hom. 38 in Ev.) opowiada, że trzy rodzone siostry: Tarsylla, Emiljanna i Gordjanna, a ciotki tego św. Papieża, zapalone chęcią służenia Bogu,
rzadkim przykładem, wzgardziwszy w y g o d a m i tego
świata, z publicznem całego Rzymu zbudowaniem,
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równocześnie wszystkie trzy wstąpiły do pewnego
klasztoru. Z początku wszystkie współzawodniczyły
w ćwiczeniu się w cnotach i szybki czyniły w nich
postęp, wkrótce jednak najmłodsza z nich Gordjanna,
przypominając sobie światowe życie, poczęła słabnąć
w swojem przedsięwzięciu i ustawać na drodze cnoty.
W niedługim czasie, po krótkiej chorobie, zeszła z tego
świata Tarsylla śmiercią błogosławionych, zawiadomiona o godzinie swego zgonu przez św. Feliksa Papieża, swego pradziada, otoczona wielką wonnością
oddając ducha w ręce swego Oblubieńca i Zbawiciela,
który był obecny przy j e j zejściu z niezliczonem
mnóstwem Aniołów. Niedługo potem ukazała się Emiljannie, w z y w a j ą c ją ze sobą do niebieskiego mieszkania. A cóż się stanie z naszą Gordjanną? zapytuje
Emiljanna. Na to Tarsylla ze smutkiem odpowie:
Chodź ty do mnie, bo siostra nasza Gordjanna policzona jest między świeckich. Po zgonie Emiljanny,
ogień pożądliwości światowej, tak długo w sercu
Gordjanny tłumiony zakonną sukienką, z taką gwałtownością piekielną wybuchnął, że ta zapomniawszy
przysięgi zakonnej i naturalnego nawet wstydu, ku
ogólnemu zgorszeniu Rzymu i niemniejszej hańbie
domu i swojej rodziny senatorskiej, opuściła klasztor
a poszła za tego, który przedtem u niej role i pola
wynajmował. Tak oto Bóg publicznie w y j a w i ł kłamliwą świętobliwość pozornej zakonnicy, która zmieniwszy stan nie pozbyła się w klasztorze światowych nałogów i nie czyniła należytego postępu w naśladowaniu swoich cnotliwych sióstr. Na cóż się tedy przydało j e j powołanie do tak świątobliwego Zgromadzenia, tak przykładne towarzystwo św. sióstr, kiedy ich
nie usiłowała w życiu naśladować?
Łaskawa dobroć Zbawiciela nie mogła ścierpieć
złości faryzeuszowskiej, pokrytej sukienką świątobliwości, i dlatego tak zawsze łagodny dla wszystkich
R « k o ! e k c j « Hlo o s A b z a k o n n y c h
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grzeszników Chrystus nazywa ich synami szatańskimi:
V os ex patre diabolo ex lin, et desideria patris vestri
rultis facere. Wy z ojca djabła jesteście, II pożądliwości ojca waszego czynić chcecie (Jan, 8, 44), dla tej
zapewne przyczyny, że owi obłudnicy udawali tylko
ludzi świątobliwych, lecz nie naśladowali ich, tylko
swego ojca szatana. Odkrycie tajemnicy słów Chrystusowych oczywiście tego dowodzi. Cóż to b o w i e m
za pożądliwość djabelska była, której nie mógł P. Jezus ścierpieć w faryzeuszach? Izajasz Prorok odpowiada, iż tą szatańską pożądliwością było harde pragnienie najwyższego, Boskiego Majestatu: In coelum
conscendam, super astra coeli exaltabo solium meum,
sedebo in monie testamenti, in lateribus aąuilonis,
similis ero Altissimo. Wstąpię na niebo, nad gwiazdy
Boże wywyższę stolicę, moją, usiądę na górze testamentu, na stronach północnych, wstąpię na wysokość
obłoków, będę podobny Najwyższemu (Is. 14, 13—14).
Czyż to jednak tak niezmiernym jest w oczach Bożych
występkiem, pragnąć niebieskiej chwały? Wszak
Anioł na ten cel stworzony został i do tego wszystkie
jego pragnienia zmierzać powinny. Na to odpowie
kto, że nie przez to zgrzeszył Anioł i nie na tem polega złość grzechu jego, że pragnął niebieskiej chwały,
ale w tem k r y j e się istota tego grzechu, że chciał być
podobnym niestworzonemu Dobru, to jest samemu
Stwórcy swemu. A l e jak to być może? Wszak chęć
i pragnienie być podobnym Bogu jest rzeczą tak
świętą, że świętszej nad nią być nie może, tem bardziej, iż sam Chrystus Pan wszystkim przykazał:
Estote ergo ros perfecti, sicut et Pater tester coelestis perfectus est. Bądźcież wy tedy doskonali, jako
i Ojciec wasz niebieski doskonałym jest (Mat. 5, 48).
W czemże przeto Anioł tu zgrzeszył? Pięknie na to
odpowiada Procopius: Ut quod non crat rideretur;
non Dci bonitatem imitari sed eius similitudinem
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concupirit, nec Deus esse sed videri. Pragnął, aby
tem się wydawał, czem nie był; pożądał nie tego,
żeby naśladować dobroć Boską, lecz tylko mieć jej
podobieństwo, nie Bogiem się stać, lecz tylko za
Boga uchodzić. Podobnież i faryzeusze na zewnątrz
chcieli się pokazać duchownymi, a wewnętrznie byli
to cieleśnicy; chcieli uchodzić za doskonałych w swem
życiu, ale bez skrupułu, gdzie się dało, łamali i gwałcili prawa Boskie; chcieli być uważani za synów Boskich, ale dobroci Boskiej nie chcieli naśladować.
Jest to chytra sztuczka szatańska na zgubę dusz zakonnych wymyślona; na zewnątrz pokazywać podobieństwo doskonałego życia, a wewnętrznie nie dbać
o to, aby przez rzeczywisty postęp w cnotach, w rzeczy samej prowadzić życie doskonałe na wzór szczerych sług Bożych. W taki oczywiście dopiero sposób
wytłumaczyć można owe słowa wiecznej Prawdy:
Bądźcież wy tedy doskonali itd., to jest, iż jako w Ojcu
moim przedwiecznym nie podobieństwo tylko, ale
prawdziwa i rzeczywista jest doskonałość, tak samo
w duszach, poświęconych Bogu, powinny się znajdować istotne cnoty i prawdziwa doskonałość, a nie ich
tylko pozór i podobieństwo. Dla tej to właśnie przyczyny, jak Dzieje naszego Zakonu przekazują, kiedy
św. Brokard, drugi Generał łaciński nasz, schodził
z tego świata, zgromadziwszy u siebie wszystkich zakonników, taką im jakby w testamencie pozostawił
naukę, aby w życiu swojem zakonnem naśladowali
swoich świętych Przodków: Filii, in Ercmitarum ordinem ac numerum nos Deus sortc rocavit, ac ejus
dono singulari Beatissimae Yirginis Mariae Fratres
appellati su mus: Yidetc ergo, ne post obitum meum
nomen hoc falso robis arrogetis. Permancte igitur
constantes in bono: Diritias eweeramini, mundum
contemnite, vitamque rectam ad Marinę et Eliae formam eomponite. Synowie, Bóg wezwał nas do Żako-
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nu i liczby Pustelników i z jego osobliwszego daru
nazwani jesteśmy Braćmi Przebłogosławionej Panny Marji: Patrzcie tedy, żebyście po śmierci mojej
nie przywłaszczali sobie fałszywie tego imienia.
Przeto bądźcie stateczni w dobrem: brzydźcie się
bogactwami, światem pogardza jcie. a życic prowadźcie sprawiedliwe na wzór Marji i Eljasza.
Sw. Generał obawiał się, aby po śmierci gorliwość w jego synach nie osłabła i nie podupadła, dlatego postawił im przed oczy wzór do naśladowania:
najczystszą Dziewicę Marję i św. Założyciela Zakonu.
Marja była zawsze z Bogiem zjednoczona przez miłość, była łaski pełna i ciągle w niej naprzód postępowała; tego samego właśnie i w swoich zakonnikach
wymagał św. Generał. Sw. Fundator zaś zawsze miał
przed oczyma obecność Boską, według tych jego słów:
Yirit Deus in cujus conspectu sto. Żyme Pan Bóg
Izraelów, przed którego oblicznością stoję (3. Reg.
17, 1), każdą rzecz tak doskonale czynił, jakby
w oczach Boskich to się działo; nie oglądał się ani na
świat, ani na łaskę i osoby magnatów; książęta i rotmistrze, od królów posyłani, nie mogli go z zakonnego ubogiego miejsca wyprowadzić do domów królewskich; zadowalał się tem pożywieniem, jakie mu posyłała Opatrzność Boska; jednem słowem tak żył, jak
mu Bóg i Jego Boskie prawo nakazywało: a właśnie
św. Generał tego pragnął i chciał, aby synowie jego
takie samo życie prowadzili.
A że bez T w o j e j wzmacniającej łaski, o Boże!
nikt i kroku jednego w dobrem uczynić nie może,
więc prosimy Cię, Panie, którego dobroć nieprzebrana
wyrwała nas z niebezpieczeństw światowego życia,
oddała w opiekę świętemu Ojcu, policzyła między
synów jego zgromadzenia i pozwoliła szczycić się jego
imieniem, sukienką, zasługami i doczesnem nawet
dobrem, dopomóż nam naśladować naszego św. ojca
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i w życiu zakonnem, abyśmy będąc w Zakonie jego
synami, przez naśladowanie jego cnót za takich i przez
Ciebie byli uznani.
Rozmyślanie

III.

O OBECNOŚCI BOSKIEJ.
Głos Boski do zakonnika.
I.
Synu! słuchaj Dawida, mówiącego do mnie: Dokąd pójdę od Duchu twego? u kędy ucieknę od oblicza twegot (Ps. 138, 7). I ty nigdzie przedemną nie
ukryjesz się, bo Ja Bóg twój i Wszechmocny Stwórca
wszystkich rzeczy, wszędzie jestem i na każdem miejscu, wszystko widzę i wszystko czynię. Ja w niebie,
Ja na ziemi, Ja w najgłębszych znajduję się skrytościach podziemnych przepaści. Gdzież się przedemną ukryjesz z twojemi sprawami, kiedy Ja wszędzie
jestem, wszystko cokolwiek jest czynię i wszystko
widzę? Ach jakaż twoja lekkomyślność, że możesz
o tem zapominać, że Ja widzę ciebie i wszystkie twoje
sprawy!
Wszystkie rzeczy odsłonięte i odkryte są w oczach
moich. Ja rachuję najdrobniejsze każdego kroki, Ja
widzę drogi, ścieżki i ślady, któremi kto chodzi, zwabiony ciała lub czarta pokusą. Od samego twego w y j ścia na świat uważałem wszystkie twoje przeszłe
kroki, widziałem, jak się odemnie odrywałeś i schodziłeś, idąc za ślepą lubieżnością ciała, na szeroki
gościniec, wiodący na przepaść wieczną, opuszczając
nędznie tę drogę wąską, na którą Ja sam cię wyprowadziłem, abyś nią prosto do mnie przyszedł. Widziałem, jak więcej smakowałeś sobie w krótkiej marności omylnej uciechy, aniżeli we mnie, Bogu nie-
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skończonym, prawdziwem uszczęśliwieniu twojem.
I cóż mi na to odpowiesz?
Kiedy przeto nie mogłeś się ukryć przed oczami
mojemi, z jaką powinieneś był wykonywać wszystko
uwagą, skupieniem, wiernością, bojaźnią i uszanowaniem dla przytomności mojego Majestatu? A czy tak
czyniłeś? Ach wstydzie! nieraz gorzej sprawowałeś
się w oczach moich, aniżeli w oczach równego tobie
człowieka! Teraz żałuj za to i przepraszaj mnie pokornie!
Gdybyś znalazł takie miejsce, w którembyś mógł
się przedemną utaić, to mógłbyś czasem odważyć się
tam na jaką niegodziwość, ale że nie ma takiego skrytego miejsca, gdzieby mnie nie było, zważ jak wielką
wyrządziłeś mi zniewagę i krzywdę, gdyś się ważył
na złe, a czasem i najgorsze nawet sprawy. Przypomnij sobie tylko dawniejsze twoje życie, a sam się osądzisz, żeś nieraz w oczach moich to czynił, czegobyś
obawiał się czynić w oczach równych tobie ludzi.
Ach synu! i takież to było twoje uszanowanie dla mnie
twego Boga?
Jeżeli nie widziałeś mnie cielesnemi oczyma, czyliż wiara twoja nie pokazywała tobie, że Ja byłem
przy tobie? czemuż okiem rozumu nie spojrzałeś na
mnie? Nie zawsze przecież widzisz przy sobie Przełożonego twego, bo on często oddala się od ciebie,
a jednak masz go ciągle przytomnego w pamięci i rozumie i dlatego starasz się sprawy twoje należycie
wykonać, aby ujść jego nagany lub kary, — a czemu
w pamięci i uwadze twojej nie masz mnie wyrytego,
który zawsze przy tobie jestem i nigdy od ciebie się
nie oddalam?
II.
Gdy w oczach moich odważałeś się na popełnianie ciężkich występków, sprawiedliwość moja w y -
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magała zaraz, abyś w tej samej chwili oparł się na
dnie piekła, a Ja jednak nie chciałem tego uczynić,
abyś ty upamiętał się, uznał swój błąd i poprawił się.
Teraz przynajmniej uznaj cud mojego nieskończonego miłosierdzia, pokazanego nad tobą wtenczas. Kiedy
w oczach twoich rodziców lub przełożonych popełniłeś coś zdrożnego, natychmiast spadała na ciebie kara
za nieuszanowanie i zuchwalstwo względem nich popełnione. A jakże Ja, Bóg, Pan, Król i Sędzia twój
względem ciebie postępowałem? Ach syou! czy nie
uznajesz i nie poznajesz takiej dobroci, za którą po
miljon razy powinieneś dziękować i przepraszać?
Przed okiem ludzkiem nie zawsze bywają ukryte
złe sprawy, bo Ja Bóg trzykroć święty nie mogę cierpieć grzechu i dlatego w y j a w i a ć go zwykłem, aby
stało się zadość mojej sprawiedliwości, jeżeli nie
zaraz, to później przynajmniej, aby występek poniósł
zasłużoną karę. Czemuż przynajmniej bojażń kary
nie odstraszyła cię od złego?
Rozumiesz może, że Ja podobny jestem ludziom,
którzy albo zapominają, albo mogą być oszukani, albo
też czasem zasłaniają sobie oczy, aby nie widzieć tego,
czego widzieć nie chcą? Mylisz się. Ja nie mogę nie
widzieć choćby najdrobniejszej rzeczy, nie mogę zapomnieć, nie mogę być oszukanym, bo nie byłbym
Bogiem, a gdybym tak jak ludzie nie chciał czego nie
widzieć, pozwalałbym przez to na grzech, a czyż to
jest rzeczą możliwą?
Ja widzę i poznaję nietylko rzeczy i sprawy powierzchowne, zewnętrzne, ale również i te, które
wewnątrz duszy się dzieją i przed okiem ludzkiem
są zasłonięte, jako to myśli, chęci, pragnienia, zezwolenia itd. Albowiem człowiek to tylko widzieć może,
co pod zmysły jego podpada, a wewnętrznych spraw
duszy zobaczyć nie zdoła, Ja zaś niepojętym dla ciebie
sposobem i siłą przenikam ciebie nawskróś i naj taj-
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niejsze twoje myśli jasno widzą. Przypomnij więc
sobie, jak wiele razy nurzałeś się z upodobaniem
w złych myślach, żądzach i pragnieniach, zezwalając
równocześnie na grzech.
Gdyby kto widział twoje złe i nieprzyzwoite dla
stanu twego myśli, gdyby ujrzał, jak serce twoje pochopne do czynienia źle, jakbyś się wstydził? a mnie
nie wstydziłeś się wcale, kiedy Ja patrzałem na twoje
złe i niegodziwe żądze! Zawstydź się przynajmniej
teraz, popraw się na przyszłość, a mnie serdecznie
przepraszaj za to, że ważyłeś się w oczach moich to
czynić, czegobyś nie śmiał w oczach ludzkich, czyniąc
przez to nieskończoną krzywdę mojemu Majestatowi,
że więcej w oczach twoich ważyła ludzka, aniżeli
moja obecność.
III.

,

Jak pamięć na obecność moją powinna cię odwodzić od złego, tak tasama myśl, że zawsze na oczach
moich jesteś, winna cię pobudzać, abyś mnie wiernie
kochał. Kochasz swoich rodziców za ich około ciebie
troskliwość, że z oka cię swego nie spuszczają i okazujesz im za to przez swoje usługi w dalszym czasie
swego życia należną wdzięczność, unikasz tego, co
ich może urazić, starasz się nie przestąpić ich woli,
a czemu tak samo przynajmniej nie postępujesz
względem mnie z wdzięczności za moją około ciebie
nierównie troskliwszą opiekę i nadzór? Zawstydź się
twojej tak wielkiej ku mnie niewdzięczności.
Dozór i opieka twoich rodziców nie zawsze zdołają cię uszczęśliwić i do pewnego tylko trwają czasu,
a mianowicie tylko do ich śmierci, po której ich około
ciebie staranie zupełnie ustaje, a i to się zdarza, że
gdy żyjąc jeszcze oddalisz się od nich lub oni w daleką
wyjadą krainę, zapominają o tobie i nie troszczą się
więcej o ciebie. A czyż taka jest moja opieka i nadzór?
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Czyż Ja mogę umrzeć lub zapomnieć o tobie, gdy tak
cię miłuję i z taką troskliwością koło ciebie chodzę,
jakbyś ty jeden tylko był na całym świecie? Czyż ty
możesz się oddalić na takie miejsce, na któremby mnie
nie było?
Zwróć nadto uwagę twoją na nieporównane korzyści, jakie możesz mieć z pamięci na moją obecność.
Dlatego, że Ja wszędzie jestem, jestem również zawsze
tam, gdzie i ty, nie odstępuję od ciebie ani na krok,
owszem dodaję ci wszelkich sił i pomocy dla twego
dobra i to tak dalece, że ty nie mógłbyś ani ręką
ruszyć, gdybym Ja pomocy ci mojej odmówił. Zawsze
tedy i wszędzie masz mnie Boga twego, ze sobą dla
t w o j e j pomocy, potrzeby i ratunku i pomoc ta niezwłocznie przyjdzie do ciebie, bylebyś tylko okiem
duszy na mnie wejrzał i sercem zawołał. Cóż tedy
może cię zasmucić, kiedy Ja przy tobie będę dla twego rozweselenia? Czego będziesz się lękał, gdy Ja
twój Bóg z tobą będę? Czemu więc nie masz tego
zwyczaju i poufałości, żeby w swoich potrzebach
zwracać się z ufnością do mnie o pomoc, ratunek
i poradę?
Co za nierozum w potrzebach szukać pomocy,
w trudnościach rady, w uciskach rozweselenia u tych,
którzy sami ze siebie nic uczynić nie mogą! Szukać
ich po odległych miejscach, kiedy ma się przy sobie
Boga, bez którego woli nie może spaść włos z głowy
człowieka! Ach! jak wielką krzywdę wyrządzasz mi
wtenczas, gdy pomijasz mnie, Ojca twego i Stwórcę,
a u stworzenia szukasz zawodnego ratunku! Żałuj
teraz, jeżeli kiedy podobnie czyniłeś, a na przyszłość
miej do mnie prawdziwie synowską poufałość.
Głos zakonnika do Boga.
Boże wszędzie obecny i wszystko widzący, Świadku oczywisty spraw moich, Ty widziałeś i znasz
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wszystko, co ja myślą, mową i uczynkiem kiedykolwiek popełniłem, bo Ty przenikasz skrytości serc
ludzkich i nic przed Tobą utaić się nie może. Z niewymowną Twego Boskiego Serca boleścią patrzałeś
na sprawy moje, gdy ja, niegodne stworzenie T w o j e ,
z niepowetowaną krzywdą Majestatu T w o j e g o ważyłem się w oczach Twoich czynić to, na cobym się
w oczach ludzkich nie odważył. Nie mogę się wyprzeć
niegodziwych uczynków moich, bo T y , Boże, nietylko
na sprawy, ale i na chęci i pragnienia moje patrzałeś.
Przeto z wielkiem zawstydzeniem mojem padając do
nóg Twoich najświętszych, żałuję gorzko za tak wielką złość moją i w gorzkości serca przepraszam Cię
za krzywdę Majestatu Twego, tylekroć przezemnie
znieważonego, i błagam ze łzami o miłosierdzie!
Panie! nie pamiętaj złości, które w oczach Twoich
odważałem się popełniać. Proszę z pokutującym Dawidem: Zapomnij, o najłaskawszy Ojcze, o w y k r o czeniach ślepej młodości mojej, w której o Tobie
zapomniawszy, tak się sprawowałem, jakbyś Ty mnie,
0 Boże, wcale nie widział. Od tego już czasu będę
chodził w bojażni T w o j e j około zbawienia mego,
a pamiętając na wszędyobecność Twoją, nie odważę
się na żaden niegodziwy uczynek.
Ojciec duchowny.

r

In coelo testis meus, et conscius meus in excelsis. Oto w niebie świadek mój, a współwiedzca mój
na wysokościach (Job, 16, 20), mówi cierpliwy Job.
We wszystkich twoich sprawach pamiętaj na to, że
widzi cię Bóg, który jest świadkiem wszystkich czynów twoich i Sędzią sprawiedliwym, który najdrobniejsze nawet wykroczenia odpowiednio ukarać musi
1 zapomnieć o nich nie może, dlatego nie poważaj się
nigdy w oczach Bożych czynić tego, czegobyś nie
śmiał w oczach ludzkich. Do ćwiczenia się w cnocie
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pamięci na obecność Bożą masz dwa łatwe sposoby.
Pierwszy: przedstaw sobie jakiegoś robotnika pracującego, na którego robotę jego pan z okna spogląda.
Taki robotnik, wiedząc o tem, że pan ciągle ma go na
oku, nie będzie próżnował, nie będzie pracował leniwie, nie poważy się przerywać zaczętej pracy, a tem
więcej nie odważy się czynić czegokolwiek przeciwnego uszanowaniu, woli lub rozkazaniu obecnego
pana, aby go nie obrazić i przez to nie ściągnąć na
siebie jakiej kary. Drugi sposób: przedstawiaj sobie
człowieka, który kocha serdecznie swego przyjaciela
i dlatego, jego mając w swojem sercu, o nim najczęściej myśli, o nim najchętniej mówi i jemu we
wszystkich sprawach swoich chce się najbardziej
przypodobać. Podobnie i ty postanów sobie wszystkie
swoje sprawy z Bogiem i dla Boga wykonywać.
Zmów 3 pacierze, aby przeprosić Boga za wszystkie nieuszanowania jego Majestatu, jakich tyle razy dopuszczałeś się
przez swoje niegodziwości.

D Z I E Ń IX.

O nadziei w Bogu,
o Jego i bliźniego miłości.
Akt strzelisty tego dnia:
In te Dominę speravi, non confundar in aeternum.
Panie,

nadzieję miał,

niech
(Ps.

nie będę

W Tobiem,

zawstydzon na wieki.

30, 2).

Rozmyślanie

I.

O N A D Z I E I W BOGU.
Głos Boski do zakonnika.
I.
Rozważ słowa Dawida, powiedziane o mnie: Kocha się Pan w tych, którzy się go boją, i to tych, którzy nadzieję mają to miłosierdziu jego (Ps. 146, 11).
Jak podoba mi się bojażń sprawiedliwości mojej, dla
której, aby uniknąć kary, wystrzegasz się grzechu,
tak również wielce mi jest miła twoja ufność w miłosierdzie moje, przez którą nie tracisz we mnie nadziei,
mimo, że zasłużyłeś na sprawiedliwe przezemnie
karanie.
Powinieneś mieć mocną ufność we mnie co do
zbawienia twego, bo jeżeli wierzysz, że Ja jestem
twoim Bogiem, przez to samo winieneś wierzyć, iż
jestem nieskończenie dobry, łaskawy i niepojęcie mi-
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łujący ciebie, a więc nie pragnę t w o j e j zguby i dlatego nie masz powodu wątpić o mojem miłosierdziu
i rozpaczać o twojem zbawieniu. Choćby bowiem
sprawiedliwość moja domagała się kary na ciebie,
kiedy w mojej dobroci ufność położysz, miłosierdzie
moje ogarnie cię.
Prawda, że jestem nieskończenie również sprawiedliwy i najmniejszego nie przepuszczę bezkarnie
wykroczenia, aby naprawić wszelką krzywdę, wyrządzoną nieskończonemu Majestatowi memu, ale przytem równie jestem i miłosierny, równe mam politowanie nad mojem stworzeniem, gdy je upokorzone
i żałujące obaczę.
A b y cię do mocniejszej we mnie pobudzić nadziei, przypominam ci, że nie chcę, byś inaczej mnie
nazywał, jak tylko swoim Ojcem. Jeżeli tedy Ojcem
twoim jestem, toć tak niezachwianą ufność powinieneś we mnie pokładać, jak dziecię w swoim rodzicu.
Patrz na niemowlę. Gdy pocznie ono łaknąć i pragnąć
i samo nie może dać sobie rady w tej potrzebie, oto
oczy swoje obraca z płaczem ku swojej matce, bo wie,
acz nieświadomie, że matka, która je na świat w y dała, nie odrzuci go od piersi swojej, gdyż pełna jest
dlań miłości i ma nad jego słabością użalenie. A czyliż
nie więcej niż twoja matka, która wkrótce może ciebie
przestać kochać, miłuję ciebie Ja, który kocham ciebie
nieskończenie, nieprzerwanie od wieków aż do tego
czasu?
Jeżeli matka twoja kocha cię, to kocha cię miłością odemnie udzieloną. A teraz zważ, jeżeli dla
kropli miłości odemnie udzielonej, pokładasz niewzruszoną nadzieję w swojej matce, to czyż nie powinieneś mieć nierównie silniejszej i gruntowniejszej nadziei we mnie, który jestem początkiem, źródłem,
a właściwiej niezgłębionem morzem wszelkiej miłości, którą cię nieskończenie kocham.
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II.
Lubo wszystkie moje doskonałości i przymioty
są nieskończone, niepojęte i równe między sobą dlatego, że są one doskonałościami Boskiemi, to przecież
przez Proroka chciałem to ludziom ogłosić: Słodki
Pan wszystkim: a litości jego nad wszystkie uczynki
jego (Ps. 144, 9), dlatego, abyś nigdy nie tracił we
mnie nadziei.
Niezawodną masz pewność, że choćbyś najsroższe i najobrzydliwsze popełnił grzechy, kiedy jednak
w skrusze serca, żałując za to, będziesz pokutował
i poprawisz się, znajdziesz miłosierdzie i przebaczenie, o czem przez Proroka kazałem upewnić mojem
słowem Boskiem wszystkich grzeszników: Jeśli niezbożny będzie pokutował ze wszech grzechów sicoich,
które czynił, a będzie strzegł wszech przykazań moich, a będzie czynił sąd i sprawiedliwość: żywotem
żyć będzie, a nie umrze (Ezech. 18, 21). Pomyśl, czy
ten nieomylny wyrok nie powinien cię upewnić o mojem miłosierdziu?
Jeżeli przeraża cię i do rozpaczy popycha liczba
twoich grzechów tak wielka, że ich nawet zrachować
i dokładnie spamiętać nie możesz, to ta prawda podnieść cię na duchu i ubezpieczyć powinna, że dobroć
moja jest nieskończona, a więc nieporównanie przewyższa liczbę grzechów twoich, choćby nawet grzechy twoje były tak ciężkie, żeby cię spychały na dno
piekielne, — moc dobroci mojej jest tak wielka, że
cię już i lecącego tam zatrzymać może.
Dobrze czynisz, że się lękasz ścisłego sądu mego
i stawienia się z grzechami swemi przed strasznym
trybunałem Majestatu mego, bo Ja, który i w Aniołach nawet ujrzałem nieprawość, — sprawiedliwości
same roztrząsać będę; ale kiedyś się już ze złej drogi
nawrócił i, za przeszłe wykroczenia pokutując, od-
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stąpiłeś od zgubnych nałogów twoich, takim będę
dla ciebie Sędzią, że równocześnie będę dla obrony
t w o j e j potężnym Patronem. Przypatrz się tylko dobrze moim Ranom, dla ciebie podjętym, i Krwi, którą
z miłości ku tobie wylałem: te będą za tobą wołały
0 miłosierdzie. Usta moje spalone, język ząpiekły od
śmiertelnych na krzyżu boleści, — te się będą odzywały do Ojca mojego, wołając: Ojcze, odpuść mu, bo
nie wiedział, co czynił.
I czyż możesz temu dać wiarę, żebym Ja ciebie
nawróconego potępił na śmierć, który wykupiłem
ciebie od śmierci okrutną Męką? żebym pragnął
t w o j e j zguby, Ja, który za moją śmierć nie chcę innej
nagrody, jak twego tylko życia? Gdy łotr pokutujący
na krzyżu nie rozpaczał, jak ty możesz rozpaczać?
Gdy Dawid, Magdalena, Piotr, celnik Mateusz, syn
marnotrawny zostali przyjęci do łaski, to jakże ty
możesz wątpić o miłosierdziu mojem?
III.
Ja jestem Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiego pocieszenia, który każdego rozweselam w jego
utrapieniu. We mnie powinieneś pokładać ufność
nietylko w potrzebach wiecznego zbawienia twego,
ale także w każdym twoim ucisku winieneś uciekać
się do mnie, bo Ja jestem pierwszym i najwyższym
rządcą wszystkich rzeczy i bez mojej woli nic się stać
nie może.
Wielce się zawodzi każdy, kto, mimo wezwania
mego, u ludzi szuka pomocy w potrzebach swoich,
albo na swoich tylko opiera się siłach. Czemże bowiem
jest każdy człowiek, jeżeli nie cieniem przemijającym
1 samą słabością, który sam dla siebie potrzebuje
pomocy, a bezemnie nic uczynić nie może. Więc jakże
może udzielić ci pomocy ten, który sam ze siebie jest
nicością.
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Słuchaj, co powiedziałem przez Proroka: Przeklęty człowiek, który ufa w człowieku (Jer. 17, 5).
Ja twoją nadzieją, Ja twoim posiłkiem, pomocą, obroną i ratunkiem. Na mnie tylko rzuć staranie twoje,
a Ja cię utrzymam; w chorobach zaś, w krzywdach
i utrapieniach twoich do mnie najpierw o ratunek
wołaj. Czyż mógłby lekarz odpowiednie dla zdrowia
twego wynaleźć środki, gdybym Ja nie dozwolił mu
rozpoznać należycie choroby i nie udzielił mu mojej
pomocy? Czy mógłby przełożony o t w o j e j przekonać
się niewinności, gdybym Ja nie oświecił go moją
prawdą? Czyż miałbyś czem zaspokoić twój niedostatek, gdyby Opatrzność moia wpierw nie nagotowała
tego, czego żądasz dla swojej potrzeby? Ach synu!
żałuj za to, że w potrzebach swoich mnie pominąwszy,
szukasz gdzieindziej potrzebnej ci pomocy.
Wiem Ja dobrze o wszystkich potrzebach twoich,
który daję pożywienie dla najmniejszego robaczka;
widzę także jasno wszystkie okoliczności i niebezpieczeństwa, w jakich się czasem znajdujesz, ile że żadna
i najmniejsza nawet przygoda twoja nie przychodzi
na cię bez mojego rozporządzenia i woli. Czemuż więc
nie masz najpierw do mnie Boga twego z ufnością
zawołać?
Jeszcze się nikt nie zawiódł, nie zabił, ani żadnej
nie poniósł szkody, kto z zupełną ufnością spuścił się
na moją obronę, bo Ja Bóg Wszechmogący zwykłem
dawać osobliwszy ratunek takim, którzy w największych nawet trudnościach i niebezpieczeństwach
swoich nie tracą we mnie nadziei. Choćbyś się tedy
jak baranek na zarżnięcie związanym widział, i z pod
samego ostrza w y r w i ę cię, bylebyś tylko mocną i niezachwianą miał w mojej obronie ufność.
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Głos zakonnika do Boga.
Nieograniczonego Majestatu Panie, Królu Wiecznej Chwały i Boże mój, oto ja stworzenie Twoje, lubo
dla grzechów moich nie jestem godzien zbliżyć się
do Tronu Twego, odezwać się i prosić o miłosierdzie,
— ale że dobroć T w o j a nieskończona przywabia do
siebie wszystkich grzeszników obietnicą, że każdemu
z nawracających się okaże swe miłosierdzie, więc i ja
zachęcony tem upewnieniem, pełen ufności, w skrusze
serca mego przystępuję do Ciebie i spodziewam się,
że otrzymam przebaczenie win moich. Wyznaję ze
łzami, że obraziłem ciężko T w ó j Boski Majestat;
wstyd mnie tego, co czyniłem i serdecznie żałuję,
żem się odważał na to, czego nie powinienem był
nigdy czynić i za co na sprawiedliwe zasłużyłem
karanie. Ty tedy Boże, którego naturą dobroć, dziełem
miłosierdzie, daruj dobrotliwie występki moje i nie
chciej więcej o nich pamiętać. Mam mocną ufność
w nieskończonej miłości T w o j e j , że nie odwrócisz
odemnie Boskich oczu Twoich, lecz uczynisz miłosierdzie z grzesznikiem, nawracającym się do Ciebie.
Wszak przyjąłeś do łaski pokutującego łotra; nie
odtrąciłeś Magdaleny; zlitowałeś się nad chananejską
córką; nie brzydziłeś się niewiastą, przyłapaną na
grzechu, wysłuchałeś celnika, wejrzałeś łaskawie na
ucznia zapierającego się Ciebie; między uczniów
swoich policzyłeś Mateusza, siedzącego na cle; z Pawła, prześladowcy swego, uczyniłeś naczynie wybrane,
przytuliłeś do serca marnotrawnego syna. Otóż z tych
i innych jeszcze niezliczonych dowodów mam mocną
i niezachwianą w miłosierdziu Twojem ufność, że
i o moich wykroczeniach zapomnisz, bo po miljon
razy żałuję za nie i stateczną postanawiam poprawę.
Tak wielką mam w Tobie Bogu moim ufność, że gdybym się widział lecącym już do piekła, jeszczebym
nie rozpaczał o miłosierdziu Twojem.
Rekolekcje dla osób zakonnych
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Ojciec duchowny.
Bonus est Domin us sperantibus in eum, animac
quaerenti illum. Dobry jest Pan, nadzieję mającym
w nim, duszy szukającej go (Tren. 3, 25), mówi
Jeremjasz w swoich pieniach. Jak nie powinieneś
rozpaczać lub wątpić o miłosierdziu Boskiem, tak
z drugiej strony nie powinieneś zbytecznie sobie ufać
i nie wykraczać w nadziei nieskończonej dobroci
Bożej. Dobra jest nadzieja w miłosierdzie, ale niech
ona zawsze złączona będzie z bojaźnią sprawiedliwości Jego. Wielu już bowiem było takich, co Anielskie
prawie prowadząc życie, nieszczęśliwie upadli i dziś
goreją w piekle, gdy zbytecznie sobie zaufali, jak
przeciwnie wielu również znaleźć można takich,
którzy tarzali się w błocie plugawych nałogów, lecz
na skrzydłach pokuty zalecieli potem do nieba. Bogu
równie się podoba i nadzieja w miłosierdzie Jego
i bojaźń Jego sprawiedliwości. Dawid, Piotr, Magdalena, upewnieni nawet o otrzymanem miłosierdziu
i przebaczeniu, lękając się niezgłębionej przepaści
sądów Boskich, jeszcze do samej śmierci na pokucie
trwali. Tak przeto ufaj w miłosierdziu Boskiem, iżbyś
nie tracił z ż y w e j pamięci i sprawiedliwości Jego.
Postanów za każdem przypomnieniem sobie przeszłych wykroczeń wzbudzać akty serdecznej skruchy
i nadziei w miłosierdzie Boże.
Zmów 3 pacierze na uproszenie sobie miłościwego odpuszczenia grzechów swoich.

Czytanie

I.

OSOBA Z A K O N N A Z A W S Z E P O W I N N A
Z A B A W I A Ć SIĘ N A B O Ż E Ń S T W E M .
Święci Ojcowie zwykli są życie, zwyczaje i powinności zakonnych osób przyrównywać do życia
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i powinności niebieskich Duchów. Tak np. św. Wawrzyniec Justiniani powiada: In humanis rebus, et
in hac peregrinatione, nihil tam
efficaciter gerit
in se imaginem caelestis Patriae, quam monastica
conrersatio, et congregatio Dinino cultui dedicata.
Wpośród rzeczy ludzkich i ic czasie tej ziemskiej
pielgrzymki, nic tak dobitnie na sobie nie przedstawia obrazu niebieskiej Ojczyzny, jak życie klasztorne
i zgromadzenie służbie Hożej oddane. A św. Bernard,
wzór doskonały zakonnego życia, woła: O Religio,
habitaculum l)ci, et Angelorum ejus. O Religio, vita
beat a, vita Angelorum! O Zakonie, mieszkanie Boga
i Aniołów jego. O zakonie, życie błogosławione, życie
Anielskie! Cokolwiek bowiem znajduje się w Aniołach, to toż sarno jest i w zakonnych duszach. Cokolwiek, czy Stary czy N o w y Testament mówi o Aniołach,
wszystko to samo powiedzieć można i okazywać się
powinno w zakonnych, Bogu poświęconych osobach,
gdy zważy się ich powinności i zajęcia. I tak: Chrystus mówi o Aniołach, że zawsze patrzą na twarz
Ojca jego, który jest w niebiesiech, lubo częstokroć
przebywają na ziemi; — toż samo jest również najważniejszą powinnością zakonnika: oczy swojej duszy
w każdej, czy wewnętrznej czy zewnętrznej czynności, mieć zwrócone na Boga, z nim ustawicznie
obcować i w nim się przez miłość serdeczną zatapiać,
— jako mówi św. Tomasz a Villanova: Monacho nullus labor imponitur, nisi ut non taboret, imo ut
ąuiescat cum>, Deo suo, et tota die delectetur in eo.
Zakonnikowi nie nakłada się żadnej pracy, jak tylko
tę, aby nie pracował, owszem, aby odpoczywał z Bogiem swoim i w nim się radował cały dzień. (Cono.
de Ass. B. M.). Nauczyciel Narodów powiada o Aniołach: Izali wszyscy nie są duchowie usługujący, na
posługę posłani do tych, którzy dziedzietteo zbawienia wziąć mają? — a czyż nie w tom samem są poło-
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żeniu osoby zakonne, które Bóg wysyła na usługi
ludzi, aby im służyły nauką, i dobrym przykładem
cnotliwego życia, jako powiada św. Jan Chryzostom:
Ideo non ille elegit, ut simus quasi luminana, ut
magistri caeterorum efficiamur,
ut
reluti
Angeli
cum hominibus oersemur. Na to Bóg nas wybrał,
abyśmy byli jakoby pochodniami, abyśmy stali się
nauczycielami
innych,
abyśmy
jakby
Aniołowie
obracali się między ludźmi. A jako Aniołowie różnią
się między sobą odmiennemi urzędami, jakie sprawują między ludźmi lub między sobą, chociaż jednakiej są wszyscy natury: Hi qui minima nuntiant
Angeli, qui
rem
summa
annuntiant
Archangeli
rocantur;-- tak samo i osoby zakonne, lubo są równe
między sobą co do profesji zakonnej, bo na takie same
wszystkie przysięgają śluby, tak, że co do istoty zakonności żaden nie ma więcej nad drugiego, — to
przecież różnią się między sobą stopniami powierzonych sobie urzędów i władzy. Jedno zatem i tosamo
jest być zakonnikiem, co i Aniołem na ziemi; żyć
w klasztorze, co i znajdować się i być policzonym do
zgromadzenia niebieskich Duchów, wybranych od
Boga osobliwszą Jego łaską na śpiewanie ustawicznej
Jemu chwały.
Izajasz Prorok, opisując nieskończoną wspaniałość Tronu Boskiego, mówi, że widział Serafinów
stojących przy boku Boga siedzącego na Majestacie,
którzy naprzemiany śpiewali te pienia: Święty, Święty. Święty Ban Bóg zastępów, pełna jest wszystka
ziemia chwały Jego (Is. 6, 3). Sw. Hieronim, przy w y kładzie Ps. 115 zwracając uwagę na te naprzemienne
pienia Duchów niebieskich, tak mówi: Quod faciunt
Angeli in caelis, hoc monach i faciunt in terris. Co
czynią Aniołowie w niebie, to samo zakonnicy czynią
na ziemi. Jako bowiem Aniołowie w niebie nie mają
innej powinności, jak tylko śpiewaniem wychwalać
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wiecznie Boga, taksamo zajęciem zakonnika na ziemi
nie powinno być co innego, jak tylko wielbienie Boga
swego usty i sercem, według tego, co mówi św. Efrem:
Os monachi aperiatur sermoni Divino, et eor ejus
meditetur eloguia Domini, absque distractione. Usta
zakonnika
niech się otwierają
do mowy Boskiej,
a serce jego niech rozmyśla bez roztargnienia wyroki
Bańskie. Dalej zaś przydaje ten Święty: Dirinas laudes assidue personet monachus, Seraph i ni en im
incessabili voce
Deum
glorificant.
Zakonnik
bez
przestanku niech śpiewa Boskie pienia, albowiem
Serafini nieustannym głosem Boga wychwalają.
Serafini chwałę Boską śpiewali na przemiany
nie dlatego, że Izajasz na nich patrzył, ani też dlatego,
że kolej na którego z nich przyszła lub naznaczona
godzina, ale dlatego, że taka była ich powinność i na
to tylko zostali od Boga stworzeni i dlatego mówi
0 nich Pismo Św., że śpiewają oni we dnie i w nocy
bez żadnej zgoła przerwy, a jak zaczęli Bogu śpiewać
od początku swego stworzenia, tak do dnia dzisiejszego i przez całą wieczność to będzie ich jedynem
1 najmilszem zajęciem. Nie będą oni sobie w tem
tęsknić ani przykrzyć, że zawsze jedno i to samo
muszą czynić, nie poczują najmniejszego nawet zmęczenia lub zmordowania nietylko dlatego, że są to
Duchy nieśmiertelne, nieskazitelne i najmniejszej
niepodlegającej odmianie, ale i dlatego, że czynią to
zapaleni gorącą miłością Boga swego, który osobliwszą
do tego dał im moc i siłę. — Tak samo i my powinniśmy znajdować się na chwale Boskiej i śpiewać
Psalmy, które Kościół postanowił, nie dlatego, że spogląda na nas oko czujnego Przełożonego, ani dlatego,
że nadeszła godzina, podczas której takie powinno
odprawiać się nabożeństwo, ale dlatego, że taka nasza
powinność i obowiązek stanu zakonnego, na który
osobliwszą łaską od Boga powołani zostaliśmy, —
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ale przedewszystkiem dla własnej wewnętrznej chęci
i gorącego pragnienia wielbienia Boga zawsze, o każdej dnia i nocy godzinie. Stąd też nie powinniśmy
czekać, aż godzina wybije, nie ociągać się, póki dzwonek nie zadzwoni, póki inni się nie zejdą, bo nie czynią
tak Aniołowie w niebie, których na ziemi Aniołowie
ziemscy, to jest osoby zakonne powinny naśladować:
Quod faciunt Angeli in caelis, hoc faciurit monach i
in terris, bez oglądania się na czas, bez czekania na
naznaczoną godzinę, bez żadnego przymusu, bez niczyjego wołania chwalą Boga Aniołowie w niebie,
tak samo czynić powinni i Aniołowie ziemscy.
Zapewne od wypełniania tej słodkiej powinności nikt
z Aniołów nie wymawia się ani starszeństwem, że
jest Duchem wyższej hierarchji lub wyższego stopnia,
ani jaką pracą lub zajęciem od Boga naznaczonem,
np. że ma powierzoną opiekę nad jakiem królestwem
lub monarchją, nie zasłania się zapewne jakim przywilejem, na mocy którego nie obowiązany jest do
wspólnej wszystkim powinności, nie sprzecza się, że
nie na niego przypada kolej, — ale wszyscy zarówno
naprzemiany we dnie i w nocy współzawodniczą ze
sobą w śpiewaniu chwały Bogu bez najmniejszej
przerwy.
Zarzuci może kto, iż Aniołowie mogą tak we dnie
i w nocy bez przestanku śpiewać chwałę Boską, bo
są szczerymi duchami, nie czują więc najmniejszego
zmordowania, gdyż nie posiadają skazitelnego ciała,
które obciąża duszę i niesposobną często ją czyni do
podobnych spraw. Nie przeczę temu, że skazitelność
śmiertelnego ciała zwykła przynosić ciężkość dla
duszy i opieszałość do spraw duchownych, ale ta skazitelność nie powinna niszczyć i gasić w zakonnikach
zbawiennej chęci i gorącego pragnienia chwalenia
Boga naszego nieustannie. Niech będzie ciało mdłe,
skazitelne, śmiertelne, ale równocześnie w duszy

ROZMYŚLANIE I.

375

niech utrzymuje się pragnienie ogniste i szczera
ochota do wielbienia Boga. Prawda jest, że ciału
trzeba dać odpoczynek i folgę, a jako słabe i mdłe,
trzeba posilić pokarmem, napojem, snem i godziwą
jaką rozrywką, a przez to samo uczynić w modlitwie
niejaką pauzę i przerwę,—wszystkie te rzeczy jednak
nie powinny myśli naszej i serca od Boga odrywać,
nie powinny tłumić i gasić ochoty, gotowości do
chwały Jego, nie powinny odbierać zapału do ciągłej
modlitwy. Czyli tedy będziesz jadł, czyli pił, czy spał,
czy chodził albo jaką uczciwą pracą się zajmował,
gdy będziesz miał szczerą i prostą chęć chwalenia
Boga we wszystkich twoich sprawach, to równo
z Aniołami we dnie i w nocy bez przestanku będziesz
śpiewał Bogu słodkie pienia, gdyż wszystkie twoje
sprawy będą gorącą i doskonałą modlitwą, bo myśl
i serce twoje w samym Bogu zatopione będą. Dlatego
to św. Hieronim w Regule, podanej założonym przez
niego zakonnicom, wielki kładzie nacisk na zachowanie tego punktu: Ad dwinorum contemplationem
assiduam affectus astringatur (in Reg. ad Mon. c. 26).
Do ustawicznego rozważania rzeczy Boskich należy
serce przykładać. A nieco dalej: O ineffabilis gloria!
in fragili siąuidem corpore Deum
intueri potestis.
0 niewypowiedziana chwało!gdy w skazitelnem ciele
tym sposobem możecie na Boga patrzeć.
Że zakonne osoby z obowiązku winny zajmować
się zawsze modlitwą, naucza ten sam św. Hieronim
w liście do Rustyka, przyjmującego stan zakonny:
Egredicntes de hospitio, armet oratio, regredientibus de platea occurrat antę sessionem, nec prius
corpusculum reąuiescat, quam animam pascat. Wychodzących z pomieszkania niech modlitwa uzbroi,
wracającym z ulicy niech zabieży przed siedzeniem
1 nie pierwej ma ciało odpocząć, aż się dusza posili.
Nic bowiem zakonnikowi nie jest tak potrzebne, jak
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modlitwa, która go do doskonałości życia, Bogu podobającego się, przyprowadza: Orabis, si vis in perfectiune perseverare. Będziesz się modlił, jeżeli
chcesz wytrwać w doskonałości, powiada nasz Jan
Jerozolimski (De inst. Mon. c. 8. 1. 9. Bibl.). Modlitwa
przypomina nam obecność Boga i jednoczy z nim,
modlitwa jest tarczą przeciwko pokusom; mieczem
odpędzającym czarta, lekarstwem dla chorej duszy,
prostą drogą do Boga, kluczem otwierającym niebo.
Nie jest ten zakonnikiem, co zaniedbuje modlitwę,
a odrzuciwszy na bok czytanie ksiąg nabożnych i ćwiczenie się w cnotach, o samych tylko doczesnych
i zewnętrznych rzeczach ma staranie: Si interioribus
tiiis neylectis, exteriora curas tantum, et si sacris
lectionibus, et spirit ualibus c.rercitiis non das diiigentem operam, ut ud aeterna assurgas: Monachus
non es. mówi Dacrianus (Spec. Mon.). I dlatego św.
Albert, Patrjarcha jerozolimski, pisząc Regułę dla
naszego Zakonu, w r. 4. wyraźnie przykazał Braciom
naszym rozmyślać we dnie i w nocy zakon Pański
i czuwać na modlitwach, chyba żeby czem innem
słusznem byli zatrudnieni: Maneant singuli in cellulis suis, rei iu.rta eas, die ac nocte in lege J)omini
meditantes et in orationibns rigilantes,
nisi aliis
justis occasionibus occupentur. A lubo Papież Eugenjusz IV. Apostolską władzą złagodził pierwszą część
tego punktu o tyle, że pozwolił na wolne wyjście
i przechadzanie się po miejscach i gankach klasztornych, to przecież nie zwolnił od ustawicznej modlitwy
i pobożnego rozmyślania, ponieważ to jest końcem
i celem wszystkich zakonników, jako tego obszernie
dowodzi nasz Lezana w księdze swojej p. t. Reformatio Regularium. Dlatego też łaciński Generał naszego
Zakonu, Sebastjan Fontonus wyraźnie przykazał,
abyśmy, oprócz zwyczajnych kapłańskich pacierzy,
które obowiązani jesteśmy w kościele śpiewać i innych
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wspólnych nabożeństw, odprawiali dwa razy na dzień
rozmyślanie czyli modlitwę myślną, a to dlatego, jak
powiadał, że taka modlitwa jest życiem duchownem
każdej osoby zakonnej tak, że bez niej wszelki zakonnik umarły jest: Mentoli* aralio, seu meditatio, sine
qua ut sine anima, regularis vita nequaquam consistere valet (Caerem. Ord. Rubr. 66). Modlitwa myśl/na
czyli rozmyślanie, bez którego, jakby bez duszy, życie
zakonne w żaden sposób utrzymać się nie zdoła.
Tego samego zdania jest i św. Bonawentura (De perf.
vitae 5): Religiosus orationem non freąuentans, non
solum est miser, et inutiUs, ąuinimo coram Deo feri
animam mortuam in corpore viro. Zakonnik nieoddający się modlitwie, nietylko jest nędzny i nieużyteczny, ale co gorsza, wobec lioga w ciele żywem
nosi duszę umarłą, przydając nadto jeszcze takie porównania, że zakonnik bez modlitwy jest jak plastr
bez miodu, jak mur bez wapna, jak potrawa bez przyprawy.
Jan opat zwykł był mawiać, że każdy zakonnik
podobny jest do człowieka, znajdującego się między
ogniem a wodą. Gdy go bowiem ogień przypiecze,
zaraz chłodzi się wodą. Tak i zakonnik powinien postępować. Kiedy zacznie dopiekać mu ogień pożądliwości lub niedobra myśl, natychmiast powinien
uciekać się do modlitwy i w niej szukać ratunku.
Gdy człowiek pod drzewem siedzący ujrzy zbliżającego się ku niemu węża, aby ujść jadowitego ukąszenia, wspina się co prędzej na drzewo, tak i zakonnik,
kiedy zauważy zbliżającą się ku sobie pokusę, natychmiast przez modlitwę powinien wznieść się w górę,
ku niebu, aby pokusa nie zadała mu śmiertelnej rany.
Sw. Franciszek, Ojciec Seraficznego Zakonu,
uważał modlitwę za tak potrzebną dla dusz zakonnych, że ją jako najdroższy skarb w testamencie
swoim synom przekazał, a gdy raz spostrzegł, że jeden
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z jego synów wprowadził nauki szkolne do klasztoru
bonońskiego, ostro go za to skarcił i zagroził mu niebłogosławieństwem Boskiem, wołając ze św. oburzeniem: Tu vis destruere Ordinem meumt Desiderabarn ego, et volebarn exemplo Domini mei Fratres
meos magis orare, quam legere. Ty chcesz zburzyć
Zakon mójt Ja pragnąłem i chciałem za przykładem
Fana mego, aby Bracia moi toięcej się modlili niż
czytali. Będzie w Zakonie nauka, gdy będzie modlitwa, za modlitwą bowiem następuje umiejętność
i wszelka doskonałość. Sw. Tomasz, Doktor Anielski,
nie zaczynał nauki lub pisania bez poprzedniej modlitwy: Nunquam se lectioni aut scriptioni dedit,
nisi post orationem, a towarzyszowi swojemu Rajnaldowi zwykł był mawiać, że to cokolwiek umie i wie,
nie tak przez własne studja i szkolne prace nabył,
jak przez modlitwę od Boga otrzymał. Modlitwa
wszystko osiągnąć potrafi, gdyż Chrystus nie inny
położył warunek otrzymania jakiej łaski z nieba, jak
samą tylko modlitwę i wytrwałe wołanie do Boga:
Petite et accipietis, pulsate et
aperietur vobis.
Proście a weźmiecie, kołaczcie a otworzą wam.
Sw. Bernard w dziełku Scala Claustr. pisze
0 sobie: Cum die ąuadam corporali manuum labore
occupatus, de spirituali hominis exercitio cogitare
coepissem, quattuor speciales gradus animo cogitanti se subito obtulerunt, scilicet: lectio, meditatio,
oratio, et contemplatio. Haec est scala claustralium,
qua de terra in coelum elevantur. Kiedy dnia jednego zatrudniony pracą ręczną zacząłem myśleć o duchownem człowieka ćwiczeniu, nagle przed oczyma
zamyślonej duszy cztery stanęły osobne stopnie,
a mianowicie: czytanie, rozmyślanie, modlitwa i kontemplacja. Taka jest drabina osób zakonnych, po której z ziemi wznoszą się do nieba. Gdy po tej drabinie
1 po tych schodach nie wstępują osoby zakonne, lecz
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idą za własnem zdaniem, błądzą, schodzą na manowce, nie dochodzą do wyznaczonego sobie końca, stają
się oziębłemi, niespokojnemi, szemrzącemi, hardemi,
gniewliwemi, gadatliwemi, lubieżnemi, lekkomyślnemi i twardszemi do pokuty, niżeli ludzie świeccy,
jako mówi w przestrogach swoich sławny Hieronim
Savonarola, Zakonu św. Dominika: Principale studium Religiosi est conari die noctuąue, ut anima sua
sit
Deo conjuncta per orationem et contemplationem continuumąue amorem. Religiosi qui ista non
considcrant, sed ambulant sine consideratione finis
proprii,
efficiuntur
tepidi,
inąuieti,
murmuratores,
ambitiosi, iracundi, loąuaces, sensuales, histriones,
et duriores quam saeculares ad paenitentiam. Et
nisi Deus per suam misericordiam eos revocet, in
alia labuntur praecipitia, a quibus numquam postea
liberantur.
Głóionem
staraniem
zakonnika
jest
dniem i nocą usiłować, aby dusza jego z Bogiem
zawsze zjednoczona była przez modlitwę, kontemplację i nieustanną miłość. Zakonnicy, którzy na to
nie zważają, lecz żyją bez pamięci na własny cel,
stają się oziębli, niespokojni, szemraczami, ambitni,
gniewlitoi, gadatliwi, zmysłowi, chełpliwi, i twardsi
niż świeccy do pokuty. I jeżeli Bóg przez swoje miłosierdzie nie zawróci ich z tej drogi, w coraz nowe
wpadają przepaście, z których nigdy potem się nic
wydostają.
Żeby w ustach zakonnych bez przestanku brzmiała chwała Boża, Kościół św. prawem swojem taki
wprowadził porządek, że na wzór Dawida, który,
aby Bóg każdego czasu był od niego chwalony, siedem
razy na dzień odprawiał swe modlitwy, a nawet
o północy wstawał, przerywając sobie najlepszy sen,
— podzielił czas dnia i nocy na siedem godzin, określił czas i wyznaczył Psalmy i Pacierze i tę powinność
tak ściśle nałożył osobom zakonnym, że według zda-

380

DZIEfJ IX.

nia ogólnego wszystkich teologów każdy zakonnik
jest obowiązany pod grzechem śmiertelnym od dnia
uroczystej profesji swojej do odmawiania Kapłańskich Pacierzy.
Bollandus pisze na dzień 19 marca, że Jan Parmensis, siódmy Generał Zakonu św. Franciszka,
w czasie wizytowania swojej Prowincji w Niemczech,
pewnego razu podczas pory zimowej zabłąkał się
w gęstym lesie, zboczywszy z drogi śniegiem zasypanej. W czasie tego zaskoczyła go noc. Bracia, którzy
z nim razem podróżowali, na wszelki sposób starali
się odszukać zgubioną drogę, lecz wszystkie ich prace
były daremne, a niebezpieczeństwo utraty życia oczywiste, bo i mróz przed zapadającą nocą przejmował
ich coraz większem zimnem i wiele było w owym lesie
drapieżnych zwierząt. Gdy tak nie było już żadnej
nadziei i sposobu wyjścia z tej niebezpiecznej przygody, świątobliwy Generał rozkazał braciom zwrócić
się do modlitwy i prosić Wszechmogącego Boga
o pomoc i ratunek. Kiedy zaczęli się modlić, naraz
usłyszeli głos dzwonka z niedalekiej odległości, a idąc
za nim przybyli do jakiegoś klasztoru. Skoro według
zwyczaju klasztornego zadzwonili do furty, wyszli
naprzeciw nich ze światłem jacyś nieznajomi zakonnicy, którzy, jak gdyby ich już oczekiwali, zaraz
z największą uprzejmością zaprosili do siebie w gościnę, zziębniętych ogrzali, suknie wysuszyli, obmyli nogi, podali zgotowaną wieczerzę i odprowadzili każdego do wygodnej celi, aby po uciążliwej
podróży zażyli potrzebnego wczasu i odpoczynku.
Gdy około północy zadzwoniono w tymże klasztorze
na Jutrznię, wstał również i świątobliwy Generał,
przerywając sobie sen, aby razem z onymi zakonnikami wspólnie odprawić w chórze zwyczajną Jutrznię.
Kiedy już wszyscy zakonnicy zgromadzili się w chórze, hebdomadarjusz, mający rozpoczynać Jutrznię,
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opuściwszy wszystkie zwyczajne modlitwy i ceremonje, nie żegnając ust, z wielkiem pomieszaniem
i niepokojem zamiast mówić: Itomine labia mea aperics, zaczął od tych słów Psalmu 35, 13: Ibi ceciderunt, qui opcrantur iniquitatcm. Tam upadli, którzy
czynią nieprawość. Chór zaś odpowiedział: Expulsi
sunt nec potucrunt stare. Wygnani sq, ani się mogli
ostać. W ten sposób po drugi i po trzeci raz też same
słowa z niemałym niepokojem i pomieszaniem zostały
powtórzone. Niezwyczajna ta rzecz niemałe wrażenie
wywarła na świętobliwym Generale, a uzbrojony
żywą wiarą i ufnością w Bogu, poprzysięgając onych
zakonników przez Najśw. Mękę Chrystusa i Jego
śmierć, rozkazał im mocą Imienia Jezusowego powiedzieć co zacz oni są. Na to ten, który, niby opat pierwsze zajmował miejsce, odpowiedział, iż oni wszyscy
są książętami ciemności i duchami piekielnymi,
a przysłani zostali na to miejsće, aby im wyświadczyć tę usługę, na rozkaz Boski dla ich modlitwy i dla
przyczyny za nimi, tak Matki Wcielonego Boga, jak
i ich Ojca Franciszka. Co wyrzekłszy i sami zniknęli
i cały ów klasztor, w którym się znajdowali, a św.
Generał wraz ze swoimi braćmi ujrzeli się umieszczeni w jaskini, gęstem drzewem obrosłej. Przeczekawszy tamże do białego dnia, ze świtem puścili się
w dalszą podróż i szczęśliwie doszli do swojego
klasztoru.
Ta niedobra owych zmyślonych zakonników pobożność niech nam będzie mocną pobudką do należytego chwalenia Boga. Tamci zmyśleni zakonnicy
w nocy ruszyli się do swego przeraźliwego i rozpaczliwego krzyku, a czy my prawdziwi zakonnicy mamy
się ociągać i przez lenistwo nie wstawać o północy do
śpiewania należytej chwały Boskiej? Tamci czynili
to z przymusu, a my czemu nie mamy tego czynić
dobrowolnie? Tamci wymawiali niektóre słowa święte
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głosem i usty, my w y m a w i a j m y je nietylko usty
i głosem, lecz przedewszystkiem myślą i sercem.
Tamci czynili to z trwogą i wielkiem pomieszaniem,
my starajmy się to wykonywać ze spokojem, należytą
uwagą, radością i uszanowaniem dla Boga. Tamci
byli to Aniołowie ciemności, my chwaląc Boga stajemy się Aniołami światłości, bo modlitwa oświeca
duszę, rozwesela serce, uprasza łaskę, uśmierza złe
pożądliwości, przynosi ulgę w pracy, umacnia nadzieję w Bogu, roznieca miłość, wypędza czarta, zwycięża
pokusy. Bóg godzien jest tego, żebyśmy go zawsze
każdego czasu, każdego momentu chwalili i uwielbiali i to jest naszym najważniejszym i najmilszym
obowiązkiem.
Rozmyślanie

II.

O MIŁOŚCI BOSKIEJ.
Głos Boski do zakonnika.
I.
Będziesz koehai Bana Boga twego ze wszystkiego serca twego,ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej siły twojej (Deut. 6, 5). To najpierwsze i największe prawa mojego przykazanie, abyś mniewszystkiemi twojemi siłami ponad wszystko miłował tak,
iżby nie było w tobie najmniejszej kropelki krwi,
któraby nie wrzała ku mnie miłością, najmniejszej
sprawy duszy, któraby miłością moją nie była poświęconą, najdrobniejszego zewnętrznego uczynku, któryby nie dla mnie był wykonany. Zważ, jak mocną
i jak ustawiczną powinna być twoja ku mnie miłość,
a zawstydź się i przejmij żalem, jeżeli dotychczas
taką ona nie była.
Kochać mnie z całego serca jest to nie dzielić
miłości na części tak, iżbyś jedną cząstkę dla mnie
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przeznaczał, a drugą dla jakiegoś stworzenia oddawał.
Kochać mnie ze wszystkiej duszy, jest to kochać mnie
wszystkiemi siłami duszy, to znaczy: rozumem o mnie
inaczej nie trzymać, tylko tak, jak wiara podaje;
wolą, żeby się ona mojej woli nigdy nie sprzeciwiała;
pamięcią, iżbyś o mnie nigdy nie zapominał. Kochać
mnie ze wszystkiej siły jest to kochać mnie mocniej,
goręcej, z większym zapałem, niż jakąkolwiek inną
rzecz, jest to starać się zawsze o to, aby każda twoja
najdrobniejsza nawet sprawa nie na inny koniec,
jak tylko dla mojego upodobania i chwały była w y pełniona. Przypomnijże sobie, czy w ten sposób w życiu swojem kochałeś mnie swoim rozumem, wolą,
pamięcią i wszystkiemi sprawami?
Powinieneś mnie kochać z całego swojego serca,
bo Ja jestem serca twego Bogiem, Panem i Dziedzicem, bo Ja ci je całe i zupełne dałem, a więc ono całe
i zupełne powinno być moje. Powinieneś tedy mnie
kochać nie cząstką tylko swego serca, to jest czasem
mnie, a czasem kogo innego, bo nie byłoby to rzeczą
sprawiedliwą część tylko serca oddawać temu, który
dał całe.
Tak powinieneś mnie kochać, żebym Ja najpierwszym i najzacniejszym był twego serca celem;
żeby żadna inna rzecz stworzona nie była ci milsza
nademnie, nie cieszyła cię ani zajmowała; żebym Ja
nietylko w myśli i pamięci t w o j e j był, ale nawet
w ustach i sprawach twoich się objawiał, bo kto drugiego gorąco kocha, zawsze o nim myśli, najczęściej
o nim mówi i wszystko dla jego woli i upodobania
z ochotą czyni. Zastanów się, czy taka była twoja ku
mnie miłość od początku życia twego i w późniejszym
czasie?
Gdyby coś nademnie było cenniejszego, lepszego,
piękniejszego, miałbyś przyczynę raz mnie, drugi raz
taką rzecz kochać, ale że żadna rzecz nie może się
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ze mną zrównać, bo Ja Bogiem i wszystkich rzeczy
Stwórcą jestem, jakże co godniejszego do kochania
mieć możesz nademnie? Wszystkie rzeczy poza mną
są szczerą nicością, czyż tedy rozumnie postąpiłeś,
gdy, mnie na stronę odrzuciwszy, sercem przylgnąłeś
do jakiej rzeczy? gdy przypisywałeś wartość temu,
co samą było nicością i kochałeś to, co niegodne było
twojej miłości? Żałuj serdecznie za to, a na przyszłość
mnie samego z całego twego serca kochaj!
II.
Choćbyś mnie całem sercem kochał i ile tylko
sił mieć możesz, jeszczebyś nie kochał mnie tak, jak
się należy i jak Ja jestem godzien, bo miłość twoja,
jako od ograniczonego tylko stworzenia pochodząca,
jest i może być tylko bardzo mała i słaba, niezdolna
odpowiedzieć mojej godności. A cóż powiedzieć na to,
gdybyś ty i tę tak małą i słabą miłość miał dzielić
jeszcze na części, dla stworzenia i dla mnie?
Sprawiedliwość sama wymaga, abyś, miłość za
miłość oddając, kochał mnie według t w o j e j możności
ustawicznie, bez przerwy i całym sobą tak, jak Ja
kocham ciebie w sposób nieskończony i nieporównany, bo Ja, jak jestem Bogiem nieograniczonym, tak
i ciebie kocham nieograniczoną miłością, całym sobą
zupełnie, kocham ustawicznie, bez żadnej przerwy,
bo najmniejszego nie znajdziesz momentu, w którymbym cię nie kochał, kochałem ciebie przed wiekami
w myśli mojej, zanim ogrom świata wystawiłem,
kochałem w czasie, przygotowując dla ciebie niebo,
kochałem przy odkupieniu, gdy dla twego zbawienia
ostatnią kroplę krwi z żył moich wycisnąłem,
kocham cię dziś, dając ci niezliczone codzień łaski
zbawienne i kochać cię będę przez całą wieczność.
Osądźże teraz sam, czy za taką miłość nie powinieneś
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mi oddać podobnej miłości? Czemuż ty nie kochasz
mnie zawsze, lecz tylko kiedyniekiedy?
Jeżeli od ustawicznego kochania mnie wymawiasz się tem, że nie widzisz kogo masz kochać, bo
mnie Boga, najdoskonalszego Ducha, nie możesz
ujrzeć śmiertelnem okiem, to czyż wiara pie pokazuje
ci mnie na każdem miejscu, we wszystkiem stworzeniu? Gdzież się przedemną tak ukryjesz, żebyś mnie
nie widział? Oto patrzysz na niebo, ziemię, drzewa,
kwiaty, zwierzęta itp. rzeczy, a któż te rzeczy z niczego wyprowadził? kto je do tego czasu utrzymuje,
jeżeli nie Ja? Wszystkie te rzeczy mnie stawiają ci
przed oczy, wszystkie wołają na ciebie, abyś mnie
kochał, wielbił, służył: więc jakże nie widzisz, kogo
masz kochać?
Co to za wstyd dla ciebie i jaka nieugięta twardość twego serca, gdy widzisz, że wszystko stworzenie,
nawet to, które zmysłów i rozumu nie ma, chwali
mnie na swój sposób i kocha, a ty sam tylko opieszały
i leniwy jesteś do m o j e j miłości. Wiedzże jednak
o tem, że samo nierozumne stworzenie domagać się
za to będzie niemałej na ciebie kary!
Kochasz jakąś rzecz dlatego, że jest piękna,
dobra, pożyteczna, drogocenna. Nad to wszystko jednak piękniejszym Ja być muszę, bo piękność wszystkich najpiękniejszych rzeczy odemnie pochodzi;
lepszym być muszę, bo wszelkiego dobra we mnie
jest niewyczerpane i nigdy nie wysychające źródło;
pożyteczniejszym być muszę, bo nieskończone za
wierną służbę zgotowałem sługom moim pożytki;
cenniejszym być muszę, bo wobec mnie wszystek
świat, niebo i ziemia marnym zaledwie są pyłkiem.
Ach czemuż tak jesteś leniwy do kochania mnie,
kiedy nie wynajdziesz przecież przyczyny, żeby mnie
nie kochać!
R e k o l e k c j e dlo osób zakonnych
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III.
Kochaj mnie, synu, a kochaj prawdziwie i szczerą
miłością nie dla doczesnego jakiego dobra lub dla
własnego tylko pożytku twojego, ale dlatego, że Ja
jestem twoim Bogiem, twoim Stwórcą, twoim Ojcem
i największem twojem Dobrem. Kto kocha mnie
wtenczas tylko, gdy dobrze się mu powodzi, gdy nie
doznaje ucisku lub jakiego zmartwienia, ten nie mnie
kocha, ale swój pożytek tylko.
Kiedy bliźniego twego obowiązany jesteś kochać
nie dla swego interesu lub jakiego zysku doczesnego,
ale dla mnie i z tego powodu, że w nim jest obraz
mój i moje podobieństwo — to jakże nie powinieneś
bezinteresownie i z dobrej woli kochać mnie, który
jestem istotnym Bogiem, a nie podobieństwem lub
obrazem tylko?
Gdy czasem urazi cię taki człowiek, którego
prawdziwie i bezinteresownie kochasz, darujesz mu
tę urazę bez trudności i chętnie, bo nie dla zysku, lecz
dla przyjaźni go miłujesz; przezwyciężasz w sobie żal,
choćby serce dotkliwie cierpiało, bo szczera miłość
przyjaciela osładza ci wszelką przykrość, jakiej możesz od niego doznać. Jeżeli tedy nie rozrywasz
związku przyjaźni z człowiekiem, chociaż niejedną
przykrość od niego nieraz znieść musisz, to czemu
przerywasz tak często nić miłości ku mnie, który
żadnej krzywdy i nic złego wyrządzić ci nie mogę?
gdyż nie byłbym Bogiem, gdybym ci mógł co złego
uczynić.
Jeżeli wtenczas tylko kochasz mnie i oświadczasz
mi swoją miłość, gdy Ja zagrzewam ci serce, wolę
zapalam do dobrego, umysł zachęcam do cnoty, —
a nie kochasz mnie w ucisku, w wewnętrznej oschłości lub uciążliwej jakiej pokusie, które dla dobra
i doświadczenia twego dopuszczam czasem na ciebie,
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lecz w czasie takiego nawiedzenia opuszczasz się zupełnie, dajesz się zwyciężyć pokusie oziębłości i sercem oddalasz się odemnie, — już nie kochasz mnie
prawdziwie i statecznie, bo nie okazujesz mi dowodów
swojej miłości wtenczas, kiedy Ja pragnę je widzieć,
albowiem miłość prawdziwa nie w pomyślności, tylko
w przeciwnościach daje się poznać.
Kochaj przeto mnie, synu, a kochaj zaVsze, statecznie, wiernie, bom Ja tego godzien, a tyś tak kochać
jest obowiązany. Kochaj mnie, bo przez miłość sercem
jednoczysz się ze mną, a tak duchownym sposobem
we mnie się niejako przemieniasz. W y r y j głęboko
w swojem sercu tę prawdę: gdy kochasz ziemię, ciało,
które gnojem tylko jest robactwo rodzącym, przemieniasz się duchowo w to podłe plugastwo; gdy kochasz
mnie Boga twojego, przez miłość przemienisz się
w Boga.
Głos zakonnika do Boga.
Boże, którego wiara mi pokazuje, do którego
nadzieja mnie podnosi, z którym miłość mnie łączy,
którego kochać jest życiem, nie kochać zaś śmiercią,
Boże, dobroci nad wszystkie dobra, piękności nad
wszystkie powaby, słodkości nad wszelkie rozkosze,
morze pociech nieprzebrane, jak mogę nie kochać
Ciebie, gdyś na to mnie stworzył, abym kochał Ciebie!
Jak mogę odmawiać Ci serca mego, gdy Ty jesteś
Panem i dziedzicem jego! Jak mogę odważyć się
kochać co innego, gdy T y , Panie, każesz, abym Ciebie
nie kogo innego kochał, a wszystkie stworzenia wołają na mnie i w z y w a j ą mnie do T w o j e j miłości.
Kocham Cię, Boże mój, ze wszystkiego serca. K o cham Cię wszystkiemi siłami duszy mojej: kocham
rozumem, wyznając Ciebie Boga; kocham wolą, nic
nie chcąc tylko co Ty chcesz; kocham pamięcią, innej
rzeczy na myśl nie przypuszczając, jak tylko Ciebie.
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Ciebie kocham nade wszystko, cokolwiek jest i być
może, bo bez Ciebie wszystko jest niczem. Kocham
nie dla jakiego zysku ani dla szukania pociech w miłości, ale dlatego, żeś Ty mój Bóg, Stwórca, Pan
i Dziedzic serca mego. Ile kropel krwi jest we mnie,
każda niech goreje ku Tobie. Niech nie będzie żadnej
sprawy mojej, najmniejszego kroku, ani jednego
tchnienia, któreby nie było ożywione miłością ku
Tobie i do T w o j e j nie dążyło chwały. Żałuję, ach
żałuję serdecznie, że dawniej nie kochałem Ciebie
tak, jak kochać powinienem. Żałuję, że serce swoje
zwracałem kiedyś ku stworzeniu. Od tego czasu już
żadna inna rzecz nie postanie w mojem sercu, tylko
Ty Bóg mój i Pan mój. Ciebie, o Boże, chcę kochać
w całem życiu mojem, Ciebie kochać przy śmierci,
Ciebie kochać przez całą wieczność.
Ojciec duchowny.
Qui diligitis Dominum, odite malum.
Którzy
miłujecie Pana, miejcież złość w nienawiści (Ps. 96,
10), mówi Dawid, król Boga kochający, w krótkich
słowach wyrażając obszerną naukę o miłości Bożej.
Nie może bowiem prawdziwie kochać Boga ten, kto
kocha to, co Bóg ma w nienawiści. Wtenczas dopiero
będziesz prawdziwie kochał Boga, kiedy z nim we
wszystkiem będziesz się zgadzał, tego chcąc, czego On
chce, — tem się brzydząc, czem się on brzydzi: to jest
grzechem. W kochających się wzajemnie osobach
zwykło bywać jedno zdanie, jeden umysł i jedno
serce. Znakiem zaś szczerej i gorącej miłości między
prawdziwymi przyjaciółmi jest to, gdy jeden o drugim często mówi, ustawicznie myśli i wszystko dla
niego ochotnie czyni.
Postanów często przy wszystkich sprawach swoich wzbudzać sobie akty wewnętrzne miłości Boskiej.
Zmów 3 pacierze dla przeproszenia Boga za twoją oziębłość, z jaką go do tego czasu kochałeś.
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Czytanie II.
O WZAJEMNEJ MIŁOŚCI.
Jeżeli gdzie, tedy przedewszystkiem pomiędzy
braćmi powinna się znajdować i objawiać miłość, jako
między tymi, których jedna rodzi matka, którzy
noszą imię jednego i tego samego ojca, szczycą się
jego zasługami, chlubią jego chwałą nabytą przez
sławne czyny, wstępują według wszelkiego prawa na
rodzicielskie dziedzictwo, jako prawni następcy krwi
i cnót jego. Gdy taka miłość znajdzie się gdzieś między jakimi synami, cieszy się wielce rodzicielskie
serce miłą liczbą synów, danych sobie od Boga, bo
skutkiem ścisłego związku miłości w jednym widzi
niejako wszystkich, a we wszystkich jednego, cieszy
się nadto i dlatego, że wzajemna miłość tak mocno
jednoczy serca i umysły synów, iż z nich wszystkich
czyni potężną obronę dla utrzymania całości własnych
dóbr tak, że j e j żadna przeciwność naruszyć nie zdoła,
według tych słów Pisma Św.: Funiculus triplcx difficile rumpitur. Sznur troisty nie łacno się przerywa
(Eccl. 4, 12). Przeciwnie zaś, gdy ten ścisły związek
braterskiej miłości rozluźni się, za poróżnionemi sercami idzie zaraz w rozsypkę wszystka całość dóbr
pracą rodziców nabytych, wali się zaraz i rozpada
owa mocna obrona, na którą nieprzyjaciel nawet
nacierać się obawiał, dając mu teraz otwarty przystęp do środka.
Jak pewną jest rzeczą, że nic na świecie piękniejszego nad taką miłość kochających się nawzajem
braci, tak smutną zarazem, że nic przytem rzadszego,
jak taka właśnie szczera i trwała miłość. Kiedy świat
zobaczył pierwszych dwóch braci Kaina i Abla, nie
ujrzał w nich tej jedności. Byli oni wprawdzie dziećmi jednych rodziców, ale nie jednego sposobu życia,
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nie jednego umysłu, nie jednego zdania. Kain orał
ziemię, Abel trzody pasał. Abel składał ofiary Bogu
z bydląt. Kain zaś z owoców ziemi. Abel był cichy,
spokojny, na twarzy jednakowy, Kain zaś porywczy,
zapaiczywy i ze złości spadł na obliczu swojem:
Iratus est. Cain rehementer et concid.it mltus ejus
(Gen. 4, 5). A wreszcie Abel bratem Kaina, a Kain
katem Abla. Nie większa również miłość pokazała się
w późniejszym czasie między Ezawem i Jakóbem,
między Józefem a braćmi jego, i nie trzeba się temu
dziwić, bo taka miłość, ile że pochodzi od natury przez
grzech do gruntu zepsutej, nie mogła być trwała,
mocna i stateczna. A l e między tymi braćmi, którzy
nie ze krwi, ani z woli ciała pochodzą, ale których
Bóg przez łaskę rodzi i pielęgnuje, dla których ziemia
ta jest miejscem wygnania, a niebo ojczyzną, towarzystwem zaś św. Duchowie, których sam Bóg z pomiędzy tylu miljonów ludzi wybrawszy, zjednoczył
w jednem zgromadzeniu i uczynił braćmi jednego
Ojca i św. Fundatora Zakonu, — miłość między takimi powinna być daleko mocniejsza, trwalsza, czystsza
i stateczniejsza, bo pochodzi przecież od Początku
Najwyższego, wypływa z najczystszego źródła, bo
z najwyższej, niepojętej miłości Boga, który nas od
wieków prawdziwie Boską miłością kocha, a kocha
nieskończenie, nieprzerwanie i kochać będzie na
wieki.
Opowiadają Dzieje Apostolskie, że w początkach
Kościoła Św., gdy na głos opowiadania wiary Chrystusowej przez Apostołów, mnóstwo wierzących przyłączyło się do Apostołów, zdawało się, że jedna była
dusza i jedno serce wśród nieprzeliczonego mnóstwa
wierzących, a tak wiele ludzi tworzyło przez wzajemną miłość jakby jednego człowieka, jedną osobę:
Multitudinis credentium erat cor unum, et (mima
um (Act. 4, 32). Tam tedy, gdzie natura nie mogła
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złączyć dwóch, łaska jakby w jedno serce powiązała
tysiące; tam, gdzie natura nie mogła pogodzić dzieci,
spłodzonych z jednej krwi i jednych rodziców, łaska
ludzi, zebranych z rozmaitych narodów, krajów, rodziców jakby w jedną zamieniła osobę, czyniąc na
ziemi to, co się w niebie dzieje, gdzie przez miłość
wzajemną panuje niezamącona nigdy jedność, spokój,
zgoda, które tylko między synami Bożymi znaleźć się
mogą, jako mówi św. Jan w pierwszym Liście swoim:
In hoc manife8ti sunt Filii Dei, et filii diaboli:
omnis qui non est justus, non est ex Deo, et qui non
diligit fratrem suum. Przez to jawni są synowie
Boży i synowie djabelsey: Wszelki, który nie jest
sprawiedliwy, nie jest z Boga, i który nie miłuje
brata swego (1. Jan, 3, 10).
Piękną nadzwyczaj jest rzeczą widzieć w Kościele Bożym tak liczne i tak rozkrzewione Zakony, że
się niemi napełnia wszystek okrąg niezmierzonej
ziemi; piękną również jest rzeczą widzieć, jak te
wszystkie Zakony starają się i współzawodniczą ze
sobą w szerzeniu Wiary św., pomnażaniu chwały
Bożej, pracy około zbawienia wiernych, gorliwości
w nieustającem we dnie i nocy śpiewaniu Boskich
pieni, — ale to jest najpiękniejszą, najzacniejszą, na
najwyższą pochwałę i szacunek zasługującą rzeczą,
gdy się one wzajemnie kochają, gdy przez miłość tu
na ziemi czynią z siebie niebieską Jerozolimę, która
się tłumaczy risio pacis, widzenie pokoju, bez żadnego między sobą poróżnienia, gdy odnawiają na sobie
ową pierwszą chwalebną między wiernymi jedność,
w których jedno było serce i jedna dusza, gdy wszyscy
jako jednego Ojca synowie i równi między sobą bracia, równie i wzajemnie się kochają, gdy niema
między nimi żadnego wybladłego od gniewu Kaina,
ani zdradliwego i podstępnego Jakóba. ani rozdzierającego jedność braterską Faresa, ani szydzącego
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z cudzych błędów i ułomności Chama, ani przeciągającego wszystkich na swą stronę Absalona, — lecz
wszyscy jak jeden jednego są zdania, a każdy ze szczęścia brata swego cieszy się jakby z własnego, każdy
współczuje w nieszczęściu drugiego, każdy, jakby
0 swój własny interes, stara się o dobro tego, z którym żyje, nie naruszając wzajemnej miłości najmniejszem nawet słówkiem lub uczynkiem. Taką to
właśnie miłość położył Bóg w prawie swojem między
pierwszymi artykułami, takiej domaga się i uczy
naturalne światło rozumu, taką i sama natura w nierozumnych nawet zachowuje stworzeniach. Taką
miłość ku nam Chrystus okazał, kochając nas aż do
śmierci, a śmierci krzyżowej, podczas której nie przestał modlić się nawet za katów swoich, taką przykazał nam On zachować koniecznie: To wam przykazu ję,
abyście się społecznie miłowali (Jan, 15, 17). A w innem miejscu objaśnia, jaką ta miłość być powinna,
nie naturalna i obliczona na zysk, bo taką miłość nawet jawnogrzesznicy i poganie posiadają: Jeżeli bowiem miłujecie te, co was miłują, cóż za zapłatę mieć
będziecie? azaż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż więcej
czynicie? azaż i poganie tego nie czynią? (Mat. 5,
46—47), lecz nadprzyrodzona, aby bliźniego kochać
dla Boga i w Bogu, jako mówi św. Jan: Najmilejsi,
miłujmy się zobopólnie: bo miłość jest z Boga. I każdy co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga. Kto
nie miłuje, nie zna Boga: albowiem Bóg jest miłość
(1. Jan, 4, 7—8). Gdy tedy sam Bóg, który jest miłością, łączy nas, któż się odważy rozrywać ten święty
związek? Gdy Bóg sam jednoczy nas, przychodzi
1 mieszka w pośrodku zgromadzenia naszego jako nasz
towarzysz i przyjaciel: Albowiem, gdzie są dwaj, albo
trzej zgromadzeni w imię moje, łamem jest w pośrodku ich (Mat. 18, 20), któż poważy się to najśw. towa-
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rzystwo i przyjaźń rozłączać przez złą wolę, gniew
lub jakiekolwiek poróżnienie?
Strach wspomnieć o pewnym wypadku, przytoczonym w kazaniach Franciszka Chryctovaliusa i Engelgrave'a, jaki w 1570 roku zdarzył się w pewnym
klasztorze między dwoma zakonnikami. Owi dwaj
zakonnicy żyli ze sobą w wielkiej nieprzyjaźni, która
wszczęła się między nimi z małej zapewne przyczyny,
ale że nie przytłumiono j e j zaraz w początkach, rozpalała się coraz bardziej w poróżnionych sercach
i do takiej wkońcu doprowadziła rozjątrzonej zaciekłości, że z równych sobie braci jednego Zakonu uczyniła jakby dwóch zajadłych przeciwko sobie brytanów. Ż y l i oni obydwaj w jednym klasztorze, ale
owa śmiertelna nienawiść rozdzielała ich od siebie
i zamieniła ich we wrogich sobie przeciwników.
Nic nie mogło ich przywieść do upamiętania się i zgody. Po niejakim jednak czasie jeden z nich popadł
w śmiertelną chorobę, a* zdjęty zbawienną bo jaźnią
stawienia się z takim wielkim grzechem na strasznym sądzie Bożym, odważył się na to, by pierwszy
wyciągnąć rękę do zgody ze swoim przeciwnikiem
i prosić o darowanie sobie wzajemnych uraz. Gotując
się tedy do spowiedzi generalnej z całego życia, aby
tem godniej i lepiej przyjąć ostatnie Sakramenta Św.,
kazał przedtem poprosić do siebie swego przeciwnika,
celem przeproszenia go i pojednania się z nim przed
swoją śmiercią. Przezwyciężając się więc, uczynił
wszystko, czego Bóg, sumienie i ta ostatnia godzina
wymagała. Brata przychodzącego bowiem mile przywitał, serdecznie uścisnął, wszelką urazę mu darował
i wzajemnie o odpuszczenie prosił. To szczere pojednanie ucieszyło wielce przytomnych zakonników, że
wreszcie doczekali się końca tak nagannej i gorszącej nieprzyjaźni i że w ten sposób umierający zakonnik wybiera się należycie przysposobiony w drogę
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wieczności. Ale, o zaślepiona złości ludzka, co czynisz?! Ty w jednej chwili psujesz z takim trudem rozpoczęte dzieło zgody, a idącego już bezpiecznie do
krainy wiecznej zgody i pokoju spychasz z pewnej
drogi na głębię wiecznej zguby! To wspólne wesele
zamieniło się wkrótce w najgłębszy smutek, albowiem
przeproszony brat, odchodząc od łóżka umierającego,
nie zdając sobie sprawy z karygodnej swojej lekkomyślności, nie zwracając uwagi na tak straszną chwilę
śmierci, aby okazać, że na jego stanęło i jemu wygraną przypisać należy, obróciwszy się do jednego z przytomnych, drwiąco takie niegodziwe i z piekielnej otchłani pochodzące rzecze słowa: Dobry ojciec boi się
umierać i dlatego urazę daruje i mnie przeprasza.
Te szatańskie słowa chorego, który już był całkiem
uspokojony, mocno dotknęły i na nowo otwarły niedawno przyschłą ranę tak, że ogień nienawiści i zawziętości, zdawało się już zagaszony, z daleko większą jeszcze gwałtownością wybuchnął. Umierający bowiem na owe słowa zapalony złością czarta czyhającego na jego zgubę, nie pomnąc na to, że to dla
Boga darował urazę bratu, ani na to, że śmierć stoi
już przy jego łożu, a po niej czeka go przed Boską
sprawiedliwością surowy rachunek, za podszeptem
pysznego Lucypera w jednej chwili stargał uczynioną
zgodę, odwołał dane słowo i darowaną urazę, odpowiadając swemu przeciwnikowi w te słowa: Ani ja
tobie nie daruję, ani też nie chcę tego, żebyś ty mnie
darował. Takie słowa powiedziawszy, w tejsamej
chwili począł konać. Przytomni zakonnicy wszelkiego
użyli starania, aby w tym jeszcze czasie konający
mógł przez wewnętrzną skruchę przeprosić Boga
i jakim zewnętrznym znakiem upewnić ich o tem,
jako też o odwołaniu odnowionej co dopiero zawziętości ku swemu bratu. Wszystko było jednak daremne,
bo odrazu straciwszy zmysły, bez żadnego znaku żalu
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i przeproszenia się wkrótce życie zakończył. Strapieni tem i przerażeni zakonnicy, wahając się między
nadzieją dostąpienia miłosierdzia Bożego, a bojaźnią
0 zbawienie zmarłego współbrata, nie wiedzieli co
robić, ale wkońcu tłumacząc wszystko z lepszej strony, przy śpiewie zwyczajnych w takich wypadkach
Psalmów i Mszy Św., według obrządków kościelnych
pochowali w grobie zakonnym zwłoki zmarłego. Chociaż tedy śmierć dopiero co zmarłego brata położyła
kres wznieconym zawziętościom, to przecież przez
śmierć jednego nie zadośćuczyniła sprawiedliwości
Bożej, która gdy dwóch grzeszy, nie karze jednego
z nich, ale obydwóch razem. Żeby zaś tam kara nastąpiła w oczach tych, wobec których i wykroczenie
się stało, chciał Bóg, dla nauki innych i zbawiennego
przykładu, aby sprawiedliwa kara obydwóch dosięgła na miejscu w tem Zgromadzeniu, które z niemałem swojem zgorszeniem było również świadkiem
złości grzechu nienawiści. Pozostały brat mniemał,
że, gdy tamten umarł, wszystko na tem się skończyło
1 dlatego za nic sobie miał tak to, że przez całe swoje
życie żył z tamtym w zawziętej złości, jak też i to, że
gdy tamten przed swoją śmiercią przeprosił go po
chrześcijańsku i darował urazę, on lekkomyślną złośliwością swoją był tego przyczyną, że zmarły odwołał swe słowo i przebaczenie, odmienił zbawienny
umysł, a przez to popadł w niebezpieczeństwo utraty
duszy i zbawienia. Otóż nie zważając na to wszystko,
ani też nie obawiając się sprawiedliwości Bożej, wiszącej nad nim, kiedy się już skończyły wszystkie
kościelne obrządki nad zmarłym, poszedł razem z innymi zakonnikami na zwyczajny obiad do refektarza.
Nie podobna wprawdzie przypuścić, żeby serce jego
nie przeczuwało, że wkrótce za sprawiedliwe potępienie zmarłego brata spadnie na niego surowa pomsta
Boża, ale te myśli wybijając sobie z głowy, śmiało za-
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siadł do stołu. Lecz co tylko zaczął jeść, gdy oto w oczach wszystkich wchodzi do refektarza dopiero co
pochowany zakonnik w przerażającej postaci: twarz
straszliwa, włosy roztargane, oczy ogniem pałające,
i ogromnym głosem, jakby gdzieś z obłoków wypadającym rzecze: Dla niezmiernej nienawiści, którą żyjąc tu gorzałem, goreję teraz umarły w piekle i przez
całą wieczność gorzeć będę. A l e i ten, z którego przyczyny goreję, wkrótce ze mną goreć będzie. Tu obróciwszy się do swego przeciwnika, zawołał: Dosyć
już jadłeś! Wstań nieszczęśliwy od stołu, wydany jest
i na mnie i na ciebie wyrok od Boga Sędziego. To
rzekłszy, przyskoczył natarczywie do struchlałego
z przerażenia przeciwnika swego, aby przez gwałt
wyciągnąć go z pośrodka siedzących u stołu zakonników. Nieszczęśliwy bronił się jako mógł i umiał,
opierając się ze wszystkich sił, wydzierając się z rąk
potępieńczych, wołając o ratunek do swoich braci,
błagając o miłosierdzie, ale przez sprawiedliwość sądów Boskich nie mógł tego otrzymać, przerażeni bowiem tak straszliwem widowiskiem zakonnicy nie
mogli mu dać najmniejszego ratunku, bo sami od zmysłów prawie odchodzili i z miejsca nie mogli się ruszyć. Tymczasem umarły w y w l ó k ł swego przeciwnika
na środek refektarza, a tak oddzieliwszy go od pozostałych braci, z tym, z którym w życiu zawziętą gorzał
nienawiścią, nierozdzielnym zwarłszy się uściskiem,
wskoczył na wieczne ognie w otwartą przepaść, gdyż
ziemia rozstąpiła się pod nimi na ich pożarcie, pozostawiając po sobie nieznośny smród, który napełnił
cały klasztor, i niewypowiedziany strach, odejmujący
przytomnym rozum i zmysły. Pozostali zakonnicy mogliby sądzić, że to wszystko jest chyba jakiem oszukaniem, pochodzącem od pomieszania przez nadzwyczajną bojaźń zmysłów, ale gdy nie widzieli już więcej brata z pośrodka nich zabranego, uznali to za o-
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czywisty i prawdziwy przykład surowej sprawiedliwości Bożej, która w tak straszny sposób ukarała niegodziwą zawziętość, zestarzałą między swoimi sługami. Żeby jednak jeszcze pewniej dociec prawdy,
udali się do grobu, aby przekonać się, czy znajdują
się tam zwłoki pogrzebanego zakonnika. Tam mogli
dokładnie rozpoznać znaki, jakie pozostawiło po sobie
świeżo złożone ciało, ale trupa już wcale 'nie było.
Taki więc nieszczęsny smutek i zapłatę odebrała zawziętość nienawidzących się braci, że Bóg publicznie w oczach wszystkich pokazał wymierzoną im
karę wieczną, do której przydał i tę, że nie pozwolił
nawet po śmierci znajdować się we wspólnym grobie między tymi, których miłość wzajemna ma łączyć nierozdzielnie za życia i po śmierci. Jedna iskierka złej zawziętości, nie zgaszona zaraz na początku, wznieciła wielki pożar, na wieki nieugaszony; wyrządziła drugiemu nieodżałowaną i nienagrodzoną szkodę, ale i sama przytem nieszczęśliwie
zginęła.
Tak wielkich niechęci i nienawiści przyczyną
zwykło często bywać jedno słowo przykre, z niepomiarkowaną ostrością powiedziane, zwłaszcza gdy to
się dzieje między równymi. Jeżeli bowiem wszyscy
są synami jednego Ojca, już tam jeden nad drugiego więcej mieć nie może, i wszyscy z równą i jednaką
miłością do siebie odnosić się powinni. A l e dajmy na
to, że ktoś jest starszym, to czyż przez starszeństwo
przestał był być bratem? Wcale nie. Dla tej właśnie
przyczyny powinien z większą jeszcze miłością odnosić się do swego współbrata tak, jak w rodzicach
większa jest miłość ku dzieciom, aniżeli w dzieciach
ku nim i dlatego Chrystus nie prędzej powierzył Piotrowi swoich wiernych, aż go Piotr po trzykroć nie
zapewnił o s w o j e j miłości: Tak, Panie, ty wiesz, że
cię miłuję (Jan, 21, 16). I naszej św. Marji Magdalenie
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ten sam Zbawiciel w zachwyceniu wyraźnie przykazał, aby do podwładnych zakonnic przemawiała
zawsze łagodnemi i miłością zaprawionemi słowy,
dodając, że łagodny i miłością osłodzony rozkaz daleko
więcej sprawi skutku, niżeli przykry i surowy.
Wiara poucza nas, że miłość bliźniego nierozerwalnie połączona jest z miłością Boga, z której jakby
ze źródła wypływa i dlatego nakazana jest prawem
Boskiem; z tego św. Augustyn ten nieprzeparty
argument wyciąga, że taki człowiek, który nie ma miłości bliźniego, nie ma również i miłości Boga i w żaden sposób nie można o nim powiedzieć, że on Boga
prawdziwie kocha. Czemże bowiem jest człowiek,
jeżeli nie obrazem Boga i podobieństwem Jego? K o mu przeto nie jest miły czyj obraz, temu także niemiły jest ten, którego obraz przedstawia: Incipiat homo amare Deum, et non amabit in hominc nisi Deum
(Ser. 30).
Wiara bez miłości, żadnej nie ma wartości. Niech
kto taką ma wiarę, żeby skały i góry z jednego miejsca na drugie przenosił, jak mówi Wielki Nauczyciel
Narodów, jeżeli niema w nim miłości, wiara jego na
nic mu się nie przyda. Wszakże i czarci w piekle wierzą i drżą od bo jaźni, jak mówi św. Jakób: Daemones credunt et contremiscunt (Jac. 2, 19), ale cóż
z tego, kiedy niemasz w nich miłości. Miłość zawiera
w sobie wszystkie cnoty, według tego, co powiada
św. Paweł w Liście do Koryntjan: Miłość cierpliwa
jest, łaskawa jest; miłość nic zajrzy, złości nie wyrządza, nic nadyma się, nie jest czci pragnąca, nie
szuka swego, nie wzrusza się ku gniewu, nie myśli
'lego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się
iceseli z prawdy, tcszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
wszystkiego się nadziewa, wszystko wytrwa (1. Cor.
13, 4-7). Niech kto jak chce pości, najostrzejsze czyni
umartwienia, najdłuższe odprawia modlitwy, najcięż-
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sze ponosi prace, choroby, boleści, a nawet śmierć
samą, nic jeszcze nie uczynił, jeżeli o miłości zapomniał, jak wyraźnie o tem mówi św. Cyryl Aleksandryjski: Nemo inediam atąue jejunium, nemo qui
lut ni i se prosternat, nemo caeteris rirtutum ea-ercitationibus magnum aliguid se consegui pul et, nisi
reete frutres diligat (1. 9. c. 24 in Joa.).
Sw. Jan w 13 roz. Ewangelji swojej powiada, że
Chrystus przy ostatniej wieczerzy podał uczniom swoim niezawodny znak, po którym ludzie mogą poznać,
że oni są prawdziwymi uczniami jego, a tym znakiem
jest ich wzajemna i szczera miłość: In hoc cognoscent
omnes, quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad inmcern. Po tem poznają wszyscy, żeście
uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku
drugiemu (Jan, 13, 35). Taki więc, który sercem i umysłem odwraca się od bliźniego, nie jest już uczniem szkoły Chrystusowej. Tertuljan pisze, że poganie, patrząc na miłość wzajemną pierwszych chrześcijan, dla której gotowi oni byli jeden za drugiego
ochotnie iść na śmierć, po tej cnocie ich niezawodnie
poznawali i takiego byli o nich zdania, że oni chyba
z jednego Ojca i jednej matki pochodzą, gdy ich ani
różnica rodu, ani języka, ani kraju lub miejsca nie
rozdziela. To właśnie było powodem nawrócenia św.
Pachomjusza, który jako poganin służąc w wojsku
Konstantyna cesarza dlatego nawrócił się do wiary
Chrystusowej, że widział i podziwiał tak wielką miłość między chrześcijanami. Znakiem tedy i cechą
prawdziwego ucznia i wyznawcy Chrystusowego nie
jest to, żeby nadzwyczajne i osobliwsze rzeczy wykonywał, ale to, żeby zachował miłość wzajemną na
wzór najśw. naszego Nauczyciela i Odkupiciela, który,
kochając nas miłością ustawiczną, nieprzerwaną aż do
śmierci, a śmierci krzyżowej, dał nam z siebie samego
przykład, wzór i naukę, jak należy bliźniego miłować.

400

DZIBŃ IX.

Jak nieomylną i niezliczonemi doświadczeniami
stwierdzoną jest prawda tych słów Pisma Św., że miłość jest mocną jak śmierć, tak również i to jest najpewniejszą w świecie prawdą, że nic łatwiejszego jak
znalezienie i zdobycie tej cnoty. Nie potrzeba bowiem dla jej nabycia w dalekie jeździć kraje, ani
wielkie sumy na j e j zakupienie płacić, bo ona przecież w nas samych się znajduje, a do j e j nabycia w y starczy z naszej strony dobra chęć i wola. Czemuż
więc nie postaramy się o tę cnotę? Czemu czasem
Bóg jej w nas nie widzi, gdy tyle nam daje do tej
cnoty okazyj i pobudek w rozmaitych okolicznościach i przypadkach? Kiedy kto nas jakiem słowem
urazi, milczeniem zwyciężajmy urażającego, bo tym
słodkim sposobem pobudzimy go do przeproszenia
nas, gdyż ognia nie gasi się ogniem, ale wodą, ani też
wiatr me ustaje od przeciwnego wiatru, lecz od łagodnych promieni słońca. Największa nawet przeciwność
nie powinna złamać w nas tej dobrej woli, ale przeciwnie zachęcić nas do tem większej miłości, bo daje
nam sposobność do tem większej zasługi według obietnicy Chrystusowej:
Błogosławieni
jesteście, gdy
wam złorzeczyć będą, i prześladować was będą, i mówić wszystko złe przeciwko wam kłaniając dla mnie.
Radujcie i weselcie się: albowiem zapłata wasza
obfita jest w niebiesiech (Mat. 5, 11-12). Tak właśnie
postępował ów zakonnik, o którym wspomina Cornelius a Lapide (El Petri 3, v. 9). Im bowiem większe
cierpiał od kogo krzywdy i naśmiewiska, tem więcej
się cieszył, mówiąc, iż tacy ludzie dają nam sposobność do postępu duchownego, — gdy przeciwnie ci,
co nas wielbią i wychwalają, szkodę wyrządzają duszy naszej i gotują nam upadek według słów Pisma
św.: Et erunt qui beatificant populum istuin, seducentes, et qui bcatificantur praecipitati. I będą ci,
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którzy pobłażają ludowi temu, zwodzicielami, a ci
którym pobłażają na szyję zrzuconymi (Is. 9, 16).
Sw. Augustyn nie może tego pojąć, dlaczego ludzie nie mogą cierpliwie i w miłości znieść małej
urazy od równych sobie zadanej, gdy tylu ludzi zacnych, tak z mężczyzn jak i z niewiast, tylu kapłanów, tyle nawet delikatnych dzieci cierpliwiej i bez
najmniejszego użalenia mogli znieść rozpalone żelaza, ognie, kły i pazury dzikich zwierząt i inne najsroższe i niezliczone katusze- Z jakimże jednak czołem może spodziewać się cząstki chwały wiecznej
razem z o w y m i bohaterskimi Męczennikami ten, który w najmniejszych nawet rzeczach ich nie naśladuje,
nie daruje nigdy nikomu żadnych, lekkich nawet,
a czasem niedobrowolnych uraz i nie może ścierpieć
jednego przeciwnego słówka!
Sw. Anastazy Synoita opowiada, że jeden brat
zakonny, mimo tego, że całe życie swoje bardzo leniwie przepędził i nie odznaczał się zbytnią w służbie
Bożej gorliwością, zbliżywszy się już do śmierci, nie
okazywał żadnej zbawiennej obawy w tej tak strasznej godzinie. Kiedy jeden ze staszych Ojców zapytał go o przyczynę tak wielkiego spokoju w tej chwili,
gdy przecież życie jego było bardzo opieszałe, braciszek ów odpowiedział: Prawda jest, że niedbale żyłem w Zakonie, ale od dnia wstąpienia mojego do
Zakonu nikogo o złe nie posądziłem, każdemu ze serca krzywdę moją darowałem i nigdy o niej więcej nie
pamiętałem i dlatego, kiedy Aniołowie przedstawili
mi przed chwilą przed oczy spis moich grzechów,
odpowiedziałem im, że przyznaję się do tych wszystkich występków, ale że ja nikogo nie sądziłem i krzywdy swoje darowałem, więc proszę was, aby na mnie
wypełniły się słowa Pańskie: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono
R e k o l e k c j e dlo o : ó b ęokonnych
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(Luc. 6, 37). Kiedy Aniołowie taką odpowiedź ode
mnie usłyszeli, natychmiast spis grzechów moich
zdarli, z czego ja niezmierną radość odczuwając, idę teraz bezpiecznie do Pana. To wyrzekłszy, on brat szczęśliwie w Bogu zasnął. Z tego widać, jak przyjemna
jest Bogu miłość braci wzajemna, że dla niej odpuszcza
nam wielkie występki nasze. Co więcej jeszcze, Bogu
milsze jest darowanie urazy nieprzyjacielowi swemu
aniżeli ofiary nasze, jakie mu złożyć możemy według
tych słów Pańskich: Miłosierdzia chcę, a nic ofiary
(Mat. 9, 13). Gdy św. Jan Gwalbert dla miłości Ukrzyżowanego darował życie i winę zabójcy swego brata,
którego przypadek oddał w jego ręce, i modlił się potem w kościele św. Moniata, Krucyfiks na ołtarzu
stojący skłonił ku niemu swoją głowę, jakby dla
podziękowania mu za ten akt miłości bliźniego i przysługę sobie wyświadczoną. Niechże więc i w nas nie
będzie ta cnota tak zimna i martwa, abyśmy mieli
o krzywdach naszych pamiętać. Niech w każdym
z nas przeciwnie będzie ta św. miłość bliźniego mocno ugruntowana, trwała i stateczna, bo ona to jest
fundamentem cnót i doskonałości życia, podobającego się Bogu; ona to jedynie jednoczy nas z Bogiem i zachowuje; ona to uśmierza gniewy i zawziętości, poskramia język, rządzi rozumem i pożądliwościami, strzeże pokoju, łamie pychę, ratuje w potrzebach, czyni pokornymi w szczęściu, mocnymi
w przeciwnościach. Ta św. cnota uczy darować urazy,
wybaczać wykroczenia, znosić niedostatki, pokrywać
cudze występki. Ta czyni nas w życiu wesołymi, przy
śmierci spokojnymi, po śmierci nieba dziedzicami-
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Rozmyślanie III.
O Z G A D Z A N I U SIĘ Z W O L Ą BOSKĄ.
0

Głos Boski do zakonnika.
I.
Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi
(Mat. 6, 10), mówisz w codziennej swojej modlitwie.
Zastanów się, jak wolę moją, to jest te rozporządzenia, które o tobie czynię w niebie, przyjmujesz i w y pełniasz na ziemi, z jaką ochotą, miłością i posłuszeństwem czynisz to, czego Ja po tobie wymagam?
Wolą moją są przykazania moje, poaane ci do
zachowania, i rozkazy Kościoła, wpośród którego Ja
jestem jako głowa rządząca sprawami wszystkich
wiernych.
>4
Wolą moją są natchnienia i oświecenia wewnętrzne, przez które mówię do serca twego, abyś chronił
się złego, które ci wtenczas okazuję, a czynił dobrze.
Przypomnij sobie, ile to ra^y sprzeciwiałeś się takiej
woli mojej, czyniąc zadosyć twoim złym żądzom, albo
zatykając swe uszy na mój głos i uparcie wybijając
sobie z myśli tę prawdę, którą ci pokazywałem.
Wolą moją są prawa i powinności Zakonu twego,
bo te według mego rozporządzenia w niebie, są postanowione na ziemi. Wolą moją są głosy kaznodziejów, upomnienia spowiedników, rozkazy przełożonych. Zastanów się, ile to razy tem wszystkiem pogardzałeś, lekceważyłeś sobie, a może i naśmiewałeś
się z tego? Żałuj teraz serdecznie za to i popraw się
szczerze, abyś odtąd wszystkie te ogłoszenia woli
mojej chętnie przyjmował i z miłością wykonywał.
Gdy czart podszepnął ci kiedy do ucha to. co prowadziło cię na wieczną zgubę, prędko usłuchałeś go
i z niezmordowaną usilnością starałeś się wykonaę
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wolę jego, a gdy Ja twój Bóg podawałem ci do w y k o nania to, co było dla twojego wiecznego dobra, abyś
mógł ze mną wiecznie królować, nie miałem tego
szczęścia, abyś z uszanowaniem i podziękowaniem
przyjął mój rozkaz i starał się go wypełnić, lubo czart
trudniejszych od ciebie wymagał rzeczy, aniżeli Ja.
Kiedy wolę moją objawiałem tobie przez w e wnętrzne natchnienia lub przełożonych rozkazy, nie
nakładałem nigdy na ciebie rzeczy przechodzących
siły i przemożenie twoje, a jeżeli czasem jakie rozporządzenie moje w y d a j e ci się przykre i trudne, to
Ja przecież zawsze dodaję ci łaski posilającej do twego wzmocnienia, a nawet łaską moją sam z tobą
współpracuję, abyś w wypełnianiu mojej woli najmniejszego zmordowania nie odczuwał. Czemuż więc
nie masz ochotnie i z radością wypełniać woli mojej,
gdy Ja tobie dopomagam?

II.
Jesteś synem moim, ale zarazem moim sługą i poddanym, bo Ja Bóg, będąc twoim Stwórcą, jestem też
i Panem twoim. Czyliż syn nie powinien pełnić woli
ojca? albo czy poddany lub sługa może się kiedy odważyć na to, aby sprzeciwić się woli Pana swego?
Ten syn kocha prawdziwie swego ojca, szanuje go
i przynosi mu chwałę, który we wszystkiem zgadza się
z jego wolą i nigdy przeciwko niej nietylko uczynkiem, ale myślą nawet nie występuje i wtenczas dopiero taki syn jest ż y w y m obrazem swego ojca, bo
ten przez swoje rozporządzenia w nim się niejako
objawia. Osądź sam siebie, czy sprawiedliwie możesz
nazywać się synem moim i czy jesteś prawdziwym
moim obrazem przez wypełnienie woli mojej?
Ponieważ sługą i poddanym moim jesteś, pomyśl,
jak możesz odważać się na sprzeciwianie się woli twego najwyższego i najpotężniejszego Pana, który ma
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władzę nietylko nad ciałem, ale i nad duszą twoją
i za nieposłuszeństwo może cię w jednej chwili posłać na dno piekielne. Pamiętaj o tem, że sługa, który
poznał wolę pana. swego, a nie nagotowal ani uczynił
wedle woli jego, wielce będzie karan (Luc. 12, 47)Jeżeli przychodzi ci na myśl, że rozporządzenia
moje nie są według twoich chęci i upodobania, powiedz, czy pan ma spełniać wolę poddanego? albo czy
poddany może swemu panu dawać przepisy i ustawy,
żeby nim tak a tak rządził według woli i upodobania
poddanego?
W jednej chwili zginąłbyś na wieki, gdybym postępował według t w o j e j woli, ponieważ wola twoja
jest zepsuta, rodzi w tobie chęci i pragnienia do złego
i prowadzi cię przez to do t w o j e j własnej zguby. Zdaj
się zupełnie na mnie, żeby tak się z tobą działo, jak Ja
chcę, a nie zginiesz.
W i e m Ja lepiej od ciebie, co ci jest potrzebne
i pożyteczne tak, jak lekarz lepiej poznaje chorobę
chorego niż on sam, i trafniejsze potrafi wybrać środki do j e j uleczenia, aniżeli chorujący. Czyżby chory
dobrze czynił, i dobrze na tem wyszedł, gdyby nie
słuchał rady lekarza, postępował przeciwko jego rozporządzeniom, i odrzucał gorzkie napoje dla przywrócenia słodkiego zdrowia? Ach synu, jak zdradzają
cię i jaką szkodę wyrządzają ci twoje złe pożądania,
gdy nie chcesz przyjmować z miłością i uległością
jakich przykrości, które ci czasem podaję dla twego
wiecznego dobra! Czyż mogę co złego życzyć tobie Ja
Bóg, Stwórca i Ojciec twój, który niczego tak bardzo
nie pragnę, jak tego tylko, żebyś ze mną na wieki królował? Czyń więc tak, jak Ja chcę, a dobrze się będzie
z tobą działo.
III.
Tak zupełnie powinieneś zdać się na moją wolę,
żebyś nic innego nie chciał, tylko tego co Ja, nic inne-
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go nie wykonywał, jak tylko to, co Ja ci rozkazuję
przez moje prawo, przez Zakon i przełożonych twoich lub przez wewnętrzne pobudki, oświecenia i namowy. Dopiero wtenczas osiągniesz całkowite uspokojenie wewnętrzne na duszy i znajdziesz należną ci
zapłatę, gdy według mej woli postępować będziesz,
—inaczej, gdybyś przeciw woli mojej czynił, czeka
cię niechybna zguba.
Przedstaw sobie człowieka płynącego okrętem po
morzu. Nie może on bowiem ani później ani wcześniej
zbliżyć sie do naznaczonego sobie miejsca jak tylko
wtenczas, kiedy okręt tam przybije, bo gdyby choć
jeden krok uczynił poza okręt, zarazby wpadł do wody i utonął. Ja tobą rządzę, synu, ty tak w m o j e j
woli jesteś, jak człowiek na okręcie, patrz więc, na
jakie naraziłbyś się niebezpieczeństwo, gdybyś choć
jeden krok poza moją wolą chciał uczynić. Strzeż
się przeto w czemkolwiek wolę moją przestąpić, bo
zginiesz, a zginiesz na wieki.
Nie zbłądzisz na drodze do mnie, gdy według
mej woli będziesz stawiał kroki w życiu twojem, gdy
nie przestąpisz ani na piędź oznaczonej granicy. Gdybyś dziś zapytał potępionych w piekle, co ich sprowadziło na to nieszczęśliwe miejsce, tedyby ci odpowiedzieli. że nie co innegę tylko ich własna wola, za
którą we wszystkiem postępowali. Przeciwnie zaś,
gdyby ci nieszczęśliwcy w życiu swojem krok w krok
szli za moją wolą, uniknęliby tego strasznego nieszczęścia i teraz przez całą wieczność cieszyli się ze mną.
Bądź tego pewien, że wszystko, cokolwiek się z tobą dzieje, dzieje się z mojej wyraźnej woli. Gdy cierpisz jakie przeciwności, uciski, prześladowania, obmowy, umartwienia, wzgardy, nędze, choroby itd.,
wiedz, że Ja te wszystkie rzeczy dopuszczam według
niedościgłych sądów moich. Chętnie tedy przyjmuj
wszystko to, synu, jako pochodzące z ręki twego ko-
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chającego Ojca, który dopuszcza to dla dobra twego.
Nie uskarżaj się więc, nie narzekaj, bo może i sam na
to zasłużyłeś
Głos zakonnika do Boga.
Gotowe serce moje, Panie, gotowe na wypełnienie tego wszystkiego, czego chcesz po mnie, abym czynił. Żadnej nie uznaję trudności w wykonaniu tego,
cokolwiek mi czynić rozkazujesz, czy przez prawo
twoje, czy przez Zakon św. i moich przełożonych,
czy też przez twój wewnętrzny głos, bo gdy Ty rozkazujesz, Panie, Ty zaraz sam wzmacniasz moje siły,
sam dopomagasz i dajesz mi zdatność do tego, co każesz. Nie rozkazujesz zaś mi nigdy ponad siły i przemożenie moje, a cokolwiek chcesz ode mnie, abym
czynił, dla mojego to dobra czynisz i zbawienia. Żałuję serdecznie, że idąc za namową czarta, nieprzyjaciela mego, tyle razy do tego czasu opierałem się
i sprzeciwiałem T w o j e j Najśw. Woli; żałuję i wstydzę się tego, że na jego podszepty zdradzieckie daleko
prędzej nakłaniałem swego ucha, aniżeli na T w o j e
słodkie wezwania. Mocno postanawiam i statecznie
przyrzekam, że od tego czasu, jako wierny T w ó j poddany, we wszystkiem będę wykonywał Twoją Najśw.
Wolę, nigdy się nie odważę sprzeciwiać Twoim rozkazom czy wewnętrznym natchnieniom. Choćby świat
naśmiewał się ze mnie, choćby ciało straszyło mię
swoją słabością, choćby czart wabił mię rozkoszami,
— wszystkiem tem chcę wzgardzić, aby Twoją jedynie we wszystkiem spełnić Wolę. Nie lękam się ubóstwa, niedostatku, przeciwności, ucisków, wzgardy,
chorób, boleści, nie obawiam się nawet samej śmierci
dlatego, że T y , Panie, chcesz, abym to wszystko znosił cierpliwie i z poddaniem się Woli T w o j e j . Niech
się pełni nade mną Twoja Najśw. Wola i nie chcę nic
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innego ani pragnąć, ani czynić, jak tylko to, co się
Twojej Najśw. Woli będzie podobało.
Ojciec duchowny.
Sicat fucrit voluntas in caelo, sic fiat. Jako będzie wola na niebie, tak się niechaj stanie (I. Mach.
3, 60). Temi słowy zachęciwszy żołnierzy swoich do
walki z nieprzyjacielem, Machabeusz, wódz ludu Bożego, zwycięstwo otrzymał. Tak i ty, gdy spuścisz się
zupełnie na wolę Boską, zwyciężysz śmiało wszystkie
przeciwności- Zupełnie oddać się na wolę Boską jest
to zaprzeć się we wszystkiem samego siebie i we
wszystkich zajęciach swoich powtarzać sobie: Tak
Bóg chce, abym czynił. Postanów więc sobie taką
myślą zawsze się kierować tak, iżbyś ani okiem nie
spojrzał, ani słowa nie wymówił, ani najmniejszej
rzeczy nie czynił według własnej chęci i upodobania
swojego, ale jedynie według woli i upodobania Boskiego.
•<
Zmów 3 pacierze na uproszenie sobie łaski zupełnego
zgadzania się z wolą Bożą.

D Z I E Ń X.

O nabożeństwie do Najśw Sakramentu Ciała i
K r w i Zbawiciela,
o cierpliwem znoszeniu przeciwności
dla Boga i miłosierdziu Boskiem.
Akt
Misericordias
Pańskie

Domini

strzelisty
in

tego

aeternum

dnia:
cantabo.

Miłosierdzie

na wieki wyśpiewywać będę (Ps. 88, 2).

Rozmyślanie I.
O N A B O Ż E Ń S T W I E DO N A J S W . S A K R A M E N T U
CIAŁA I KRWI ZBAWICIELA.
Głos Boski do zakonnika.

%

I.
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do
skończenia świata (Mat. 28, 20), powiedziałem uczniom moim, wyprawiając ich na opowiadanie Ewangelji. Patrz jak wiernie dotrzymuję danego słowa,
kiedy zawsze i każdego czasu jestem przytomnym na
ołtarzu w Sakramentalnym Chlebie. Oto dzieło niezmiernej m o j e j ku tobie miłości!
Kiedy ustanawiałem ten Sakrament, między
wszystkimi wiernymi widziałem też i ciebie, i jak dla
wszystkich, tak i dla ciebie sprawiłem to, żem utaił
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się pod zasłoną chłeba, aby zawsze z tobą być, z tobą
mieszkać, z tobą się cieszyć. Zastanów się, jak powinieneś być mi za to wdzięczny, za to tak wielkie dobrodziejstwo, że Ja Bóg dla ciebie chciałem jeszcze
na ziemi po mojej śmierci pozostaćTak niezmiernie ukochałem cię, że Ja Bóg
i Stwórca twój chciałem się w tym Sakramencie nie
Panem, ale przyjacielem twoim okazać. Albowiem to
jest cechą kochających się wzajemnie przyjaciół, że
jeden od drugiego nie chce się oddalać, ale radby
zawsze z nim mieszkać, z nim się zabawiać, cieszyć,
dopomagać mu w jego pracach i potrzebach. Tu uważ,
jakiego znalazłeś przyjaciela, ale równocześnie osądź sam siebie, czy ty podobnym jesteś dla mnie
przyjacielem, czy lubisz ze mną obcować, ze mną się
cieszyć i mnie wzajemną miłością rozweselać?
Ponieważ długo po mojem Wcieleniu : bo blisko
dwa tysiące lat, urodziłeś się, nie mogłeś widzieć
mnie żyjącego na ziemi w towarzystwie z ludźmi.
Żebyś jednak nie ubolewał z tego powodu i nie żalił
się na to, oto każdego dnia i czasu na słowa kapłańskie zstępuję z nieba dla ciebie; więcej nawet teraz
czynię dla ciebie, aniżeli dla tamtych uczyniłem ludzi,
bo możesz mię przez wiarę nietylko widzieć, ale nawet
prawdziwie przyjmować do twoich wnętrzności.
Co za nieporównane szczęście twoje, że Bóg z nieba dla ciebie zstępuje nie tylko dlatego, żebyś się
z nim cieszył, zabawiał, ale i dlatego, żebyś się nim
posilał i z nim przez związek wzajemnej miłości jak
najściślej jednoczył! Zapewne mogłeś już mieć kiedy
takiego przyjaciela, który z dalekich przyszedłszy
do ciebie krajów, nawiedził cię w twoim domu, aleś
nigdy nie miał takiego, któryby z nieba przyszedł
do ciebie i do twoich wchodził wnętrzności. Znalazłeś może kiedy takiego dobrodzieja, który pozwolił
ci czasem jakiego posiłku dla twego pożywienia, ale
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nigdy nie znalazłeś takiego, któryby cię samym sobą,
to jest własnem ciałem swojem nakarmił, a krwią
swoją napoił, jak to Ja Bóg twój w tym Sakramencie
tak często ciebie posilam. I czyż to dzieło mojej niepojętej miłości nie powinno cię ciągle pobudzać, abyś
mi ustawicznie za to dziękował, ze wszystkich sił mię
kochał i bez przestanku moją dobroć wychwalał?!

n.
Ten sam jestem co do osoby, co do Bóstwa i co
do ciała utajony w chlebie, który po wyjściu z wnętrzności m o j e j Matki żyłem na ziemi, pracowałem dla
twego zbawienia, cierpiałem mękę okrutną i poniosłem straszną śmierć na krzyżu. Chciałem zaś utaić
się w chlebie, abyś najmniejszego nie odczuwał wstrętu i obrzydzenia w pożywaniu mnie, bo zapewne trudnoby było pożywać ci moje prawdziwe i w postaciach sakramentalnych nie ukryte ciało. Ach synu!
poznaj z tego, czego Ja dla ciebie nie czynię i jakich
to moja miłość nie w y n a j d u j e środków i sposobów
do kochania ciebie, a sam zastanów się, z jaką wiarą,
z jak gorącą miłością, z jak głębokiem uszanowaniem
i z jak pokornem dziękczynieniem powinieneś mnie
do siebie przyjmować!
Widzisz matkę karmiącą piersiami swoją dziecinę i z tego poznajesz j e j wielką ku dziecięciu swemu
miłość, ponieważ posila je i ż y w i swojem mlekiem,
a przecież i matka, aby niemowlę utrzymać przy życiu, nie kraje własnego ciała w sztuki, ani tem bardziej nie wchodzi do jego wnętrzności, aby się z niem
zjednoczyć w jedno ciało. Zaiste małe to, słabe i blade
porównanie miłości m o j e j do miłości macierzyńskiej.
Kiedy dziecię karmi się mlekiem matki, to jeszcze
przez to samo nie zamienia się w matkę, ty zaś gdy
karmisz się mojem Ciałem, w duchowny sposób stajesz się jedno ze mną tak, jak pokarm staje się jedno
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z pożywającym go. Gdy wosk roztopiony w jednem
naczyniu złączysz z podobnie roztopionym woskiem
w drugiem, tworzą one jedną i niedającą się oddzielić całość, w podobny sposób w komunji Ja Bóg łączę
się nierozdzielnie z tobą, a ty ze mną. O jak wielkie
uszczęśliwienie twoje!
Wiele jest takich matek, które dzieci swoje oddają innym osobom do wykarmienia, Ja tak nie czynię, ale zawsze karmię ciebie całym sobą zupełnie tak,
jak jestem prawdziwym Bogiem i człowiekiem.
A teraz zastanów się: kochasz twoją matkę, służysz jej w całem życiu, nie zapominasz o niej nigdy
i wdzięczność j e j dozgonną okazujesz za to, że karmiła cię przez niejaki czas swojem mlekiem, a potem
odrobiną cudzego pokarmu podtrzymała twoje życie
na parę lat, — a jakże mnie nie powinieneś kochać,
wielbić, służyć i dziękować, że utrzymuję cię nie podłym jakim posiłkiem, ale samym sobą, utrzymuję
cię i żywię nie do doczesnego i nędznego życia, ale
do życia wiecznego i niepojęcie szczęśliwego razem
ze mną w niebieskiej chwale.
III.

Wielbisz, wychwalasz i czcisz moją Matkę nie dla
innej przyczyny, jak tylko dla tej, że Ona w swoich
wnętrznościach nosiła mnie Boga niepojętego. Mówisz, że błogosławione są Jej wnętrzności, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego. A czy w komunji nie
mnie tegoż samego Boga przyjmujesz do swoich wnętrzności, którego nosiła moja Matka? czyż nie posilasz się tym, którego Ona karmiła? Ach! co za zacność
twoja, gdy Ja do twoich zstępuję wnętrzności i one
bytnością moją uświęcam, Ja ten sam, który zstąpiłem
do wnętrzności mojej Matki i one poświęciłem!
Do wnętrzności mojej Matki raz tylko jeden zstąpiłem wtenczas, kiedy przyszedłem na ziemię, aby
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przyjąć na siebie naturę ludzką, do ciebie zaś tyle
razy przychodzę, ile razy sam zechcesz i zapragniesz.
Patrz, jak wielka moja miłość ku tobie!
Gdy jesteś chory, nie wymagam tego, abyś dla
mojego przyjęcia trudził się do kościoła, bo oto Ja
sam z ołtarza mego, z domu mego z kapłanem przyjdę do ciebie, przyjdę do ciebie i wśród nocy i wśród
najgorszej nawet niepogody, bylebyś tylko mnie zapragnął, nie będę się brzydził podłością miejsca,
choćbyś nawet w samym gnoju leżał, ani szpetnością
psującego się już twego ciała. Choćby cię już wszyscy
opuścili, Ja cię nie opuszczę. Patrz, jak niepojęta i niezmierna moja miłość i staraj się za nią odwzajemnić!
Gdyby Anioł choć jeden raz tylko mógł się mną
posilić, jak ty tyle razy możesz to czynić, jakby uważał siebie za najszczęśliwszego, jakby mnie gorąco kochał, jakby mnie nieustannie wielbił, jakby od radości
wyniszczał samego siebie na myśl, że Bóg raczył do
niego przyjść, że on zjednoczył się ze swoim Bogiem,
którego on jest stworzeniem i sługą. A czemu ty nie
uznajesz tak wielkiego sobie wyświadczonego dobrodziejstwa, jakiego dla Anioła nie uczyniłem, który
daleko wierniejszy jest dla mnie, aniżeli ty, daleko
lepiej od ciebie służy mi i z większem kocha mnie
natężeniem.
Kiedy Ja do kogo przychodzę, nie przychodzę nadaremnie, bo Ja jestem źródłem wszelkich łask i w y lewam je obficie na każdego, byleby tylko sam chciał
z niego czerpać. Jeżeli na ciele chorujesz, w mojem
ręku zdrowie i choroba; jeżeli chorujesz na duszy,
Ja najdoskonalszy lekarz we wszystkich słabościach
dusz ludzkich; jeżeli burza pokusy uderza natarczywie na ciebie, Ja uśmierzam wszelkie burze i spokój
przynoszę, bo świętobliwe obudzam myśli i do pobożnych zachęcam uczynków; jeżeli trapi cię i trwoży
bojaźń kary, należnej ci za twoje przeszłe grzechy,
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moje rany wyproszą dla ciebie miłosierdzie u Ojca
mojego. I czyliż te i inne jeszcze nieprzeliczone skutki
nie powinny zachęcać cię do częstego korzystania
z tego najzbawienniejszego Sakramentu?
Głos zakonnika do Boga.
Bądź przez nieskończone wieki od wszystkiego
stworzenia chwalony i uwielbiony, Boże Zbawicielu
mój, za to, że z niezmiernej ku rodzajowi ludzkiemu
miłości ustanowić raczyłeś ten Najśw. i Najzacniejszy Sakrament Ciała i K r w i T w o j e j , w którym zostawiłeś nam siebie samego, aby z nami zawsze przebywać i samym sobą nas posilać. Niech wychwalają Cię
wszystkie usta, niech dobroć T w o j ą ogłaszają wszystkie języki, niech na wspomnienie tego Najśw. Daru
z najgłębszem uszanowaniem upada wszelkie kolano
niebieskie, ziemskie i podziemne; niech Cię kochają
wszystkie serca; niechaj i moje, lubo oziębłe i lodowate serce nie przestaje Cię kochać za tak wielkie
dobro, że do niego miłościwie ze szczególnej T w o j e j
dobroci tyle razy raczysz przychodzić. O Panie! gdybym mógł zapalić serce moje tym ogniem, którym
Serafinowie goreją, tedybym chciał wszystek goreć,
czyniąc z siebie ofiarę całopalną na dziękczynienie
za ustanowienie tego Najśw. Sakramentu; gdybym
mógł mieć tyle głosu, żeby mnie cały świat usłyszał,
tedybym ze wszystkich sił wołał, aby wezwać wszystko stworzenie do wychwalania T w o j e j niezmiernej
dobroci, którąś nam wyświadczył, dając nam na pokarm samego siebie. A l e że tego nie zdołam dokazać,
chcę tę chęć i pragnienie moje nagrodzić najpokorniejszym i najgłębszym ukłonem, padając na twarz
moją i uniżając się w duchu do głębi, dla wyrażenia
dziękczynienia mego za tak wielkie dobrodziejstwo.
A gdy z nieskończonej dobroci T w o j e j czynisz to,
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0 Boże, że z nieba raczysz przychodzić do moich wnętrzności, nie brzydząc się moją podłością, oto ja przeznaczam serce moje na dom i gospodę dziedziczną
na przyjęcie T w o j e i nie chcę, aby inna rzecz, oprócz
Ciebie, Boga mego, tam się mieściła; nie chcę, aby
złość grzechu miała kiedy tam postać; Ty zaś, o Panie, gdy jesteś dziedzicem i panem serca mego, bądź
zarazem i mocnym tego miejsca stróżem, żeby nieprzyjaciel nie ważył się do niego przystąpić; bądź
tarczą dla zasłony od czartowskich pokus; bądź posiłkiem i lekarstwem dla zagojenia szpetnych duszy
wrzodów, a gdy tak łaskawie przychodzisz do żyjącego, przyjdź i w ostatniej godzinie do konającego,
żebym wówczas, gdy od wszystkich żyjących będę
opuszczony, od Ciebie Boga mego był wspomożony
1 Tobą na drogę wieczności posilony.
Ojciec duchowny.
Non dimittam te, donec bcnedixeris mihi. Nie
j>łuszczę cię, aż mi pobłogosła wisz (Gen. 32, 26). Temi
słowy Jakób Patrjarcha pasujący się z Aniołem otrzymał od niego błogosławieństwo. Kiedykolwiek p r z y j miesz do swego serca Zbawiciela, utajonego w poświęconym Chlebie, podobnych słów używaj przy najpokorniejszem dziękczynieniu za jego łaskawe do ciebie
przyjście, mówiąc z Jakóbem: Panie, nie odchodź
z tego miejsca, póki mi łask potrzebnych do zbatoienia nie udzielisz. Albowiem czas po Komunji św- —
jak naucza św. Marja Magdalena de Pazzis — jest
najlepszą i najsposobniejszą porą i chwilą do uproszenia sobie potrzebnych łask od Pana Jezusa, który
wtenczas przez Najśw. Sakrament znajduje się w naszej duszy. Wtenczas ze świętą poufałością i dziecinną
prostotą możemy mu wszystkie nasze potrzeby przedkładać, bo przecież P. Jezus na to przychodzi do duszy
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naszej, aby nam jak najwięcej dobrego uczynić. We
wszystkich twoich tak dusznych, jak i w doczesnych
potrzebach miej zwyczaj udawać się na modlitwę
przed tabernakulum z Najśw. Sakramentem i tam
prosić Zbawiciela o pomoc i ratunek, bo jeżeli w i e rzysz, że w poświęconej Hostji jest obecny Pan, Bóg
i Zbawiciel twój, tedy do niego jako Boga twego,
a nie do kogo innego powinieneś się uciekać w potrzebach twoich, gdyż bez woli Jego najwyższej żadna
rzecz nie może się stać. Ten zaś Pan jest nietylko
Wszechmocny, ale i nieskończenie miłosierny, jednak
nie inaczej zwykł dawać swoje łaski, jak tylko proszącym i całkowitą w nim ufność pokładającym. Postanów nawiedzać Najśw. Sakrament trzy razy na
dzień, to jest rano, po obiedzie i przed spaniem, o czem
przeczytaj rozdział 20 w części II.
Zmów 3 pacierze na uproszenie sobie tej łaski, abyś bez
przyjęcia św. Wiatyku nie schodził z tego świata.

Czytanie I.

0 POKUSACH, KTÓRE BÓG WSZECHMOGĄCY
CZĘSTOKROĆ DOPUSZCZA NA SŁUGI SWOJE
DLA ICH DOBRA.
Nie może to być, żebyśmy w tem śmiertelnem życiu mogli być całkiem wolni od pokus. Kiedy bowiem
przez uroczystą w Zakonie św. przysięgę poświęciliśmy się Bogu Wszechmogącemu na jego wieczną
służbę, przez to samo wypowiedzieliśmy czartowi
nieustanną i nieubłaganą wojnę, którą do samego zgonu naszego prowadzić musimy. Stąd to wynika, że
życie zakonne niczem innem nie jest, jak tylko ustawiczną utarczką z nieprzyjacielem dusz naszych, który
jako lew ryczący dzień i noc krąży wokoło nas i najrozmaitsze na nas zastawia sidła, aby nas w nie złowić
1 nieszczęsnymi niewolnikami swojej złości uczynić.
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Ten nieprzyjaciel nasz szatan tak jest zawzięty,
że nigdy nie przestaje zaczętej z nami wojny; tak jest
uparty, że gdy nie powiedzie się mu jedna sztuka,
to drugiej zaraz używa; tak naprzykrzony, że chociaż przy pomocy Bożej tysiąc razy odrzucamy z w y cięsko postrzały jego pokus, on nie przestaje na nowo
na nas ich ciskać; tak jest podstępny i chytry, że dla
pokonania nas łączy się najczęściej z naszym w e w nętrznym i domowym wrogiem, to jest ciałem naszem
i nie przestaje nigdy ani we dnie ani w nocy, na osobności i w towarzystwie, w każdem miejscu i w każdej, najświętszej nawet sprawie i czynności, przez nie
nas dręczyć i do złego popychać.
Niektórzy są tego zdania, że osoby oddalone od
świata i szczerze Bogu służące są wolne od pokus
i czartowskich najazdów. Wielce to mylne zdanie.
Wiedzieć bowiem muszą, że jeśli na kogo czart z większemi pokusami uderza, tedy najbardziej na dusze,
które Bogu szczerze i z całego serca chcą służyć dla
następujących przyczyn:
I. Tacy ludzie najpierw uciekają, ile tylko
mogą, od czarta i jego służby, czem djabeł rozgniewany i rozwścieczony bez przestanku goni za
nimi i chce ich napowrót do siebie rozmaitemi
sposobami przywabić. Tak np. gdy św. Marja Egipcjanka po przepędzeniu długich lat w niewoli czartowskiej i służbie najhaniebniejszym grzechom, przy
łasce Bożej, wyrwała się wreszcie z tych okropnych
więzów i uciekła na pustynię, aby za poprzednie
straszne grzechy sprawiedliwie odpokutować, szatan
przez 17 lat dręczył ją i prześladował tak silnemi
pokusami cielesnemi bez najmniejszego wytchnienia,
iż gdyby ją osobliwszą pomoc Boża nie wspierała,
pewnieby do dawnego wyuzdanego życia powróciła.
II. Niegodni chrześcijanie i źli ludzie idą bez oporu za radą i podszeptami złego ducha, wypełniają su*«koUk«l« dla oiób lokonnych
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miennie i skrupulatnie we wszystkiem jego wolę, bo
czart dla nich panem i bogiem, przeciwnie zaś dobrzy
słudzy Boscy, którzy idą za przykazaniami i wolą
Boską, nieustannie sprzeciwiają się djabłu i dlatego
on większą żywi przeciw nim złość i nienawiść, aniżeli przeciw złym, którzy się już mu całkowicie oddali
i są mu we wszystkiem posłuszni.
W dawniejszych żywotach św. Ojców czytamy,
iż pewien pustelnik dla zrozumienia tej rzeczy, takie
otrzymał od Boga objawienie: Ukazał mu się na pustyni Anioł i wziął go ze sobą, aby go zaprowadzić
do pewnego miasta, w pobliżu którego znajdował się
również jeden klasztor. Kiedy przybliżyli się do
klasztoru, pustelnik z przerażeniem ujrzał nieprzeliczone mnóstwo czartów, którzy jakby jakie naprzykrzone muchy latali nietylko około klasztoru, ale
także wewnątrz niego po wszystkich celach, oficy-.
nach, szopach tak, że nie było najmniejszego nawet
kąta i okna, do którychby bez przestanku nie zalatywali. Z owego klasztoru Anioł zawiódł pustelnika do
pobliskiego miasta, ku któremu się zbliżając, pustelnik nie zauważył żadnego podobnego ruchu i uwijania
się rzeszy djabelskiej: panował tam zupełny spokój.
Kiedy zaś wchodził w bramę miejską, ujrzał w niej
jednego tylko czarta i to jeszcze próżnującego, który
nakształt psa leniwie na ziemi leżał. Pustelnik zdumiony tem widzeniem zapytał swego towarzysza niebieskiego, dlaczego tu w mieście, gdzie tyle mieszka
ludzi, jednego tylko widzi djabła i to jeszcze próżnującego, gdy w dopiero co widzianym klasztorze, gdzie
kilkunastu zaledwie mieszka biedaków, takie ich
chmary się uganiają? Na to odpowiedział Anioł:
W tem mieście wszyscy żyją według woli czarta
; dlatego ku ich straży dosyć jest jednego djabła;
w klasziorrc z iś, że wszyscy sprzeciwiają się djabłu,
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nie jeden, ale wiele czartów wywiera swe siły, aby
ich przywieść do upadku.
III. Trzecią wreszcie przyczyną, dla której z niepojętą zaciekłością uderza djabeł na dusze wiernie Bogu
służące, jest jego straszna i niepojęta zazdrość. On
bowiem, to najszlachetniejsze stworzenie Boże, ten
tak przehojnie obdarzony wszelkiemi darami Bożemi
Anioł, on ten pierwszy mieszkaniec nieba przez swoje
nieposłuszeństwo i pychę utracił swe wysokie miejsce
w niebie, potęgą i wszechmocą Bożą z tronu królewskiego w niebie, został na wieki strącony w przepaście
piekielne na ogień i katusze bez miary i końca ; a jego
miejsce z woli Pana nieba i ziemi i piekła ma zająć
stworzenie w oczach jego tak nędzne i niskie, jakiem
jest człowiek, żyjący w tylu nędzach na ziemi, posiadający tak bardzo skażoną i ułomną naturę, który
żyjąc w ciele tak skazitelnem, stara się ze wszystkich
sił być posłusznym swemu Bogu i Stwórcy. To wszystko właśnie niewypowiedzianie drażni i wprost do
wściekłości pobudza tak zresztą potężnego ducha
ciemności, obudzą w nim nieskończoną — można powiedzieć — zazdrość tak, że wysila swe siły i żadnego
nie żałuje trudu i kosztu, aby tylko biednego człowieka przez grzech i nieposłuszeństwo Bogu, przywieść do upadku i razem ze sobą pociągnąć w otchłań
piekielną; najmilszą dlań zdobyczą jest dusza Bogu
przez śluby osobliwie i całkowicie poświęcona i dlatego djabeł więcej poważa sobie upadek jednego sługi
Bożego, niżeli grzechy najwięcej złych i rozpuście
oddanych ludzi, jak powiada św. Hilary: In sanctificatis maxime diaboli tentamenta grassantur, quia
victoria ei est exoptata de Sanctis. Na poświęcone
Bogu dusze najbardziej pokusy djabelskie uderzają,
bo pożądane mu jest zwycięstwo odniesione nad
Świętymi.

420

DZIEŃ X-

Prawdziwość tego twierdzenia potwierdza widzenie jednego z dawniejszych pustelników, który w młodym jeszcze wieku, jako poganin razem ze s w y m
ojcem wszedłszy do pogańskiej świątyni, zasnął
w czasie obrządków i ujrzał na wysokiem krześle
siedzącego Lucypera, księcia ciemności. Przed nim
zaś stał poddany mu djabeł, zdający sprawę, z powierzonej mu misji. Lucyper pytał go najpierw, gdzie
był i co zrobił? na co on odpowiedział, że wraca z tego
a z tego kraju, w którym wiele narobił niepokojów,
zamieszania i wojny. Lucyper zapytał jednak, ile na
to wszystko spotrzebował czasu? Gdy czart odpowiedział, że zużył na to trzydzieści dni, Lucyper rozkazał
dać mu chłostę, że w tak długim czasie tak mało
zrobił. Wkrótce stanął przed Lucyperem drugi czart
z oznajmieniem, że w dwudziestu dniach, wzruszywszy na morzu wielką burzę, niemało okrętów z ludźmi potopił. Lecz podobnie i temu Lucyper kazał dać
baty, że tak mało w tak długim czasie narobił.
Trzeci przyszedłszy, powiedział, iż w dziesięciu dniach
z jego podniety wiele zabójstw i kłótni zdarzyło się
na weselach, ale i z tego pracy Lucyper nie był zadowolony i tak samo skazał go na chłostę. Naostatek
stanął przed jego oblicznością czwarty djabeł i tak
rzekł: Ja przez 40 lat pracowałem około jednego zakonnika i wreszcie z trudem przyprowadziłem go do
cielesnego grzechu z niemałym dla innych zakonników wstydem. Usłyszawszy to Lucyper, powstał ze
swego miejsca, uściskał go mile i naznaczył mu za to
miejsce obok siebie. Z tego okazuje się, że im więcej
czart poważa sobie upadek zakonnika, tem gwałtowniej i natarczywiej nie przestaje na niego nacierać
swojemi pokusami. Niech więc każda osoba zakonna
uważa, jak rozwesela piekło, cieszy Lucypera, w y wyższa czarta, wstydem okrywa Zakon, gdy nieszczęśliwie daje się pokusom zwyciężać.
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Lubo tedy szatan nie przestaje zastawiać na nas
rozmaitych sideł swoich pokus, atoli nieomylną jest
to prawdą, że bez Boskiego pozwolenia nie może na
nas choćby z najmniejszą uderzyć pokusą, a jeżeli
Bóg pozwala mu na to, to w tem związany jest wolą
i rozporządzeniem Boskiem. Jak Pismo św. opowiada,
czart nie prędzej uderzył na cierpliwego Joba, aż Bóg
mu na to nie pozwolił i nie odważył się trapić go
w inny, a nie taki, na jaki miał pozwolenie sposób.
Moc bowiem i siły szatańskie są ograniczone tak, że
djabeł w walce przeciwko nam najmniejszego nie
może czynić kroku, ani przekraczać granic, wyznaczonych sobie od Boga, którego sądy są sprawiedliwe,
pełne nieskończonej mądrości i miłości ku nam.
Jeżeli zaś Bóg pozwala djabłu, aby nas dręczył
swojemi pokusami w tem życiu, czyni to, bądźmy
przekonani, z nieskończonej ku nam miłości i dla naszego dobra. Bóg bowiem, dbając o wieczne nasze
zbawienie, chce, abyśmy z bojaźnią około niego chodzili i dlatego chce trzymać nas zawsze w upokorzeniu, umartwieniu i posłuszeństwie względem jego
najwyższej woli; chce, żebyśmy pokusami lub wewnętrzną oschłością przyciśnięci, poznali wyraźnie
i uznali szczerze naszą słabość i nikczemne siły i dlatego do Niego w takich uciskach wołali o pomoc
i ratunek, a nie polegali lub liczyli na własne siły
i swoją cnotę, gdyż my sami ze siebie nic nie możemy
uczynić; chce, żebyśmy upokarzając się szukali porady
u światłych kapłanów, a przez słuchanie ich wskazówek i rozkazów umartwiali swój pyszny rozum; chce
wreszcie tego, abyśmy częściej uciekali się do św.
Sakramentów, przez które nietylko zbliżamy się do
Boga i łączymy się z nim ściśle, ale i nabieramy coraz
więcej sił przeciwko pokusom czartowskim. Albowiem
niektóre dusze są skłonne do wysokiego o sobie rozumienia, mają w sobie pod szlachetnemi niekiedy
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pozorami utajoną wyniosłość, zarozumiałość, przywiązanie do własnych upodobań, przez co tracą liczne
zasługi i podają się w niebezpieczeństwo ciężkiego
upadku, tem zgubniejszego dla nich i trudniejszego
do powstania, im z wyższego spadają stopnia doskonałości. Otóż nieskończenie mądra Opatrzność Boska,
zabiegając temu, pozwala piekłu nacierać na takie
dusze rozmaitemi pokusami, aby przez to upokorzone
nie rozumiały o sobie wysoko, lecz w należytej trzymały się pokorze.
Pierwszą zatem przyczyną, dla której Bóg pozwala czartu dręczyć nas pokusami jest ta, abyśmy, w i dząc siebie wybranych ze świata i przez powołanie
zakonne przeznaczonych do nieba, nie dufali sobie
zanadto, ani nie rozumieli wysoko o sobie, nie popadli
w nieznośną pychę, a przez to nie zeszli z tej drogi,
którą nas Bóg zaczął do nieba prowadzić. W takie
niebezpieczeństwo łatwo bardzo jest popaść w życiu
zakonnem, gdyż unikając grzechu i ćwicząc się w rozmaitych cnotach, łatwy dajemy do siebie dostęp
pysznym, wyniosłym myślom, Bóg zaś chce mieć nas
zawsze upokorzonych, cichych i samych siebie się
niejako wstydzących, do czego nic nas tak prędko
i skutecznie nie przyprowadza jak pokusa. Jak piękny
na to dowód mamy na osobie wielkiego Nauczyciela
narodów, Pawła świętego. Bóg powołał go na urząd
apostolski, ubogacił go osobliwszemi łaskami, zaszczycił i uszczęśliwił nadprzyrodzonemi objawieniami
i widzeniami tak, że, jak on sam o sobie pisze, był
nieraz uniesion do trzeciego nieba, gdzie takich zakosztował rozkoszy, jakich ani oko ludzkie nie w i działo, ani ucho nie słyszało, ani rozum pomyśleć
i wyobrazić sobie nie może. Ażeby zaś mię. wielkość
objawienia nie wynosiła, pisze w drugim Liście do
Koryntjan (12, 7) — (łan mi jest bodziec ciała mego,
anioł szatanów, aby mię policzkował. Przykra wielce
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była ta pokusa dla Pawła, nieznośna dla Apostoła
tak kochającego czystość, ale przy tem wszystkiem
wielce pożyteczna, bo przez nią upokorzony poznawał
swoją nikczemność, utrzymywał się w udzielonej
łasce, przysparzał sobie coraz więcej zasług przez
opieranie się pokusom, nabierał coraz większego
światła, zachęcał się do gorętszej modlitwy i wołania
do Boga o pomoc, uczył się wybaczać i mieć litość
nad innymi, cierpiącymi ną podobne pokusy. Z tego
wynika, że pokusa sama w sobie nie jest rzeczą złą,
tylko to jest złem, gdy mamy w niej upodobanie albo
zezwalamy na to, do czego ona nas pobudza. N a j więksi Święci cierpieli pokusy i pokusy w niemałej
mierze przyczyniły się do ich uświętobliwienia. Gdyby pokusy były dla nas złe i szkodliwe, Bóg pewnieby
nie dopuszczał ich na nas, bo on nie dopuszcza na nas
nic prawdziwie złego i zapewne Pawła, wiernego
swego apostoła, uwolniłby od nich. A przecież kiedy
ten Apostoł błagał Boga o uwolnienie go od tej pokusy, otrzymał odpowiedź, że to pożyteczniejsze dla
niego, aby ją cierpiał i że to jest znakiem osobliwszej
łaski.
Drugą przyczyną, dla której Bóg dopuszcza na
nas rozmaite pokusy, jest to, że w ten sposób doświadcza naszego statku i wytrwałości w dobrych przedsięwzięciach naszych. Gdy bowiem najsilniejsza pokusa przez ponętną lubieżność swoją nie może nas
oderwać od Boga, -jasno dowodzimy, że milszy nam
Bóg i w y ż e j miłość jego cenimy, aniżeli dogodzenie
zmysłom naszym. Jako złotnik przez ogień doświadcza dobroci złota, tak Bóg przez upały pokus próbu je
naszej wierności, a jako ogień, lubo pali, nie czyni
złotu źle, ale dobrze, bo oczyszcza je i wartość jego
podnosi, tak samo pokusy oczyszczają duszę i pokazują w oczach nieba, jak wiele ona warta, gdy dotrzymuje Bogu wiary i nie da się uwieść do złego naj-
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gwałtowniejszemi podnietami ciała i naj mocniejszemi
namowami czarta. Nie należy się przeto uskarżać na
pokusy, bo Bóg zsyła je na nas dla naszego większego
dobra, ale oskarżać tylko, żalić się trzeba na naszą
zbyteczną miłość własną i pieszczotliwość, dla której
nie chcemy najmniejszej cierpieć przykrości i nie
odważamy się na użycie energicznych środków do
odpędzenia pokus, gdyż bez pracy i wysiłków chcielibyśmy osiągnąć niebo, do którego przecież gwałtem
wdzierać się potrzeba.
Trzecią przyczyną, dla której Bóg dopuszcza na
nas pokusy, jest to, abyśmy przez zwyciężanie ich
zbierali sobie coraz więcej zasług, a przez to zasłużyli
sobie na tem wspanialszą koronę w niebie. Korony
czyli wieńca zwycięstwa nie możemy otrzymać, jeżeli
należycie nie będziemy walczyć, bo i który na placu
się potyka, nic bierze wieńca, ażby się przystojnie
potykał, powiada św. Paweł (2. Tim. 2, 5). Męczeńską
to jest zasługą, mężnie zwyciężyć pokusę, a lubo już
teraz niemasz okrutnych tyranów, którzyby czyhali
na zgubę sług Boskich, prześladowali ich bez miłosierdzia i krew onych wśród okrutnych katuszy w y lewali, to jednak zagrażają nam okrutniejsi tyrani:
czart i nasze własne ciało, którzy sprzysięgli się na
naszą zgubę i nie doczesne, ale wieczne życie chcą
nam odebrać. Nie prześladują nas ludzie, ale nie przestaje nas prześladować największy i najokrutniejszy
tyran rodzaju ludzkiego, szatan. Nie pali nas ogniem
kat, ale ciało nasze nie przestaje nam dopiekać płomieniami lubieżności. Niemasz drapieżnych zwierząt
gotowych na pożarcie nas, ale są nieugłaskane bestje
pożądliwości naszych, które nie ciało, ale duszę
w sztuki rozrywają. Więcej powiem. Sw. Męczennicy
cierpieli męki przez krótki czas, a my przez całe prawie życie, ani w dzień, ani w nocy nie mamy folgi
i od pokus cierpieć musimy nieraz w najświętobliw-
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szych sprawach, wtedy nawet, gdy z samym Bogiem
przestajemy i zabawiamy się. Jako tedy św. Męczennicy nie otrzymaliby w niebie korony, która ich
przyozdabiać będzie przez całą wieczność, gdyby nie
walczyli z tyranami i nie zwyciężyli ich przez swoją
wytrwałą cierpliwość, tak i my dla dostąpienia tej
samej chwały i równej z nimi zapłaty podobnie musimy walczyć z prześladuj ącemi nas pokusami i statecznie zwyciężać natarczywe ciała i.czarta postrzały.
Czwartą przyczyną, dla której Bóg dopuszcza na
nas pokusy, jest to, abyśmy utwierdzali się coraz
więcej w gruntownej miłości Boga. Kiedy bowiem
w y t r w a l e sprzeciwiamy się pokusom, wabiącym
i nieraz poprostu pchającym nas do złego, aby miłości
Bożej nie utracić, to tem najsilniej i najpotężniej
wobec nieba i wobec ziemi zaznaczamy naszą miłość
ku Bogu, która na odwrót przez takie zwycięstwo
coraz głębiej zapuszcza w nas swe korzenie i coraz
silniejszym ogarnia całą duszę naszą płomieniem.
A wreszcie dlatego Bóg zsyła na nas pokusy,
abyśmy przez walkę i pokonywanie pokus w ciągu
życia, nabyli niejako w p r a w y i łatwości do zwyciężania ich w chwili śmierci. Sw. Jan pisze w Księdze
Objawienia: Biada ziemi i morzu: iż zstąpił djabel
do was mając wielki gniew, wiedząc iż mały czas ma
(Ap. 12, 12). A kiedyż to djabeł tak rozwścieczony
zstępuje do nas, jeżeli nie w godzinę śmierci, która
w maleńkiej chwili rozstrzyga o całej wieczności?
W oną to godzinę uderzy na nas ten duch ciemności
z najmocniejszemi piekła całego siłami, aby nas
ostatecznie złowić i pokonać. I cóż wtenczas potrafimy uczynić, jeżeli teraz nie zaprawimy się do walki
z tak potężnym a chytrym wrogiem? Przezorny hetman naznacza żołnierzom swoim częste ćwiczenia
w wojennej sztuce podczas pokoju na to, aby wyuczony należycie i zaprawiony do walki żołnierz pokonał
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w swoim czasie nieprzyjaciela. W ten sam sposób
i Bóg z nami postępuje. I na cóżby nam się to przydało
nie wiedzieć teraz o pokusach, a w najpotrzebniejszym czasie nieszczęśliwie od nich ginąć. Ach jak
wielu już piekło połknęło takich, którzy w życiu nie
walczyli z pokusami, lecz i przy śmierci nie potrafili
się im oprzeć! Lepiej zatem teraz potykać się ustawicznie z pokusami, aby przez to upewnić sobie
ostateczne swoje zwycięstwo w chwili śmierci, aniżeli
teraz być od nich wolnym, a potem dla nieumiejętności tej walki dać się mizernie i sromotnie pokonać.
Z pokus tedy nie smucić, ale bardziej weselić się
powinniśmy według tego, co św. Jakób pisze: Za
wszelką radość poczytajcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadniecie (Jac. 1, 2), bo one niejako
dowodem są, że Bóg nas kocha, nie zapomina o nas
i troszczy się o nasz ustawiczny postęp w cnotach.
A któż może się smucić z tego, co dla niego połączone
jest z wielkim pożytkiem? A przecież pokusy, jak się
wyżej powiedziało, mimo że są przykre i niebezpieczne, wielkie oddają nam usługi.
Gdybyśmy mogli spytać się wszystkich tych sług
Boskich, którzy dzisiaj weselą się z Bogiem w nieskończonej chwale, czy w życiu swojem byli oni
wolni od pokus, ach! jakby oni wszyscy odpowiedzieli
nam jednostajnemi usty, że je wszyscy aż do uprzykrzenia cierpieć musieli: jedni przez większą część
życia, drudzy przez całe życie od młodzieńczych lat
aż do podeszłego wieku i zgrzybiałej nawet starości.
Sw. Grzegorz sam o sobie wyznaje, że w zgrzybiałym
wieku już będąc, nie miał jeszcze pokoju od swawolnego ciała. Sw. Ewagrjusz pustelnik dniem przed
swoją śmiercią powiedział przytomnym zakonnikom,
że dopiero trzeci jest rok, jak go trapić przestały
cielesne pokusy. Święci Palladjusz, Pachomi podobnie
byli dręczeni do ostatniej starości, lubo mieszkali
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w gęstych lasach i głębokich pustyniach, zdała od
ludzi, a przez surowe umartwienia nieustannie trapili
swe ciało. Święta Katarzyna Seneńska, Marja Magdalena de Pazzis, Rozalja, Sara i tyle innych, chociaż
życie swoje przepędziły w wielkiej i nadzwyczajnej
świętobliwości, to jednak i one nie miały spokoju
od natarczywych pożądliwości ciała.
Posłuchajmy, co sama Najśw. Matka Boska dla
naszej nauki powiedziała do św. Brygidy w tej materji: Tu miraris, cur in scncctute tentationes tibi
accrescant, et eas modo sentias, quas nec in conjugio
expcrta es. 17oc fit, ut cognoscas te nihil esse, et
nihil posse sine Filio meo; nisi enim te Ule servassct,
non est aliąuod peceatum tam grave quod non comisisses (Lib. 6, c. 94). Tg dziicisz się, dlaczego w starości przybywa ci pokus i takie teraz cierpisz, jakich
nawet w małżeństwie nie doświadczałaś. Dlatego to
się dzieje, abyś poznała, że sama ze siebie nicością
jesteś i nic nie możesz bez Syna mojego; gdyby bowiem on ciebie nie strzegł, niema tak ciężkiego
grzechu, któregobyś nic popełniła. A kiedyindziej tej
samej służebnicy Bożej Zbawiciel sam to powiedział
o nieprzyzwoitych myślach: Qucma<lmodum homo
neccsse quandoque liabet sumere de liquoribus spissis qui licet non multum proficiant
ad corporis
sustentationem, prosunt tamen ad corporis et sic
cerebri purgationem et sanitatem; ctiam cogitationes malae sunt quae quHmvis non impinguant animam ut oleum bonarum cogitationum, tamen proficiunt ad animae purgationem (Lib. I. Rev. c. 27).
Jak człowiek od czasu do czasu potrzebuje gęstych
płynów, które lubo nie wiele przyczyniają się do
utrzymania ciała, to jednak przydadzą się do przeczyszczenia ciała i mózgu, a przez to i zdrowia, tak
samo i złe myśli, które chociaż nie tuczą duszy tak
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jak olej dobrych myśli, to jednak pomocne są do
oczyszczenia duszy.
Niech nikt nie dziwuje się temu, że dusze nawet
0 wysokiej świętości, które Bóg wybiera sobie z pomiędzy miljonów, nie są wolne również od natarczywości pokus, bo taka już dola i przeznaczenie ludzi
dobrych, że muszą ustawicznie potykać się z pokusami. Pięknie to wyraził Archanioł Rafał, mówiąc do
świątobliwego Tobjasza: A iżcś był przyjemny Boyu,
potrzeba było, aby cię pokusa doświadczyła (Tob. 12,
13). Jordan de Saxonia (Lib. 2. c. 23), pisze o jednej
zakonnicy świętobliwego życia z Zakonu św. Augustyna, że dręczona uprzykrzonemi pokusami cielesnemi, prosiła Boga usilnie z wielkiem łez wylaniem,
aby raczył ją od tych nagabywań ciała uwolnić.
Prośby jej zostały wreszcie wysłuchane, pokusy cielesne całkowicie ustąpiły, lecz na ich miejsce przyszły
inne, daleko jeszcze cięższe i niebezpieczniejsze przeciwko Bogu i wierze św. Kiedy i teraz jeszcze usilniej
1 goręcej błagała Boga, aby te tak potworne i bezbożne myśli od niej oddalił, okazał się j e j Anioł i tak
jej rzekł: Nie myśl, żebyś kiedyś mogła być całkiem
wolna od pokus, bo albo te, albo tamte musisz cierpieć.
Na co zakonnica owa odpowiedziała: Wolę już pierwsze, aniżeli te cierpieć; bo lubo pierwsze są plugawe
i obrzydliwe, są one wszakże ludzkie, te zaś są piekielne i szatańskie. Zaczem pokusa bluźnierska odeszła, a cielesna powróciła.
Niektóre bojaźliwego sumienia osoby, gdy ścisną
ich ze wszystkich stron pokusy, rozumieją, że Bóg
chyba już o nich zapomniał, albo odrzucił je od siebie
i oddał w moc czartowską, z czego wpadają częstokroć
w rozpacz i w powątpiewanie o swojem zbawieniu.
Niech takie osoby pocieszą się tą myślą i pewnością,
iż jeżeli kiedy, tedy właśnie wtenczas są Bogu najmilsze i najprzyjemniejsze, gdy ogarnione ze wszech
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stron pokusami, mężnie z niemi walczą i to właśnie
powinno je upewnić o szczególnej opiece i pomocy
Bożej, bo przecież bez posiłków ze strony Boga nie
mogłyby one najmniejszej nawet pokonać pokusy.
Dla pociechy takich dusz przytaczam to, co w życiu
św. Antoniego pustelnika czytamy. Święty ten doznał
raz strasznej napaści ze strony złego ducha, lecz po
długiej i zaciętej walce odniósł wreszcie całkowite
zwycięstwo nad pokusą. Wtem ujrzał w mieszkaniu
swojem Boskiego Zbawiciela i zawołał do niego z niejakim wyrzutem: A gdzieżeś był, o dobry Jezu? gdzie
byłeś? czemu nie przybyłeś tutaj na początku utarczki? Na to zaś odpowiedział Zbawiciel dobrotliwie:
Tu byłem, o Antoni, ale czekałem, żeby przypatrzeć
się, jak ty walczyłeś. Jako tedy dobry żołnierz nie
powinien tracić serca, ani uważać się za straconego,
gdy razem ze swoim niezwyciężonym królem daje
odpór słabemu i wzgardzonemu nieprzyjacielowi, ale
przeciwnie, .powinien zapalać się do tem zaciętszej
walki, gdy widzi, że król posyła mu posiłki i przygląda się jego utarczce: — tak i my, gdy w czasie
pokusy potykamy się z czartem, nie powinniśmy uważać się za zgubionych i opuszczonych od Boga, lecz
tem bardziej powinniśmy nabierać serca i zachęcać
się do utarczki z pokusami, bo wiemy, że na naszą
potyczkę patrzy Król nieba i ziemi i posyła nam potrzebne posiłki.
Teraz podam tu sposoby zwyciężania wszelkich
pokus, używane i wypróbowane od nabożnych sług
Boskich. — I. Chronić się wszelkiej okazji, prowadzącej
do upadku, jako to rozmów niepotrzebnych i towarzystwa z osobami innej płci, bo jak mówi Duch Św.:
Kto nituje niebezpieczeństwo w niem zginie (Eccli.
3, 27). W ziemskich bitwach dla otrzymania zwycięstwa często trzeba żołnierzowi narażać się na spotkanie z nieprzyjacielem, ale w wojnie duchownej z czar-
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tem i ciałem tylko ucieczka zwycięstwo przynosi. —
II. Modlitwa. Ten sposób podał Apostołom w ogrojcu
sam Zbawiciel, mówiąc: Czuwajcie a módlcie się,
abyście nie weszli w pokusę (Mat. 26,41). — III. Umartwianie ciała i pożądliwości jego, szczególniej zaś
umartwienie zmysłów, jak oczu, uszu itd., o czem
pisze św. Paweł do Rzymian: Albowiem jeśli podług
ciała żyć będziecie, pomrzecie: ale jeśli duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie (Rom. 8, 13). —
IV. Pamięć na obecność Boską. Jeżeli bowiem czego
nie śmiemy czynić w oczach ludzkich, to tem bardziej
nie powinniśmy się ważyć czynić tego w oczach Boskich, gdy On nietylko sprawy i uczynki nasze, ale nawet myśli i pragnienia nasze widzi. — V. Uczęszczanie
do Najśw. Sakramentu Ołtarza. Ten to bowiem jest
pokarm wzmacniający dusze nasze przeciwko czartu
i piekłu, on to rodzi w nas pobożne i święte myśli,
jako z własnego doświadczenia mówi św. Cyryl Aleksandryjski.— VI. Pamięć na rzeczy ostateczne: śmierć,
sąd, niebo, męki piekielne, o czem mówi Pismo Św.:
We wszystkich sprawach twoich pamiętaj na ostatnie rzeczy twoje, a na wieki nie zgrzeszysz (Eccli. 7,
40). — VII. Wzywanie na pomoc Matki Boskiej i oddanie się j e j w opiekę, bo Ona jest straszna czartu
i wszystkim potęgom jego. — V I I I . Unikanie próżnowania. Najczęściej bowiem na takich czart zarzuca
skutecznie swe sidła, którzy nie są zajęci żadną pracą,
gdyż podczas pilnej pracy niema ani czasu źle pomyśleć.
Ci zaś, co cierpią dużo od naprzykrzonych najazdów czartowskich pokus, aby nie przestawali mężnie
walczyć z piekielnym nieprzyjacielem, niech wiedzą
dla swojej nauki i ochłody, że Bóg dobry i wszechmogący nie pozwala czartu na nas nacierać nad siły
i przemożenie nasze, o czem wyraźnie powiada Pismo
Św.: Wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić wat
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nad to, co możecie, ale z pokuszeniem uczyni też
wyjście, abyście znosić moyli (1. Cor. 10, 13). Inaczej
sprzeciwiałoby się to nieskończonej mądrości, sprawiedliwości, dobroci i miłości Boskiej, gdyby takie
przykazania nam nakładał, którychbyśmy nie mogli
wykonać. Kiedy więc Bóg pozwala djabłu uderzać na
nas z pokusami, to w tym samym czasie daje nam
łaski posiłkowe, któremi wzmocnieni i uzbrojeni
możemy dać należyty odpór nieprzyjacielowi. Gdyby
zaś szatan ustawicznie i bez żadnego nawet przestanku nacierał na nas z pokusami, tak długo jak wola
nasza nie będzie się na nie zgadzała, nie będzie miała
w nich upodobania, a nadto będzie się w podane w y żej sposoby opierała, — my nietylko nie poniesiemy
najmniejszej na duszy szkody, ale co więcej wiele
przez to przysparzamy sobie zasług, Bogu przynosimy
chwałę, niebo rozweselamy. Albowiem djabeł kuszący
nas, jak pięknie powiada św. Augustyn, podobny jest
do złego psa, uwiązanego na łańcuchu, który ujadać
i szczekać może, ale ukąsić nie może, jak tylko tego,
kto się do niego dobrowolnie i lekkomyślnie przybliży. Szatan nie ma mocy, aby nas zmusić do złego,
ale może nas tylko do tego namawiać, wabić i przez
urojone pieszczoty ciągnąć. Z tego jasno okazuje się,
że gdy dusza daje się uwikłać w szatańskie sidła i upada, upadku tego przyczyną nie jest szatańska złość,
ale niegodziwa miłość własna, dobrowolne zezwolenie
na pokusy czartowskie i chęć zadośćuczynienia nieposkromionym swym żądzom.
Kiedy zaś po zwyciężeniu już pokusy, uparty
czart nie przestaje nas jeszcze ciągnąć do złego, wiedzieć mamy to, że Bóg, który pragnie naszego dobra,
wystawia nas, jako doświadczonych już w pierwszej
potyczce żołnierzy, na dalsze boje, tak dla piękniejszej korony, jaką nam za to kiedyś odda, jak też dla
większej hańby i zawstydzenia piekła, gdyż teraz
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sami czarci stają się jakby przemyślnymi robotnikami i artystami, którzy nieświadomie i wbrew swej
przewrotnej woli kują dla nas i w klejnoty drogocenne przyozdabiają koronę wiecznej chwały.
Co innego jest cierpieć pokusę, a co innego dać
się jej zwyciężyć. Sama pokusa nie jest jeszcze grzechem, gdyż jest to dopiero pobudka, namowa do złego,
namowa zaś sama nie jest przecież jeszcze czynem,
grzechem dopiero jest zezwolenie na pokusę lub niegodziwe w niej upodobanie. Zaczem choćbyśmy najsilniejsze do złego czuli pobudki lub najsprośniejsze
przeciwko św. czystości cierpieli myśli, jeżeli nie zgadzamy się i nie mamy upodobania w tem, nic nam to
nie szkodzi, przeciwnie tem milszymi przez to stajemy
się Bogu, bo okazujemy czynem nasze względem jego
Woli najśw. posłuszeństwo i należycie dotrzymujemy
mu naszej wierności. Żaden bowiem zły czyn nie
może być grzechem, póki przez nas nie zostanie świadomie i dobrowolnie popełniony, co wtenczas się
dzieje, gdy rozum nasz niegodziwość tego czynu poznaje dostatecznie, a wola nasza dobrowolnie go pożąda. Że zaś rozum nasz tak nieraz od natarczywych
myśli bywa niejako ogłuszony i zaćmiony, iż dusza
nie zdolna jest poznać dokładnie i należycie złości
pokusy, kto doświadcza tego, nie powinien się jeszcze
tem trapić i poczytywać to sobie za grzech, byleby
tylko, skoro zwróci uwagę na złośliwość pokusy, odpędzał takie myśli od siebie, obudzał sobie do nich
obrzydzenie i oświadczał się przed Bogiem, do którego przedewszystkiem w takich razach przez modlitwę
uciekać powinien, że nie chce na takie myśli nigdy
dobrowolnie zezwalać.
Gdyby nawet ktoś tak ustawicznie był pokusami
dręczony, że nie miałby ani chwili od nich wolnej,
to i w takiej chwili niech wie, że dopóki wewnętrznie
nie skłania się ku nim, nie p r z y j m u j e ich i brzydzi się
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niemi, póty daleki jest jeszcze od upadku, bo Bóg
mocą swoją podtrzymuje jego siły i zachowuje go od
grzechu według tego, co mówi Pismo Św.: Jako daleko
jest wschód od zachodu, ialc daleko Bóg oddalił od
nas niepratcości nasze (Ps. 102, 12). Bóg bowiem, który dopuszcza szatanowi napadać na nas z pokusami,
sam jest mocnym strażnikiem naszym i udziela potrzebnej pomocy, gdyż ma nad nami litość jako Ojciec
nieskończenie kochający nad swojemi dziećmi, inaczej
bowiem zdawałby się być bezlitosnym tyranem, który
poddanych wystawia na niebezpieczeństwa, a nie
udziela im żadnej pomocy.
Do opata Izydora przyszedł czasu jednego opat
Mojżesz, aby zasięgnąć u niego rady i pomocy na
swoje bezustanne wewnętrzne udręczenia, które były
tak ustawiczne i dolegliwe, iż zdawało się mu, jakoby
całe piekło wywierało nań swoją wściekłość. Izydor
cieszył udręczonego jak mógł i potrafił, upewniając
go o Boskiej pomocy i obronie i polecił mu z otuchą
i ufnością w Boga wracać do swojej celi. A l e Mojżesz,
obawiając się powrotu tych strasznych pokus po przybyciu do celi, nie chciał odejść. Natenczas Izydor, aby
podnieść go na duchu i zapalić w nim na nowo odwagę
do mężnej walki z pokusami, wyprowadził go na dach
swego pomieszkania i kazał mu spojrzeć na zachód
słońca. Kiedy Mojżesz obrócił swe oczy we wskazanym kierunku, ujrzał z przerażeniem nieprzeliczone
wprost mnóstwo czartów, ogromnym gniewem zapalonych, którzy zachęcali się wzajemnie do bitwy i rozpaczliwej walki. A teraz zwróć swój wzrok na wschód
słońca rzecze Izydor. Mojżesz uczynił tak i oto z radością nieopisaną ujrzał daleko większą liczbę św.
Aniołów, uszykowanych we wzorowym porządku
i groźnym szyku bojowym do walki i uderzenia na
armję szatańską. Widzisz, bracie, — rzecze świętobliwy opat, — ci, którzy są na zachodniej stronie nieba,
lakolakcja dla osób zakonnych
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to nieprzyjaciele nasi i prześladowcy wszystkich
wiernych sług Boskich; ci zaś, których widzisz na
wschodniej stronie, to wojska niebieskie, posłane od
Boga na pomoc i ratunek wiernych sług jego. Patrz
więc i przekonaj się naocznie, że większa siła i potężniejsza obrona po naszej, aniżeli po nieprzyjacielskiej
stronie. Tem radosnem widzeniem pokrzepiony na
duchu, powrócił Mojżesz już bez najmniejszej obawy
do swego mieszkania, spuściwszy się zupełnie na pomoc Boską. — Nie obawiajmy się tedy pokus i nie
traćmy serca w walce z niemi, bo większe daleko
siły nasze, niżeli czarta. Czart bez Boga, my z Bogiem;
czart bez łaski, my z łaską; czart ma siły ograniczone,
my nieograniczone, bo za nami wszechmoc niezwyciężonego Boga.
Powszechne jest zdanie wszystkich duchownych,
nauczycieli, że Bóg większą wyświadcza łaskę temu,
na którego przypuszcza pokusy, aniżeli temu, któremu życie pozwala wieść w pokoju bez żadnej zgoła
walki. Prawdziwości tego zdania nie trudno dowieść.
Kto bowiem odważnie i zwycięsko walczy z pokusami,
z każdą chwilą wzbogaca i pomnaża skarb swoich
zasług, a nadto ustawicznie ćwiczy się w rozmaitych
cnotach, jako to w pokorze, czystości, obecności Bożej,
ufności i nadziei, modlitwie, cierpliwości, umartwieniu, miłości Boga itd., nie doznający zaś pokus, traci
to wszystko. Zatem patrząc na tak wiele korzyści
i zbawiennych owoców, rodzących się z mężnej walki
z pokusami, dawajmy śmiało odpór nieprzyjacielowi,
zachęcając się słowami św. Bernarda: Molesta est
lucta sed fructuosa; quia si habet poenam, habebit
et coronam. Przykra jest utarczka, ale pożyteczna;
bo jeżeli niesie ze sobą trud, przyniesie również i koronę, tem większą i wspanialszą, im większe i uciążliwsze były pokusy.
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II.

O CIERPLIWEM ZNOSZENIU PRZYKROŚCI
D L A BOGA.
Głos Boski do zakonnika.
I.
Jeśli kto chce za mną iść, niech sam siebie zaprze
i weźmie krzyż sicój, a naśladuje mnie (Mat. 16, 24),
powiedziałem do moich uczniów, aby ich zachęcić
do cierpliwego znoszenia wszelkich przeciwności.
Rozważ z uwagą powyższe słowa moje. Abyś mógł
bowiem znieść cierpliwie każdą przeciwność, musisz
się samego siebie zaprzeć, to jest zapomnieć o twojej
godności, o własnych wygodach, musisz przytłumić
i wyniszczyć wysokie o sobie rozumienie. Jako tedy
na mnie a nie na siebie musisz patrzeć, aby mnie
naśladować, tak samo, aby znieść z cierpliwością jaką
przeciwność nie na siebie, ale na mnie musisz uważać.
Uciski, zmartwienia, przeciwności są moim krzyżem, który Ja, odchodząc do mojego Ojca, wiernym
moim, których niezmiernie kocham na znak mojej
miłości zostawiłem, aby i oni za przykładem moim
mogli krzyż swój z radością dźwigać. Przypatrz się
mnie, jak Ja swój krzyż niosłem? Oto niosłem go
z ochotą i cierpliwością dla t w o j e j miłości, a czemu
ty dla m o j e j miłości nie masz podobnie krzyża swego
z ochotą nieść.
P r z y j ą w s z y na siebie krzyż mojej śmierci, naznaczony mi od mojego Ojca, nie wymawiałem się
od niego, nie zrzucałem go ze siebie, nie żaliłem się
na jego ciężar, przewyższający siły umordowanego
człowieka, ale niosłem go w upokorzeniu najgłębszem
przez długą i skalistą drogę. Jeżeli chcesz mnie naśladować, synu, p r z y j m u j w pokorze dopuszczone na
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ciebie umartwienia, przeciwności, obmowy, nie w y mawiaj się nigdy od ciężaru pracy, nie żal się przed
drugimi na bezwzględność i nieroztropność rozkazujących, bo przez to ani sobie ulgi, ani mnie chwały
nie przyczynisz.
Acz naśmiewali się ze mnie i nieludzko szydzili,
kiedy krzyż mój na K a l w a r j ę niosłem, to przecież,
nie dbając na urągania ludzkie, dźwigałem włożony
na mnie ciężar dlatego szczególnie, abyś brał ze mnie
przykład do cierpliwości i naukę. Niech więc i ciebie
nie odstrasza ludzkie oko lub mowa od dźwigania
krzyża twoich ucisków. K i e d y Ja, t w ó j Bóg, dla twego
przykładu i miłości znosiłem spokojnie ludzkie gadania, naśmiewiska, szyderstwa, urągania, to i ty
znoś je podobnie, aby naśladować mnie w cierpliwości.
Ą
W utrapieniach nie lękaj się ciężaru krzyża, bo
Ja Bóg twój będę z tobą w ucisku, dodam ci siły
i pomocy, gdyż bezemnie nie zdołałbyś nic uczynić.
Nie wzdrygaj się również gorzkości kielicha p r z y chodzących na ciebie cierpień, bo gdy tylko okiem
duszy spojrzysz na mnie spragnionego na krzyżu, Ja
natychmiast osłodzę tobie wszelką i najprzykrzejszą
gorycz.
II.
Za wielkie powinieneś poczytać to sobie dobrodziejstwo, gdy dopuszczę na ciebie jaką przykrość,
chorobę, niedostatek, ucisk czy od innych równych
tobie ludzi, czy wewnętrzny od natarczywych pokus,
— bo czynię to dla t w o j e j większej zasługi oraz doświadczenia t w o j e j stateczności w m o j e j służbie.
Jeżeli wszelką przeciwność przyjmiesz z ochotą,
będzie to najpewniejszym znakiem, że mnie kochasz
i wiernie mi służysz, — jeżeli zaś na lada przeciwność
uskarżać się będziesz, najlepiej pokażesz po sobie,
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że nie kochasz mnie i nie naśladujesz mnie prawdziwie, a służba twoja tylko pozorna i tylko w powodzeniu wierna.
Wiedz o tem, że kogo Ja kocham, tego ćwiczę
rózgą utrapienia, a wtenczas dopiero stajesz się ulubieńcem moim, gdy poczujesz na sobie rózgę utrapienia i przykrości. Czemuż więc nie masz tego znosić
z cierpliwością i poczytywać tego za wielkie swoje
szczęście?
Nie dlatego spuszczam na ciebie częstokroć rózgę
utrapienia, aby cię zniszczyć i zasmucić, ale dlatego,
aby cię dobrym synem uczynić. Czyliż dobra matka
dlatego karze dziecię swoje rózgą, aby się nad niem
pastwić? albo czy dlatego oddaje je do rąk ostrych
wychowawców i nauczycieli, aby szukać w tem dla
niego udręczenia? O nie! Czyni to wszystko dla dobra
swojego ukochanego dzieciaka, bo pragnie go widzieć
kiedyś jak najlepszym i jak najdoskonalszym i we
wszelkiej wiedzy należycie wyćwiczonym. A któż
ciebie więcej kochać może nademnie, który jestem
twoim Ojcem, twoim Bogiem? który niebo dla ciebie
zgotowałem? Któż bardziej pragnie twego udoskonalenia, niż Ja, który chcę, abyś był we wszystkiem
do mnie podobny? Kiedy przeto oddaję cię pod władzę
jakiego utrapienia, dla twego nieskończonego dobra
to czynię. O ileż więc więcej powinieneś mi za to
dziękować, aniżeli narzekać i uskarżać się!
M ó j Ojciec Przedwieczny, kochał mnie niezmiernie, tak samo kocha teraz i tak kochał mnie będzie
przez całą wieczność, a to było właśnie dowodem jego
niepojętej miłości, że wysłał mnie na uciski, prace,
trudy, bicze, rózgi, pośmiewiska, zelżywości, a wkońcu
na okrutną śmierć. I Ja kochałem Apostołów i uczniów
moich, kochałem Męczenników i innych wiernych
sług moich, a nie posłałem ich na rozkosze, lecz na
katusze, umartwienia, sprzeciwności, wzgardy, nie-
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dostatki i śmierć. Znać, że i ciebie podobnie kocham,
kiedy podobnie zsyłam na ciebie rozmaite przykrości.
Przyjmujże je zatem jako niezawodny znak mojej
miłości ku tobie.
III.
Kary, wymierzane dzieciom, nie są znakiem rodzicielskiego gniewu, lecz miłości. Przypomnij tylko
sobie te wszystkie twoje przeszłe wykroczenia skryte,
za które wcale jeszcze nie pokutowałeś, a czy nie
uznasz jeszcze mojej wielkiej dobroci, żebyś nie musiał za nie wiecznie nieszczęśliwie pokutować, — Ja,
zsyłając, na ciebie małe - cierpienia, zadowalam się
doczesnem i krótkiem wypłaceniem się za to? Czemu
przeto: nie chcesz znieść cierpliwie tych twoich ucisków jako pokuty za dawne grzechy?
Gdy źle żyjesz, a wszystko pomyślnie ci się dzieje
i Ja ci to bezkarnie przepuszczam, znakiem to jest
mojego gniewu, gdyż na drugim świecie nierównie
surowsza czeka cię kara; gdy zaś dobrze żyjesz, a dotykają cię przez jakie utrapienia razy mojej rózgi
Ojcowskiej, ciesz się, bo masz pewny znak i zadatek
mojej ku tobie miłości.
Rozważ z uwagą słowa Abrahama do bogacza,
gdy ten prosił go o kroplę wody: Synu, wspomnij,
żeś odebrał dobra za żywota swego, a Łazarz także
złe: a teraz on ma pociechę, a ty męki cierpisz
(Luc. 16, 25). Oto widzisz, bogacz prosił z piekła
o kroplą tego Łazarza, który w życiu znosił cierpliwie niedostatek, wzgardy i n^dzę. Jeżeli nie chcesz,
aby ci coś w życiu dolegało, 1 .kaj się, abyś z o w y m
bogaczem nie znalazł się na miejscu wiecznej n^dzy.
Przeznaczeniem całego twego życia jest cierpliwie znosić przykrości, bo narodziłeś się nie na wygody
ani rozkosze, ale na n.dze i utrapienia; urodziłeś się
nie w twojej ojczyźnie, ale w kraju wygnania, na
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padole płaczu, na ziemi, która ości i ciernie utrapienia rodzi.
Przez to samo już, że chrześcijaninem jesteś,
obowiązałeś się cierpliwie znosić wszystkie przeciwności, albowiem przy chrzcie św. naznaczony zostałeś
znakiem krzyża mego na to, abyś krzyż twoich ucisków cierpliwie dźwigał i mnie, Boga i Króla twego
w cierpliwości naśladował. A czy tak postępujesz?
żawstydź się, że tak mnie w tem nie naśladujesz.
Ja Bóg twój cierpliwie znosiłem dla ciebie nędze,
niedostatki, krzywdy, pośmiewiska, chłosty i śmierć
ńajokrutniejszą, a dlaczego ty nie możesz dla mnie
cierpliwie znieść daleko mniejszego cierpienia lub
umartwienia? P r z y j m u j zatem wesoło spadające na
ciebie przeciwności, znoś mężnie i cierpliwie każdy
ucisk i upokorzenie, albowiem tym sposobem krzyż
twój za mną niosąc, przyjdziesz ze mną do chwały
mojej.
Głos zakonnika do Boga.
Boże, Zbawicielu mój, Królu i Wodzu ludu T w e go, dałeś mi ze siebie najdoskonalszy wzór i przykład
cierpliwości, gdy przez wszystkie dni życia Twego
z niewzruszonym spokojem i pogodą ducha znosiłeś
dla mnie wszelkiego rodzaju niedostatki, wzgardy,
pośmiewiska, aby swoim przykładem zachęcić mnie
do naśladowania Ciebie. Wstydzę się teraz przed
Tobą, o Panie mój, że skutkiem m o j e j pieszczotliwości, nic dotychczas nie chciałem cierpieć dla Ciebie,
Boga mego, że szukałem jedynie moich wygód, pochwał, rozkoszy, własnej czci, a nie chciałem naśladować Ciebie, Wodza mego upokorzonego, któryś dla
mnie ciężki krzyż dźwigał, był wyśmiany, bezwstydnie obnażony, octem i żółcią napojony. Ale od tego
czasu chcę już być statecznym miłośnikiem Twego
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Krzyża, chcę dla T w o j e j miłości z ochotą przyjmować
wzgardy, krzywdy, naśmiewiska, obrazy szczególniej
od tych, którym dobrze czyniłem, nie w innym celu,
jak tylko aby Tobie Bogu mojemu przez cierpliwe
tego wszystkiego znoszenie, złożyć należną ofiarę
wdzięczności za podjęte przez Ciebie dla mnie daleko
większe przykrości. Od tego czasu nie zasmuci mnie
i najgorsza przygoda, a więcej będę się z tego cieszył,
gdy dopuścisz na mnie choroby, wzgardy lub poniżenia, aniżeli gdybyś najpomyślniejszem obdarzył mnie
powodzeniem; za szczęśliwszego będę się poczytywał,
gdy stanę się celem ludzkich języków, niż gdybym
największe odbierał pochwały; większą będę miał
radość, gdy dotkniesz mnie rózgą jakiego umartwienia, niż gdybyś mi na folgi i wygody pozwalał, albowiem mam tę niezachwianą pewność, że wszystkie
te przeciwności są krzyżem od Ciebie na mnie miłościwie włożonym, abym go za Tobą w y t r w a l e nosił;
chcę go więc, Panie, cierpliwie nosić, bez najmniejszego użalania się i nigdy go ze siebie nie zrzucać,
dlatego, że i Ty swój krzyż cicho i wytrwale dźwigałeś; chcę go nosić, aby Ciebie przez cierpliwość moją
uwielbić; chcę go nosić, abym za wierne naśladowanie
Ciebie na ziemi zażywał z Tobą przez całą wieczność
chwały krzyża.
Ojciec duchowny.
Vobis datum est, pro Cliristo non sohim ut in
cum credatis, sed ut ctiam patiami ni pro illo (Filip.
1, 29). Wam dano jest dla Chrystusa nietylko abyście
weń wierzyli, ale iżbyście też dla niego cierpieli,
mówi Apostoł w Liście do Filipensów. Nie na tem
polega istota cierpliwości, aby cierpieć ucisk i żyć
w nędzy, bo i czart jest nędzny i nieznośne z potępionymi w piekle cierpi męki i ludzie występni rozmaite ponoszą kary za swoje wykroczenia, ale na tera,

C Z Y T A N I E II.

441

aby przeciwności znosić dla Boga, dla przyczynienia
Jemu większej chwały, z rezygnacją na Jego Najśw.
Wolę z uwagi na to, że przecież wszystkie rzeczy tak
pomyślne, jako i przeciwne od N i e j pochodzą. Kto zaś
nie cierpi dla Boga, dwojaką szkodą ponosi: najpierw
tę, że musi cierpieć, powtóre tę, że cierpieniem swojem nie przyczynia sobie żadnej zasługi, — gdy zaś
krzyż swój cierpliwie znosi dla Boga, to już ta sama
myśl osłodzi mu gorycz cierpienia i przyniesie ulgę
w udręczeniu. Cierpieć dla Boga, to zasługa męczeństwa, bo jak złoto przez ogień, tak my przez przeciwności b y w a m y doświadczani. — Postanów we wszystkich uciskach być wesołym i niezasmuconego umysłu.
K r z y w d y swoje ofiaruj zawsze Zbawicielowi na odwdzięczenie się mu za Jego dla ciebie podjęte krzywdy. Każdy zaś ucisk uważaj za krzyż, dany ci od
Zbawiciela, abyś go nosił, idąc w ślady Jego.
Zmów 3 pacierze na uproszenie sobie tej św. cnoty.

Czytanie II.
O WYTRWAŁOŚCI W POSTANOWIENIACH.
Między cnotami, które wielce zdobić zwykły
dusze wiernie Bogu służące, znajduje się cnota w y trwałości w dobrych postanowieniach, bo ona i miłą
czyni duszę Bogu i domaga się sprawiedliwie należącej się j e j zapłaty. Albowiem i sługa najęty nie
wtedy podoba się gospodarzowi, kiedy rozpoczyna
naznaczoną pracę, ale wtenczas dopiero, gdy przez
w y t r w a ł y wysiłek i sumienne przyłożenie się do pracy
pokaże ją należycie wykonaną i wykończoną swojemu
gospodarzowi. Taka wytrwałość tego najemnika zjednuje mu nietylko szacunek w oczach pana, ale również
domaga się według wszelkiej słuszności należnej mu
nagrody.
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Otóż Bóg wszechmogący wszystkich nas zawezwał i przeznaczył do pracy w Zakonie Św., niby ów
gospodarz ewangeliczny robotników do winnicy swojej (Mat. 20) i obiecał pilnie pracującym niezawodną
zapłatę bez względu na to, czy kogo powołał do tej
pracy o wcześniejszej godzinie młodszego wieku, czy
w późniejszej godzinie podeszłego. Powinnością tedy
naszą jest trwać mocno i statecznie w naszych dobrych przedsięwzięciach, z któremi rozpoczęliśmy
pracę nad zbawieniem naszem, nie odstępować od
niej nigdy, nie oddalać się od niej ani nie przerywać
jej dla niekoniecznie potrzebnych zajęć, ale w y t r w a l e
i niezmordowanie dążyć do wprowadzenia w życie
swoich dobrych postanowień, szczególnie podczas
tych rekolekcyj poczynionych. W czem obiecaliśmy
poprawę i co, przy łasce Bożej, zaczęliśmy już w y konywać, to wiernie dalej prowadźmy, bo inaczej
postanowienia nasze rozpoczęte a niedokończone nie
mogłyby się Bogu podobać, ani my, rozumnie rzecz
biorąc, nie moglibyśmy mieć żadnej nadziei na nagrodę. Dlatego, abyśmy w rozpoczętej przez teraźniejsze rekolekcje zbawiennej pracy nie ustawali,
starajmy się serca nasze uzbroić w cnotę wytrwałości,
bez której trudnoby było dotrzymać nam słowa danego Bogu i szczęśliwie ukończyć sprawę poprawy
naszego życia.
Wielu już było takich, co dobrze rozpoczęli, przez
niejaki czas chwalebnie podjęte dzieło prowadzili,
lecz śle skończyli, dając się z tak dobrej drogi sprowadzić chytremu czartu lub rozpieszczonemu ciału.
0 takich to wygłasza Duch św. straszliwe biada:
Yac his, qui perdiderunt sustinentiam, et qui dcrcliguerunt vias rectas, et direrteriint ad vias praras
(Eccli. 2, 16). Iliada tym, którzy utracili cierpliwość,
1 którzy opuścili drogi proste i udali się krzywemi
drogami. Nagroda przeznaczona jest i oddaną będzie
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nie żołnierzowi zaczynającemu wojnę z nieprzyjacielem, ale mężnie walczącemu w niej aż do skończenia.
Nie ten kupiec wzbogaca się kosztownemi towarami,
który puszcza się w daleką po nie drogę, ale ten,
l^tóry nabywszy je w odległych krajach, po przezwyciężeniu wszystkich trudności, wraca szczęśliwie
i kończy statecznie przedsięwziętą podróż. W duchownej drodze ludzi, dążących do nieba, nie początki są
chwalebne ale koniec. Paweł Apostoł prześladując
wiernych, źle rozpoczął, ale dobrze skończył. Przeciwnie Judasz rozpoczął dobrze, bo przyłączył się do
towarzystwa Apostołów i chwycił się nauki Zbawi*
cielowej, ale nieszczęsną zdradą i wiecznem potępieniem zakończył dobre początki. Jeden z siedmiu
pierwszych diakonów, imieniem Mikołaj, o którym
mówią Dzieje Apostolskie, pięknie rozpoczął w poczynającym się Kościele, bo nawet razem z innymi
Apostołami odebrał Ducha Najśw., a przecież szpetnie
skończył na rozsiewaniu błędów heretyckich. Co
więcej jeszcze, oto św. Jan Kii mak świadczy, iż
z owych 120 osób, na których Duch Najśw. w dzień
Zielonych Świąt zstąpił, szesnaście odstąpiło od
prawdziwej wiary i w herezji pomarło.
Na cóż przydało się Judaszowi dobrze zaczynać
w szkole Chrystusowej, przyjmować urząd apostolski,
nauczać ludzi, cuda czynić, czartów z opętanych w y pędzać, kiedy wtenczas, gdy powinien popisać się
pięknemi owocami ze słuchania dobrej nauki, on
zwyciężony łakomstwem, nietylko zdradza i sprzedaje
swego Najśw. Nauczyciela, ale co gorsza, staje się
przywódcą tych, którzy zguby Zbawiciela pragn li,
jako mówią Dzieje Apostolskie: Który byt irodzcm
tych co pojmali Jezusa (1, IG). Na co przydały się
mądremu Salomonowi tak chwalebne i świątobliwe
panowania początki, które wsławił tylu dziełami ku
pomnożeniu chwały Bożej, jak zbudowaniem wspa-
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niałej i niezmiernemi bogactwami ozdobionej świątyni jerozolimskiej, złożeniem Bogu na ofiarę tysięcy
ofiar, kiedy na starość zwyciężony od ślepej miłości
odstąpił od Stwórcy i Boga prawdziwego, a składał
bałwanom, aby przypodobać się pogańskim n i e w i a ^
stom, z któremi łączył się i żył wbrew wyraźnemu
prawu Bożemu i, jak niektórzy święci Ojcowie utrzymują, bez pokuty umarł, nurzając się w tym błocie
sprośności. Co pomogło innym, którzy zaczynali anielskie prawie życie na ziemi, nie chcieli ani gadać ani
myśleć o innych rzeczach, jak tylko o Bogu, o niebie,
o tem co do zbawienia prowadzi, nie zajmowali się
czem innem jak samem tylko nabożeństwem i bogomyślnością tak, że wydawali się już nieraz zachwyceni z Pawłem do trzeciego nieba, cóż to wszystko
pomogło, kiedy za podmuchem wiatru silniejszej pokusy, pociągnięci odżyłą lubieżnością, z wysokiego
już stopnia cnoty, niby Lucyper z nieba, spadli w głęboką przepaść grzechu, a tak pięknie bardzo zacząwszy, bardzo źle i nieszczęśnie skończyli. Takie to są
opłakane skutki braku wytrwałości w postanowieniach, że gdy niektórzy w pierwszych dniach poprawy zaczynają na drodze do nieba i Boga czynić wielkie
kroki, to potem osłabiawszy na swojej dobrej początkowo woli, zaczynają powoli ustawać na tej drodze,
oglądać się poza siebie na to, co dawno już opuścili,
zaczynają folgować swej zmysłowości, a wkońcu
porzucają tę prostą drogę i zbaczają na bezdrożne
manowce ostatecznego zepsucia.
Takie osoby zakonne, które skutkiem dobrych
postanowień, uczynionych na rekolekcjach, zaczynają
lepsze życie prowadzić stosownie do danego Bogu
słowa, lecz potem, zwyciężeni miłością własną, odstępują od tak pięknie rozpoczętej pracy, podobne są
do człowieka, który krwawo i ciężko zapracowany
grosz sypie do dziurawego woreczka, jako mówi Pro-
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rok: Qui mercedes congregamt, misit eas in sacculum
pertusum ( A g g . 1, 6). Kto zyslci zbierał, kładł je
w dzurawy mieszek. O takich to Ezechjel Prorok w y powiada w imieniu Boga te straszne słowa: Si autem
arerterit se justus a justitia sua, et fecerit iniquitatem, numquid vivctf Omnes justitiae cjus, quas
fecerat,
non
rccordabuntur in
praeraricationc, qua
pracvaricatus est, et in peccato suo quod peccavit,
in ijiso morietur (Ezech. 18, 24). Jeśli się odwróci
sprawiedliwy od sprawiedliwości swej, a czynić będzie
nieprawość,
według
wszystkich
obrzydłości,
które
niezbożny
zwykł
czynić,
izali
żyć
będziet
wszystkie sprawiedliwości jego które czynił nie będą
wspomnione:
w
przestępstwie lctórcm
przestępował
i w grzechu swym, który zgrzeszył, w nich umrze.
Gdyby kupiec jaki, po przezwyciężeniu niezliczonych
przeszkód, na naładowanym bogatemi towarami okręcie wracał już do s w o j e j ojczyzny, ale przez opuszczenie się i zaniedbanie należytego dozoru razem z okrętem rozbił się i zatonął przy brzegu, cóżby trzeba
było powiedzieć o nim? oto, że sam sobie winien, że
sam na siebie lekkomyślnie ściągnął tak wielkie nieszczęście i dlatego niegodny nawet jest politowania
i współczucia innych. Ach jak wielu jest podobnych
nieszczęśliwców, którzy zacząwszy od pilnego starania się o zabezpieczenie s w o j e j duszy, później przez
lenistwo lub sprzykrzenie sobie opuszczają się całkowicie i wkońcu mizernie i nieszczęśliwie giną. Nic
im nie pomoże dobry początek przy tak smutnym
i fatalnym końcu.
N i e bez przyczyny Zbawiciel nasz, Przedwieczna
Prawda, opowiadając o przyjściu swojem na Sąd
ostateczny, aby nas przestrzec przed nieszczęśliwym
końcem, wskazał nam na nieszczęśliwą żonę Lotową,
mówiąc: Mcmorcs cstote UAoris Lot (Luc. 17, 32).
Pamiętajcie na żonę Lotową. Pismo św. dosyć piękne
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pochwały daje żonie Lotowej, że dobrze i w bo jaźni
Bożej żyjąc wśród zepsutego ludu Sodomskiego, zachowała się od jego zepsucia i dlatego policzoną była
między sprawiedliwe osoby, które w domu L o t o w y m
znajdowały się. Ona to przychodzących Aniołów
z przykładną uprzejmością przyjęła w swoim domu,
oddała im należyte usługi i dlatego od tych niebieskich
obywateli przestrzeżoną została przed zgubą w nieszczęsnem mieście. Nadto uczyniła wszystko, cokolwiek Aniołowie j e j rozkazali, aby mogła uchronić się
gniewu Boskiego. Kazali Aniołowie opuścić j e j dom,
ojczyznę, przyjaciół, znajomych, uczyniła to; kazali
wyjść w nocy z miasta, — wyszła; kazali puścić się
w drogę w towarzystwie innych, — poszła. Wszystko
to dobre i bezpieczne były kroki tej niewiasty, bo
posłuszną była na głos anielski i dlatego Pismo św.
to jej chwali. Jedna tylko rzecz zepsuła tak dobrze
zaczętą podróż, potargała tak piękną osnowę znacznych pochwał, a nawet wkońcu życie j e j mizernie
wydarła, a było to mianowicie to, że w czasie swojej
z Aniołami podróży wbrew zakazowi oglądnęła się
na swoją ojczyznę. Dobra niewiasto, co robisz, że
ważysz się oglądać poza siebie i przerywać tak dobrze
zaczętą podróż? już zostałaś ubezpieczoną w swojem
życiu, a czemu oglądasz się na to, o czem ani myśleć
już nie powinnaś? bo wyraźny słyszałaś rozkaz od
Aniołów: Salta animam tuam, et noli respiccre post
tergum. Zachowaj duszę ticoją, a nie oglądaj się
na zad (Gen. 19, 17). Wyszłaś z miasta płonącego, ale
tak postępując podobno nie dojdziesz do przeznaczonego miejsca! Uszłaś śmierci w twojem pomieszkaniu,
ale nie obronisz się przed nią w drodze! Ta sama podróż, która teraz zabezpiecza ci życie, stanie się dla
innych przez twój smutny koniec zbawienną nauką,
że nie należy oglądać się na dawne miejsce swojego
życia. Jakoż tak się stało, gdyż obejrzawszy się nazad,
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obrócona jest w słup soli, powiada Pismo św. W czem
tu wykroczyła tak bardzo nieszczęśliwa niewiasta,
że tak wielka spadła na nią kara? Czy w tem, że przeciw rozkazowi Aniołów oczy swoje obróciła na swoją
nieszczęsną ojczyznę? A l e może słabość wrodzona
i właściwa płci niewieściej lękliwość, mogły ją były
do pewnego stopnia usprawiedliwić, a przerażenie,
jakiego doznała na widok nieba i ziemi siarczystym
ogniem płonących, i na głosy przeraźliwie wołających
ludzi, pomieszanych z przeraźliwym hukiem piorunów i błyskawic nakształt rzęsistego gradu spadających i grzmotem straszliwym upadającego miasta,
walących się murów, — mogły poniekąd zmniejszyć
jej winę i odpowiedzialność. Z tych powodów wydaje
mi się, że nie na tem polegała wina tej niewiasty,
że się oglądnęła na ginące miasto, lecz na tem, że
zamiast dziękować Bogu gorąco za to, że jego nieskończona dobroć wyrwała ją z pośrodka występnych
ludzi, ubezpieczyła od tak straszliwej kary ognia,
umieściła w towarzystwie Aniołów, i nie ustawać
w zaczętej wraz z Duchami niebieskimi podróży, —
ona przystanęła w rozpoczętej drodze i obejrzała się
na dawne miejsce swojego życia. Dlatego dla naszej
nauki została od Boga sprawiedliwie i przykładnie
ukarana, abyśmy wiedzieli o tem, że kto raz odwrócił
się od złego przez zbawienne postanowienia i z grzechów, niby z siarczystego ognia, za Boską wyszedł
pomocą, oraz zaczął iść do Boga drogą poprawy życia
i św. cnót, — nie powinien w żaden sposób przerywać
tak zbawiennej drogi, rozpoczętej za szczególniejszą
łaską nieskończonej dobroci Bożej, ani oglądać się
z żoną Lotową na dawne swoje swobodne życie, ani
też żałować tego, że się tem wszystkiem dla Boga
wzgardziło.
Nie chciejmyż tedy z Lotową zoną ustawać w rozpoczętej drodze zbawiennej wykonywania uczynio-
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nych przez nas postanowień, ani oglądać się nie tyle
twarzą, ile umysłem i sercem na pozostawione na
świecie złe nawyczki i upodobania zmysłowe, iżby
to nie przywiodło nas do przerwania tak dobrze zaczętych kroków. Kiedy nas Bóg tak miłościwie w czasie tych dziesięciu dni wyrwał niby z pożaru dawniejszych niedoskonałości i wyprowadził na bezpieczny
i niezawodny do krainy niebieskiej gościniec, idźmy
śmiało i ciągle naprzód po tej zbawiennej drodze,
którą wytrwale postępując, coraz więcej zbliżać się
będziemy do naszej ojczyzny, do krainy świętych
Duchów wiecznie z Bogiem żyjących. Nie p r z y k r z y j my sobie w tej podróży, bo wszakże wiemy, że w y trwałość w dobrych postanowieniach przyczynia nam
zasług, powiększa przyszłą zapłatę, upewni o nagrodzie i przyprowadza ostatecznie do pożądanego końca.
Niech nas żadna bo jaźń słabości naszej zepsutej natury nie odstrasza od wykonania tego, cośmy Bogu
przyrzekli, bo ten Pan, dla którego miłości postanowiliśmy lepsze prowadzić życie, wzmocni naszą słabość i użyczy potrzebnych nam łask posiłkujących.
Nie dajmy zwodzić się czartu lubieżnemi podnietami
skażonego ciała, abyśmy mieli się oglądać na porzucone zmysłowe przyjemności, bo sama myśl ta, żeśmy
Bogu przyrzekli poprawę, powinna nam dodać ochoty
i serca do wierności w dotrzymaniu danego słowa.
Słuchajmy, co mówi nam Zbawiciel nasz: Nemo mittens mmmm suam ad aratrum, et respieiens retro,
aptus est ref/no Dci. Żaden, który rękę. swą przyłożył do pługa, a ogląda się nazad, nie jest sposobny
do królestwa Bożego (Luc. 9, 62). Przeto dla wykonania tego wszystkiego, co przyobiecaliśmy Bogu w teraźniejszych rekolekcjach przez zbawienne postanowienia, powinniśmy serca nasze uzbroić cnotą w y trwałości w dobrem, ta bowiem tylko cnota jest
potężną bronią, którą zwyciężamy stojących nam na
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drodze do nieba nieprzyjaciół i ścieramy głowę wężowi piekielnemu, czyhającemu na naszą zgubę; ona
dopiero koronuje wszystkie nasze dobre dzieła i czyny,
ona zniewala Boga do oddania należnej nam zapłaty.
Ta cnota wręcza dopiero Męczennikom palmy z w y cięstwa; wyznawców przyprowadza przed tron Boży,
Kapłanów wywyższa, Panny aureolą dziewictwa
ozdabia. Bez wytrwałości ani bitny żołnierz nie odniesie zwycięstwa, ani zwycięzca nie zdobędzie palmy
tryumfu, ani robotnik nie zasłuży na zapłatę, ani
rolnik nie ucieszy się zebraniem pożądanego i przygotowanego żniwa. Wytrwałość w dobrem, powiada
św. Cyprjan, jest siostrą cierpliwości, córką stateczności, przyjaciółką pokoju, węzłem przyjaźni, pierścieniem
jedności, zamkiem
świątobliwości, strażniczką cnót i przewodnikiem do chwały wiecznej.
Uzbrojeni tedy w tę św. cnotę, postępujmy śmiało
na drodze zbawienia naszego przez wprowadzenie
w życie tego wszystkiego, co postanowiliśmy w dopiero co odprawionych rekolekcjach, a chociażbyśmy
przedtem przez tak wielką ułomność naszej zepsutej
natury zeszli z tej prostej do nieba drogi, teraz przez
te św. Ćwiczenia odnowiwszy się na duchu, powróćmy
z zapałem na ten bezpieczny gościniec i za żadną cenę
nie pozwalajmy się znowu pokonać wrodzonej nam
niestałości, bo tylko ten zbawion będzie, kto wytrwa
aż do końca (Mat. 10, 22).

Rozmyślanie III.
O M I Ł O S I E R D Z I U BOSKIEM.
Głos Boski do zakonnika.
I.
Ja jestem Pan Bóg twój mocny, zapalczywy,
nawiedzający nieprawość ojców nad synami do trzeR«k»l«kci* dla o s«b zakonnych
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ciego i czicartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą, i czyniący miłosierdzie na tysiące tym, którzy
mię miłują i strzegą przykazania mego (Exod. 20,
5—6). Synu, już ostatni raz przemawiam do ciebie,
ale chcę, abyś na zawsze pamiętał tę mowę, bo w niej
pragnę pokazać ci moją wielką ku tobie miłość. Chcę,
abyś wiedział, że cię kocham i mam politowanie nad
tobą, dla którego daruję i przebaczam wszystkie w y kroczenia twoje.
Jeżeli sprawiedliwość moja pobudziła cię do poprawy życia, to tem bardziej miłosierdzie moje powinno cię pociągnąć do prowadzenia w przyszłości
lepszego i doskonalszego życia.
Bądź pewien tego, że kocham cię bardziej, niż
ojciec syna, większą ku tobie goreję miłością i większą
mam nad tobą litość w twoich upadkach, uciskach
i troskach, aniżeli matka nad własnem dziecięciem.
W owym ojcu przyjmującym tak radośnie mar- •
notrawnego syna przedstawiłem obraz i podobieństwo
mojej miłości ku tobie. Ja to synu jestem, który w y biegłem tobie naprzeciw, Ja ci to zaszedłem drogę,
gdyś w czasie tych rekolekcyj z drogi pożądliwości
twoich, wiodącej cię na niechybną zgubę, powracał
do mnie, twego Ojca niebieskiego, nędzny, w y g ł o dzony, odarty ze wszystkiego, roztrwoniwszy na hulaszczem życiu wszystkie odebrane odemnie dobra
i łaski.
Zaledwieś tylko postanowił w sercu twojem powrócić do mnie, a oto Ja Bóg twój i t w ó j Ojciec,
ujrzawszy cię zdaleka, wybiegłem na twoje spotkanie
z mojemi łaskami, któremi cię już przedtem powoli
a nieustannie oświecałem, do powrotu pobudzałem,
a wreszcie w słodki i delikatny sposób do siebie przyprowadziłem.
Nie chciałem, abyś długo stał przed wrotami
miłosierdzia mego lub z trwogi i wstydu lękał się
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przystąpić do mnie. Nie chciałem, abyś jako nieposłuszny i krnąbrny syn poniósł jaką karę; nie chciałem, abyś po tylu występkach rozpaczał o przyjęciu
twojem, ale tejże samej chwili wybiegłem do ciebie,
przycisnąłem cię mile do serca i jako ukochanego
syna ucałowałem.
Nie pozwoliłem na to, aby kto szydził i wytykał
ci twoje przeszłe błędy i upadki, a nawet do tego
stopnia cieszyłem się z twego przyjścia, że przyjemniejsze było mi przyjście twoje, niż dziewięćdziesięciu
dziewięciu sprawiedliwych.
II.
Zmarnowałeś powierzone ci ze skarbu mego talenty, używając ich na złe i marnie roztrwoniłeś
wydzieloną ci cząstkę dobra wiecznego, a oto powracam ci to wszystko po raz wtóry. Zbrudziłeś i zdarłeś
na sobie sukienkę łaski poświęcającej, przyodziewam
cię w nową. Wyrzekłeś się dziedzictwa twego u mnie,
a oto znowu ogłaszam cię moim współdziedzicem i nie
sługą, ale synem i przyjacielem moim.
Może obawiasz się, że będę pamiętał albo wypominał ci kiedy t w o j e złe uczynki lub też wymawiał
ci w oczy t w o j e dawne oddalenie się odemnie? albo,
że uczyni to względem ciebie któryś z moich sług,
a twoich współmieszkańców w niebie? Bynajmniej,
synu! Nie lękaj się tego, bo, abyś nie potrzebował się
tego wstydzić, ani Ja nie będę o tem pamiętał, ani
nikt z moich świętych sług, a twoich współtowarzyszów, nie będzie ci tego wyrzucał, bylebyś tylko się
poprawił szczerze, a na wieki pójdą w zapomnienie
wszystkie twoje wykroczenia.
Bądź tego pewien, że gdy nawrócisz się^ do mnie
prawdziwie i trwać będziesz statecznie w twojem
dobrem przedsięwzięciu, tak mi będziesz miły, przyjemny i ukochany, jakbyś nigdy przeciwko mnie
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w najmniejszej nawet rzeczy nie wykroczył i póki
Bogiem będę, będę cię kochał.
Dla wiecznego twojego ze mną królowania w y znaczę ci cząstkę, której ci nikt nie odbierze. Dla
twojego wesela wszyscy będą śpiewali, dla t w o j e j
rozrywki będziesz w niebie cieszył się z towarzystwa
wszystkich Świętych. Moja Matka najśw. będzie cię
uszczęśliwiać swoją obecnością. Ja sam z moim Przedwiecznym Ojcem i Duchem Najśw. będę cię napełniał
nieskończoną słodyczą mego Bóstwa.
Abyś mógł do mnie bezpiecznie przyjść otoczę
cię osobliwszą strażą opieki mojej Boskiej. Nie przystąpi do ciebie nieprzyjaciel, bo Ja zawsze będę z tobą
i nigdy cię nie odstąpię, a choćby bił na ciebie z pokusami, Ja stanę się dla ciebie obronną tarczą. Nieprzyjacielem będę nieprzyjaciela twego i udręczę
dręczącego ciebie. Nieprzyjaciel zbawienia twego
będzie na ciebie, jako pies na łańcuchu uwiązany,
ujadał i szczekał, ale cię nie ukąsi, bylebyś się sam
dobrowolnie na to nie naraził.
III.
Kochaj mnie, synu, bo Ja ciebie kocham; kochaj
mnie, bo nikt tak cię nie kocha, jak Ja, gdyż Ja jestem
twoim Ojcem, Ja twoim największym dobrodziejem,
Ja najwierniejszym przyjacielem twoim, który ci
najlepiej życzę, nigdy cię nie zdradzę, ani zdradzić
nie mogę. Kochaj mnie, bo nie zawiedziesz się na
mojej ku tobie miłości.
Bądź dobrej myśli, miej do mnie synowską
ufność, wszak wiesz, że cię szczerze miłuję. W każdej
twojej potrzebie do mnie się uciekaj. Nie szukaj
innych panów, bo cię wykorzystają lub zdradzą.
Gdy wąż skrada się do gniazda ptasiego, aby
pożreć maleńką ptaszynę, matka, latając wokoło, odpędza go wrzaskiem, pazurkami, dzióbkiem, albowiem
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kocha swoje pisklęta i nie chce patrzeć na ich zgubę,
— tak i Ja, dlatego, że cię kocham miłością nieskończoną i niepojętą dla stworzonego rozumu, nie chcę
widzieć twojego nieszczęścia, nie mogę pozwolić na
to, abyś dostał się na jadowite zęby i stał się nieszczęsną pastwą piekielnej bestji.
Niech więc między nami stanie ta nienaruszalna
umowa: Ja będę wiernym twoim przyjacielem, a ty
dotrzymaj wiernie danego mi słowa poprawy. Ja
upewniam cię Boskiem mojem słowem, że cię nigdy
nie odstąpię, bylebyś ty mnie pierwej nie zdradził
i nie odstąpił.
Lubo tedy kończę
•nie kończę m o j e j ku
miłości, a na znak tej
wieństwo i chcę, aby

mowę moją do ciebie, to jedna.k
tobie nieskończonej.! wiecznej
miłości, daję ci moje błogosłaono na tobie skutecznem było.

Błogosławię cię tedy Ja z Ojcem moim i z Duchem Najśw. Bóg nierozdzielny. Błogosławię cię na
duszy i na ciele: na duszy, napełniając łaską moją
wszystkie j e j władze wewnętrzne: rozum, wolę i pamięć; na ciele, wszystkie zmysły, aby cię nie prowadziły na zgubę. Niech będzie błogosławiona każda
sprawa twoja, którą masz wykonać. Niech będzie
błogosławiony każdy krok, który uczynisz. Niech
będzie błogosławione każde miejsce, w którem przebywać będziesz.
(Tu klęcząco z najgłębszą pokorą pochyl głowę ku ziemi
i przeżegnaj się krzyżem Św., wyobrażając sobie, że cię sam
Zbawiciel ręką swoją żegna i mów te słowa: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna ł Ducha Świętego
niech zstąpi na mnie i pozostanie na zawsze. Amen.

Idź już, synu mój, w pokoju, a błogosławieństwo
moje niech będzie zawsze z tobą.
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Głos zakonnika do Boga.
Teraz puszczasz sługę Twego, Panie, w pokoju,
gdy błogosławieństwem dobrotliwie mi udzielonem,
zamykasz mowę słodkiego głosu Twego. O Boże najłaskawszy, o Boże, Ojcze miłosierdzia, źródło litości,
wesela i radości! kto zdoła opowiedzieć dzieła miłosierdzia Twego i sprawy nieskończonej dobroci, które
uczyniłeś względem niegodnego stworzenia T w e g o
w obecności Twojego niebieskiego dworu. W czasie
tych św. dni rekolekcyjnych obchodziłeś się ze mną
nie jako Pan i Król z poddanym, ale jako kochający
Ojciec ze swoim synem, nawracając mnie błądzącego,
ścigając uciekającego, przestrzegając wykraczającego,
ciesząc smutnego, przyciskając do serca przychodzącego i błogosławiąc pokutującego. O Boże, jak bardzo
mnie ukochałeś! jak miłosiernym i słodkim jesteś dla
mnie, gdy tak łatwo i prędko zapominasz o moich
wykroczeniach i przyjmujesz do łaski swej tego, który
niedawno odwracał się od Ciebie i szedł za głosem
nieprzyjaciela Twego! Niewysławiona dobroć T w o j a
zniewala mnie, abym cię więcej już, o Boże mój, nie
obrażał, bo T y , jako nieskończenie dobry, łaskawy,
miłosierny, nieskończonego godzien jesteś kochania.
Nikomu tedy innemu, jak tylko Tobie, o Boże mój,
oddaję na wieki wszystkie siły duszy mojej. Tu na
tem miejscu postanawiam całkowicie odnowić życie
moje i odtąd chcę żyć tak, jak T y , Boże, wymagasz
odemnie i jak Reguła i prawa zakonne mi nakazują.
Już nie zwiodą mnie więcej czart i ciało, żebym miał
iść za ich głosem, a Ciebie Bogą mego odstąpić. U Nóg
Twoich Najśw. przyrzekam, że nigdy nie poważę się
na najmniejszą dobrowolną obrazę Twoją, oraz daję
słowo, biorąc na świadka K r e w Syna T w e g o miłościwie przelaną za mnie, że Cię więcej nie zdradzę, bo
chcę zawsze i nierozłącznie z Tobą być, z Tobą w życiu
na ziemi, z Tobą w życiu wiecznem w niebie. Amen.
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Ojciec duchowny.
Cum consummaverit homo, tunc incipiet. Gdy
człowiek skończy, dopiero pocznie (Eccli. 18, 6). Skończyłeś już dziesięciodniowe rekolekcje. Od tego czasu
powinieneś zacząć lepsze życie, poprawiając się w tem,
w czem przedtem wykraczałeś. Przeto radzę ci, abyś
na osobnej kartce spisał sobie wszystkie postanowienia twoje i potem przynajmniej raz na miesiąc, celem
przypomnienia ich sobie, odczytywał je z uwagą.
Przez taki sposób postępowania zwykli słudzy Boży
przychodzić do wysokiego stopnia doskonałości.
Teraz udaj się do kościoła, a tak uklęknąwszy
przed Najśw. Sakramentem, podziękuj serdecznie
i gorąco twemu Zbawicielowi za wszystkie łaski
i oświecenia wewnętrzne, których ci podczas rekolekcyj udzielał, a przytem proś usilnie o łaskę do w y konania tego wszystkiego, cokolwiek postanowiłeś,
gdyż bez łaski i błogosławieństwa Jego nic nie zdołasz uczynić. Na zakończenie tej modlitwy zmówisz
nabożnie Te Deum.
Potem idź przed ołtarz Matki Boskiej, aby podziękować Jej za przyczynę i opiekę nad tobą podczas
rekolekcyj, przez Jej bowiem ręce od Boga na nas
przechodzą Jego łaski i prosić Ją o dalszą macierzyńską opiekę nad sobą i w tej intencji zmówisz ku Jej
czci Salve Regina lub inną jaką modlitwę odpowiednią.
Podziękuj również i twemu św. Patronowi, jakiego obrałeś sobie na czas rekolekcyj, i twemu św.
Aniołowi Stróżowi za ich troskliwą przyczynę za tobą.
A wreszcie udawszy się do swego Przewożonego,
poprosisz go o błogosławieństwo na dalsze życie
i w ten sposób zakończysz te św. ćwiczenia duchowne.
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ODPOMNIENIE MIESIĘCZNE POSTANOWIEŃ
REKOLEKCYJNYCH.
W każdym miesiącu wybierz sobie spokojniejszy
dzień i wolniejszy od innych zająć i obróć go na to,
aby zastanowić się nad postępem swojej duszy i zrobić
obrachunek ze sobą samym co do wierności w dotrzymaniu postanowień, uczynionych na ostatnich rekolekcjach. Odczytaj więc owe postanowienia i zastanów się poważnie i spokojnie, czy byłeś wiernym
w ich wypełnieniu, czy przeciwnie zapomniałeś o nich
i zacząłeś napowrót wracać do dawnej oziębłości
i niedoskonałości. Gdy sumienie da ci świadectwo, że
byłeś wierny i pilny w ich dotrzymaniu, podziękuj
Bogu serdecznie za to, bo to przedewszystkiem Jego
łaska, że tak długo współdziałałeś z nią i pracowałeś
nad swojem udoskonaleniem. Gdy sumienie będzie ci
wyrzucać zapomnienie, niedbalstwo, niewierność lub
inne jeszcze większe wykroczenia, uklęknij przed
Ukrzyżowanym Zbawicielem i odmów z serdecznym
żalem następujące akty skruchy i postanowienia poprawy:
Panie, który przenikasz serca wszystkich i przed
którym żadna rzecz utaić się nie może, oto ja niegodne
stworzenie T w o j e przyobiecałem Ci podczas ostatnich
ćwiczeń duchownych, że poprawię się z moich złych
przyzwyczajeń i nałogów grzesznych, lecz niestety
oziębłym i leniwym okazałem się w wypełnieniu
moich obietnic. Zapomniałem ja nędzny i tak okropnie niewdzięczny o obietnicach uczyhionych i tak
uroczyście danem Ci słowie i wróciłem bezwstydnie
do dawnych złości, jak nieczysty wieprz do błota,
jak pies do wyrzuconego womitu. W gorzkości więc
mojego serca u Nóg Twoich Najśw., Boże mój, żałuję
za tak wielką złość moją, żem się sprzeniewierzył w moich przyrzeczeniach i nie dotrzymałem da-
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nego słowa poprawy w N. N. Z najgłębszem upokorzeniem przepraszam T w o j ą dobroć nieskończoną,
którą tak niegodziwie i niewdzięcznie zasmuciłem
i obraziłem. Wstydzę się tego i nie śmiem ani oczu
moich podnieść ku Tobie, bo grzechy moje, w których
na nowo ugrzązłem, przesłaniają mi źrenice. A l e
0 Boże i Ojcze mój najłaskawszy, mimo że tak złośliwy i niewdzięczny jestem, nie tracę nadziei w T w o j e
nieskończone miłosierdzie, lecz skruszonem i żałosnem
sercem błagam Cię o przebaczenie i z ufnością wołam:
Ojcze, odpuść marnotrawnemu synowi, daruj winę
1 p r z y j m i j go znowu do łaski swojej! Mam szczerą
wolę i chęć poprawy i dlatego odnawiam poczynione
postanowienia i spodziewam się, że przy łasce T w o j e j
wierniej ich na przyszłość dotrzymam. Już więcej
nie chcę zdradzać Cię i zasmucać, o Boże mój, ale Ty
sam dopomóż mi w tem T w o j ą łaską, żeby nieprzyjaciel nie naśmiewał i nie natrząsał się ze mnie. Błagam Cię o to przez K r e w i Rany najmilszego Twego
Syna, a mego Zbawiciela najmiłosierniejszego oraz
przez potężną i Tobie tak miłą przyczynę Ucieczki
grzeszników i naszej niebieskiej Matki Panny Marji,
Matki wszelkiego miłosierdzia. Amen.

CZĘŚĆ DRUGA

O R Ó Ż N Y C H CNOTACH.
Kto nie opuszcza odprawiania corocznie rekolekcyj, lecz potem zaniedbywa się w praktyce potrzebnych sobie cnót, taki żadnego prawie użytku nie
odnosi z tak zbawiennego ćwiczenia, gdyż nie odnawia swego życia duchownego przez postęp w cnotach
i naśladuje takiego gospodarza, który z utrudzeniem
wielkim posiawszy zboże na starannie uprawionej
roli, zaniechał zupełnie zebrania żniwa. Żeby tedy ta
święta praca dziesięciodniowych rekolekcyj nie poszła
na marne, ale przyniosła Bogu i duszy pożądany owoc,
uznałem za rzecz potrzebną i słuszną w tej części
podać sposób ćwiczenia się w rozmaitych cnotach,
przez których gorliwe a częste wykonywanie nabywa
się wielkiej łatwości w ich spełnianiu. Rozprawy te
zacznijmy od wskazania sposobu, w jaki mamy dobrze
rozpoczynać nasze codzienne sprawy.
•
Rozdział I.

O ROZPOCZĘCIU KAŻDEGO DNIA.
Pierwszą rzeczą, jaką czynić zwykły pracowite
pszczółki świeżo wprowadzone do ula, jest przygotowanie mieszkania dla swojej matki. Z takiego postępowania nierozumnych owadów bierzmy naukę, jak
sprawy nasze każdego dnia zawsze zaczynać mamy
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najpierw od Boskiej chwały. Kto bowiem, rano obudziwszy się i otrząsnąwszy ze snu, myśl swoją obróci
lub język rozwiąże nie dla Boga, lecz zwraca je najpierw do rzeczy marnych i znikomych lub, co gorsza,
złych i grzesznych z krzywdą Majestatu Boskiego,
taki najpierwszą ofiarę dnia zaczętego oddaje nie
Bogu, lecz czartu i piekłu. Dla tej też przyczyny, skoro
tylko ockniesz się ze snu i przyjdziesz do przytomności, nasamprzód do Boga podnieś myśl i serce, mówiąc
uważnie na głos lub, jeżeli dla jakiejkolwiek przyczyny głośno mówić nie wolno, przynajmniej po cichu
lub samą myślą te słowa: Jezus, Marja, Józef, a przeżegnawszy się pobożnie, zaczynaj zaraz chwalić Boga
powtarzając: Chwała Ojcu i Synowi itd.
W ten sposób oddawszy Bogu najpierw należny
hołd i uwielbienie, rzeźwo i przyzwoicie natychmiast
p o r y w a j się z łóżka. T y m bowiem, co w tej chwili
leniwie ociągają się ze wstawaniem, zwykł czart nieczysty podsuwać różne grzeszne i niebezpieczne myśli,
w które ci zwyczajnie najprędzej wpadają, którzy po
zbudzeniu mają zwyczaj długo wylegiwać się w łóżku.
Takim, lubo oni nie bez wielkiej trudności odpędzą
wkońcu te pokusy, szatan jednak, korzystając z ich
lenistwa, i tak wydziera zasługę, jakąby sobie zebrać
mogli z oddania Bogu winnej chwały w samym początku każdego dnia.
W czasie kiedy wstajesz, myjesz się i ubierasz,
odmawiaj z uwagą jakieś modlitwy, naprzykład
Psalmy: Deus, Deus meus itd., Qui habitat itd., In te
Domine speravi itd., lub też, jeżeli nie umiesz tych
Psalmów na pamięć, Wielbi dusza moja Pana itd.,
Kto się w opiekę itd., albo też co innego. Potem odmów Psalm: Z głębokości (De profundis) itd', za te
dusze, które tej nocy zeszły z tego świata. Gdy w ten
sposób zajęty będziesz takiemi lub tym podobnemi
modlitwami, czart nie będzie miał do ciebie przystępu
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ze swojemi pokusami, a Bóg wszechmogący będzie
z tobą we wszystkich sprawach twoich, gdy tak z Nim
zaczniesz każdy dzień.
Jeżeli będziesz miał czas przed rachunkiem sumienia, który masz odprawiać wspólnie razem ze Zgromadzeniem, możesz odmówić następującą modlitwę:
Modlitwa.
Oddaję Ci najgłębszy pokłon, Boże, Stwórco mój,
Panie duszy mojej, i z całego serca dziękuję, żeś mnie
raczył ze snu obudzić do chwalenia Ciebie z Aniołami
i ze wszystkiem stworzeniem. Panie, jestem gotów
chwalić Ciebie, póki ducha i sił w mizernem mojem
ciele stanie. Jestem gotów wszystko dla T w o j e j miłości czynić, cokolwiek rozkazujesz mi czyli przez
wewnętrzne natchnienia, czyli przez rozkazy starszych i Przełożonych moich, których jako zastępców
Twoich słuchać i szanować pragnę. Niech dla chwały
Imienia Twego najświętszego upada wszelkie kolano
niebieskie, ziemskie i piekielne. Niech wszędzie składa się ofiara wonna uszanowania Tobie po w innego.
Niech na tem miejscu, przy zaczęciu dnia dzisiejszego,
wielbi dusza moja Ciebie Pana mego, godzien bowiem
jesteś tego, mój Boże, i ja tak powinienem czynić jako
stworzenie Twoje. W tej chwili oddaję siebie całego
w ręce Twoje, które mnie z niczego stworzyły. Ty
mną, Panie, rządź i kieruj, żebym we wszystkich
sprawach moich Ciebie Boga mego chwalił. Niech
mnie ręce T w o j e bronią i zasłaniają od wszelkich nieprzyjaciół, widomych i niewidomych, abym bezpiecznie i wesoło Imię T w o j e Najświętsze wielbił i wysławiał teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
Rozdział II.
O RACHUNKU SUMIENIA.
Jako dla utrzymania i pomnożenia doczesnego
dobra ludzie zwykli często przeglądać swoje interesa
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i skrupulatnie dochodzić, czy z nich mają pożądany
zysk, albo też przeciwnie stratę, tak też podobnie
wszyscy duchowni Ojcowie uznają za rzecz najpotrzebniejszą dla utrzymania i pomnożenia wiecznego
dobra dusz naszych, często uważnie przeglądać i przepatrywać wszystkie sprawy i obyczaje nasze, aby
w ten sposób wszelkie wykroczenia zaraz dostrzec
i poprawić można. Takie ćwiczenie duchowne zowie
się Rachunkiem sumienia. Powszechnie zwykło się
go odprawiać dwa razy na dzień, to jest rano przed
zaczęciem codziennych spraw albo też przed obiadem
w południe i wieczór na zakończenie dnia.
Rachunek sumienia obejmuje pięć następujących
części:
I. Dziękczynienie złożone Bogu za wszystkie Jego
dobrodziejstwa, otrzymane tej nocy lub tego dnia,
w którem masz Bogu serdecznie podziękować, że cię
zachował od nagłej śmierci lub nieszczęsnej jakiej
przygody, dał łaskę zwyciężenia natarczywej pokusy,
oświecił t w ó j rozum, zapalił wolę do dobrego itp.,
II. Wezwanie Ducha św. z prośbą o światło do
poznania, czyś Boga w czem nie obraził ubiegłej nocy
lub przepędzonym dniu.
III. Roztrząśnienie swego sumienia, to jest uważne i sumienne przepati-zenie i dokładne przetrząśnienie wszystkich swoich spraw, osobliwie zaś tych,
w których mogłeś zawinić przeciw Boskiemu Majestatowi..., myślą..., mową..., uczynkiem..., opuszczeniem dobrego..., zważając na liczbę upadków i okoliczności (np. gdzie, kiedy, jakim sposobem, dlaczego
itd.), któreby występek zmieniały lub obciążały.
IV. Skruchę i żal serdeczny za popełnione w y stępki lub przynajmniej za dawne, wyznane jtiż na
spowiedziach grzechy, jeżeliby sumienie nie wyrzucało jakichś uchybień ubiegłego dnia lub nocy popełnionych.
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V. Mocne i stateczne postanowienie, że więcej
nie będziesz tego, za co żałujesz, czynił ani wracał się
do swoich nałogów z przyrzeczeniem, że z poznanych
upadków wyspowiadasz się jak najprędzej.
Po rannym rachunku sumienia uczyń dobrą
intencję, przez którą ofiarujesz Bogu na chwałę
wszystkie twoje sprawy zaczętego dnia.
Po wieczornym zaś rachunku sumienia ofiaruj
Bogu wszystko to, co ubiegłego dnia myślałeś, mówiłeś, czyniłeś i cierpiałeś.
Wzór rachunku sumienia.
I. Wszechmogący i wieczny Boże, który napełniasz świat i wszystkie najskrytsze miejsca, wierzę
wiarą żywą, iż jesteś na tem miejscu obecny. Oddaję
najgłębszy pokłon, należny nieskończonemu Majestatowi Twojemu i dziękuję za wszystkie dobrodziejstwa
Twoje, osobliwie za NN..., które z łaski i miłosierdzia
Twojego tej nocy (lub dnia) odebrałem. Za to wszystko niech Ci będą dzięki od wszystkiego stworzenia
po wszystkie wieki.
II. Duchu Najświętszy, Światłości Niestworzona,
która oświecasz każdego człowieka przychodzącego
na ten świat, oświeć duszę moją i rozum, żebym poznał wszystkie ułomności i występki, któremi tej nocy
(dnia) obraziłem Ciebie Boga mego.
III. Tu w milczeniu przypomnij sobie wszystkie
ułomności, popełnione myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem itd., według różnych okoliczności, jak się
to wyżej powiedziało.
IV. Żałuję ze wszystkiego serca, Boże mój, żem
się na te wszystkie złości odważył, któremi przeciwko
Majestatowi Twojemu wykroczyłem: żem się odwrócił od Ciebie najukochańszego Ojca mego; żem poszedł za wolą nieprzyjaciół moich, z krzywdą^Maje-
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statu Twego. Wyznają przed Tobą Bogiem moim
złość moją i przy nogach Twoich najświętszych, skruszonem sercem żebrzą miłosierdzia. Odpuść, najmiłosierniejszy Ojcze, wyrodkowi Twemu, i zapomnij
0 wszystkich moich nieprawościach, za, które po
miłjon razy żałują i przepraszam Ciebie, żem Cię
obraził.
V. A teraz czynię, dla T w o j e j szczególnej miłości,
mocne i stateczne postanowienie nigdy więcej nie
wracać się do tych grzechów, ani też innych nie popełniać. Wolę raczej umrzeć, niż ważyć się jeszcze
na obrazę T w o j ą , a dla większej w tem pewności
1 gruntowniejszej poprawy, chcę się z poznanych
upadków jaknajprędzej wyspowiadać i wyznać je
przed kapłanem, T w o i m zastępcą, aby tak głębiej
siebie zawstydzić a Ciebie Boga mojego przeprosić
Rozdział III.
O DOBREJ INTENCJI NA W S Z Y S T K I E DNI
TYGODNIA.
Zwyczajnie wszystkie dobre sprawy idą w dobrym porządku. Dlatego podaje ci się tu dobre intencje
na każdy dzień w tygodniu, abyś według nich wszystkie sprawy twoje ku chwale Bożej kierował.
W niedzielę ofiaruj Bogu Ojcu wszystkie swe
sprawy na podziękowanie Mu za wszelkie łaski i dobrodziejstwa Jego, tak przyrodzone jak i nadprzyrodzone, za które obowiązany jesteś do wdzięczności*
a mianowicie za to, że stworzył cię z niczego, do tego
czasu przy życiu i zdrowiu utrzymuje, oświeca łaskami, prowadzi do dobrego, karmi Przenajśw. Ciałem
Syna swojego, grzechy łaskawie daruje itd. Wszystkie
zaś tego dnia sprawy będziesz ofiarował Bogu przez
ręce K r ó l o w e j nieba, Matki Wcielonego Boga Marji,

*
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na uproszenie sobie łaski do zwyciężenia pokus, na
wyjednanie dla swoich rodziców oraz wszystkich
swoich krewnych, znajomych, przyjaciół itd., łask
potrzebnych do pobożnego życia i zbawienia, za dusze
twoich rodziców itd.
W poniedziałek ofiaruj wszystko Bogu Synowi
na podziękowanie za Jego Najśw. Wcielenie, że będąc
Bogiem dla twego zbawienia raczył stać się człowiekiem, przez ręce św. Aniołów, na uproszenie sobie
miłosiernego odpuszczenia wszystkich grzechów od
początku życia aż do dnia dzisiejszego popełnionych,
oraz na wybłaganie dla wszystkich pogan, niewiernych i odszczepieńców łaski do poznania swych błędów i nawrócenia się do prawdziwej wiary, a także
za dusze tych, którzy Imię Boskie z nieuszanowaniem
wspominali.
We wtorek, przez ręce Patrjarchów i Świętych
twojego Zakonu ofiaruj wszystko Bogu Duchowi św.
na podziękowanie za łaskę powołania do Zakonu św.
dla uproszenia sobie pomocy Bożej, do należytego
zachowania praw i przepisów zakonnych, oraz dla
wyproszenia łaski szczerego nawrócenia się przez
pokutę do Boga wszystkim zatwardziałym i zakamieniałym grzesznikom i za te dusze, którym byłeś okazją
i przyczyną do obrazy Boskiej.
We środę ofiaruj wszystko przez ręce św. Apostołów całej Trójcy Przenajśw. na podziękowanie
za to, iż tak dla ciebie, jakoteż i dla każdego z ludzi,
do usług i straży, raczyła przeznaczyć św. Anioła
Stróża, kaórego staraj się tego dnia uczcić jakiemś
osobliwem nabożeństwem, na uproszenie sobie łaski
wytrwania w dobrem aż do końca i szczęśliwej śmierci, nędznym zaś, opuszczonym, nieszczęśliwym i sierotom ulgi i pociechy w ich uciskach i za dusze tych,
którzy nie dbali o poprawę życia a teraz wyglądają
od ciebie pomocy.

O ROŻNYCH CNOTACH.

465

We czwartek ofiaruj wszystko Bogu Synowi
przez ręce św. Męczenników i Kapłanów na podziękowanie za ustanowienie Najśw. Sakramentu Ciała
i K r w i swojej dla posilenia t w o j e j duszy i 2a tę łaskę,
że ci pozwala tyle razy, ile razy zechcesz, przystępować do stołu tej św. Uczty; na uproszenie sobie
u Zbawiciela tej łaski, abyś bez tego zbawiennego
posiłku nie zeszedł z tego świata, na wyproszenie dla
wszystkich wiernych ducha gorącego nabożeństwa
do tego Najśw. Sakramentu i za dusze tych, którzy
byli nabożni ku temu Boskiemu Sakramentowi za
życia.
W piątek ofiaruj wszystko Bogu Synowi, przez
ręce św. Wyznawców, na podziękowanie za Jego mękę
i śmierć okrutną dla ciebfe podjętą, na uproszenie
sobie cnoty cierpliwości, iżbyś przez cierpliwe znoszenie przeciwności pomagał Chrystusowi w dźwiganiu Jego krzyża i osładzał gorycze Jego męki; na
wyproszenie łaski dobrej śmierci wszystkim konającym i za dusze tych, którzy, ciału dogadzając, uciekali
przed umartwieniem i przez niecierpliwość Jezusowi
zmęczonemu żadnej nie przynosili ulgi.
W sobotę ofiaruj wszystko, przez ręce świętych
Panien i Patronów twoich, najchwalebniejszej Boga
Wcielonego Matce Marji njj^jąodziękowanie Jej za
niewysłowioną miłość, jaką ma~~ku rodzajowi ludzkiemu i za wszystkie łaski odebrane od Boga przez
Jej przyczynę, na uproszenie sobie Jej wielowładnej
opieki w życiu i przy śmierci; na wyproszenie innym
ludziom łaski nabożeństwa i miłości ku tej najmiłosierniejszej Matce i za dusze tych, którzy w życiu
mieli nabożeństwo do Marji.
Prócz tego dla wszystkich spraw każdego dnia
miej zawsze tę ogólną intencję, aby wszystko spełniać
jedynie dla chwały i miłości Boga. Św. Marja Magdalena de Pazzis mawiała: Gdybym wiedziała, że otrzyfokjltkcfc dlu osol lokonnyth
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małabym między Chórami Anielskimi najwyższe
miejsce przez jedno słowo nie dla miłości Bożej w y rzeczone, nigdybym go nie powiedziała.
Wreszcie, uczyniwszy dobrą intencję każdego
dnia, przydawaj zawsze te słowa: Wszelkie zaś dnia
dzisiejszego sprawy, mowy i myśli moje łączę ze sprawami i zasługami Jezusa Zbawiciela mego, Niepokalanej Matki Jego i wszystkich Świętych, królujących
w niebie i żyjących na ziemi.
Rozdział IV.
O SPOSOBIE D O S K O N A Ł E G O S P E Ł N I A N I A
WSZYSTKICH SPRAW.
Zasługa dobrego uczynku jest tak wielka, że Bóg
oddaje zań nieskończoną zapłatę. Jak wielką tedy ponosi stratę ten, kto traci ją dlatego, że sprawy swoje
niedobrze lub niedoskonale wykonuje. Każdy winien
nad tą prawdą poważnie i głęboko się zastanowić
i wszelkiego dołożyć starania, aby obowiązki i zajęcia
swoje wypełnić jak najdoskonalej. W tym celu trzymaj się następujących prawideł:
Każdego dnia rano uczyń sobie postanowienie
we wszystkich sprawach swoich zachować spokój
i łagodność. Aby to osiągnąć, wolę twoją oddaj zupełnie i na zawsze pod Wolę Boską, a cokolwiek ci się
przytrafi czy pomyślnego, czy przeciwnego, miej
zawsze w zwyczaju mówić: Bóg tak chce.
Oddalaj od siebie smutek i melancholję i z serca
swego wyruguj gniew, a w przeciwnościach mawiaj
do Boga: Boże mój, ta to jest godzina, którą naznaczyłeś mi dla mego doświadczenia, czy Ci wiernie
służył będę. Chcę, Panie, dla miłości T w o j e j chętnie
znieść tę przeciwność.
Domownikom twoim winieneś bez trudu wybaczać, jeżeli cię kiedy należycie nie usłuchną, pomnąc
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na to, że ty sam jako sługa Boży nie służysz Mu należycie, a On to cierpliwie i miłościwie znosi.
Gdybyś przypadkiem popełnił jaką niedoskonałość lub upadł w jaki grzech, jak najprędzej myśl
i serce podnieś do Boga, mówiąc: M ó j Boże, za nic
w świecie nie chcę, aby się miało co stać przeciwko
Twemu Majestatowi. Dla miłości T w o j e j i w Twoich
oczach chcę to przykre słowo znieść w milczeniu,
gniew wzniecony stłumić, żądzę tę ze serca mego
wyrugować, nie chcę mieć w tem upodobania i tym
podobne wzbudzać sobie akty.
Staraj się zawsze o stałą wewnętrzną wesołość,
nie trać nigdy swobody serca, ani też nie wikłaj się
przez zbyteczną bojaźliwość w tak szkodliwe i zgubne
skrupuły, które pociągają za sobą smutek, udręczenie
ducha i zamieszanie sumienia. Wesołość bowiem wewnętrzna i nadprzyrodzony spokój duszy jest z w y czajnym stanem sług Bożych w tem doczesnem życiu.
Oddalaj od siebie niespokojne pragnienie i chęć
doskonałości niezwyczajnej, która albo jest w tem
życiu niedostępna, albo nie jest zgodna z twojem
powołaniem, lub też przechodzi twoje siły. Trafiają
się bowiem osoby tak delikatnego i rozpieszczonego
usposobienia, że nie chciałyby dobrowolnie żadnej,
najmniejszej nawet cierpieć pokusy. Jeżeli tedy należysz do liczby takich dusz, wiedz, że w tak wielkiem
pragnieniu doskonałości jesteś wielce niedoskonały.
Albowiem twoja miłość własna, zaślepiając twój
rozum, podsuwa ci to niedorzeczne pragnienie, iżbyś
na tym świecie najmniejszej nie doznawał pokusy
i żadnym nie podlegał przypadkom, a nie poddaje pod
rozwagę tej prawdy, że nie jest złą rzeczą doświadczać pokusy, lecz tylko zezwalać na nią.
W nabożeństwach twoich i ćwiczeniach duchownych masz być zawsze statecznym i wytrwałym, nie
opuszczając ich nigdy dla jakiej oschłości lub tęskni-
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cy, któreby mogły na ciebie przychodzić. Wówczas
bowiem masz sposobność dźwigać krzyż Zbawiciela
i ze szczerej miłości służyć Jemu samemu. Taka jest
nauka św. Marji Magdaleny de Pazzis.
Wszystkie sprawy, czy pomyślne czy nie, czy
z gorącością ducha i słodyczą spełnione, czy przeciwnie z oschłością i oziębłością wewnętrzną,, nie w innej
intencji, ani w innym celu czyń, jak tylko dla przypodobania się Boskiemu Majestatowi, dla wypełnienia
we wszystkiem Bożej Woli. Dla ułatwienia sobie tej
zbawiennej praktyki, przyswój sobie jakąś modlitwę
strzelistą, aby ją we wszystkich okolicznościach powtarzać i w ten sposób wolę swą zgadzać z Wolą
Wszechmogącego.
Kiedy przed zaczęciem jakiej sprawy, czynisz
intencję spełnienia j e j jedynie dla przypodobania się
Bogu i wypełnienia Woli Jego, jednocześnie łącz ją
z zasługami i krwawymi pracami Chrystusa Boga.
Tym bowiem sposobem maleńkie nasze sprawy wielkiej nabywają ceny tak właśnie, jak gdy kropla wody
wpadnie w niezbrodzone morze drogocennego i słodkiego likworu, w tej samej chwili przemienia się w tę
słodycz, w którą wpada, i nabiera j e j smaku i wartości. Dlatego też te same sprawy, złączone z zasługami
i sprawami Zbawicielowemi będziesz ofiarował Boskiemu Majestatowi przez ręce Matki Boskiej i wszystkich Świętych i Dworzan niebieskich, aby sobie
u Niego uprosić łaskę skuteczną do spełnienia dobrego
czynu, gdyż bez niej nic uczynić nie zdołasz.
Spełniając jakiś czyn dobry, pilnie strzeż serca
swego przed miłością własną, aby tam nie weszła i nie
zepsuła w najlepszy czas dzieła zaczętego. Kto bowiem nie pilnuje się bacznie, łatwo może upaść, naprzykład zaczynając skromny i potrzebny posiłelt,
może niespostrzeżenie dać się opanować łakomstwu
w jedzeniu i tak rzecz dobrze zaczętą, źle skończyć,

o b o z n y c h cnotach.

.469

albo zacząwszy jakąś czynność w obecności Bożej
i z intencją spełnienia jej dla chwały Jego, skończyć
ją na próżnej chwale.
Dlatego trzeba czuwać i nie dać ąję zwyciężyć
ani znudzeniu, ani przyrodzonemu lenistwu, gdyż tak
zwykle zaczynałbyś z Bogiem, a kończył z szatanami.
Chytry ten bowiem a złośliwy nieprzyjaciel duszy
naszej, gdy, dla dobrej intencji poprzedzającej jakieś
dzieło, nie może mieć zysku na początku, stara się
0 swoją cząstkę na końcu. A l e wrogowi temu, z pomocą Bożą, daj odważnie odpór a na podszepty jego
nie nakłaniaj ucha, pamiętając na tę nieomylną
przedwiecznego Słowa prawdę, że królestwo niebieskie przez siłę i gwałt zdobyć trzeba.
Po skończeniu jakiej sprawy chwileczkę zawsze
zastanowisz się i zbadasz, czy wykonałeś ją jedynie
dla chwały Boskiej i czyś nie popełnił w niej jakiej
niedoskonałości. Strzeż się próżnej chwały i nigdy
jej nie szukaj. Albowiem św. Grzegorz przestrzega
nas i naucza,-że jeżeli pokora nie poprzedza, nie towarzyszy i nie chodzi za naszemi sprawami, pycha,
jako jaki łotr i zbójca, wydziera nam naszą zasługę.
Szatani, mówi tenże święty w Liście (1. 2. 6.), względem naszych zasług niebieskich zachowują się tak,
jak rozbójnicy morscy wzglądem statków kupieckich:
napadają na nie nie wtenczas, gdy ruszają w drogę,
lecz gdy naładowane drogimi towarami wracają do
portu. Podobnież i nieprzyjaciele dusz naszych zwykle nie przy rozpoczęciu lub w czasie wykonywania
przeszkadzają nam w dobrych uczynkach, lecz czekają końca, aby napaść na nas z pokusą próżnej
chwały.
A wreszcie, gdy przy tem zastanowieniu się spostrzeżesz w twoich dobrych czynach jakąś ułomność
1 niedoskonałość, nie zniechęcaj się, ani. nie upadaj
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na duchu, lecz przez akt szczerej pokory i skruchy
przeproś zaraz Boga i postanów pilniej nad sobą czuwać i oczyszczać swoją intencję.
Rozdział V.
O CNOCIE P O K O R Y .
Sw. Augustyn cnotę pokory nazywa (Ser. 10 de
Verbis Domini) fundamentem, na którym opierają się
wszystkie inne cnoty. Dlatego też od niej winny brać
wszystkie inne swój początek. Pokora jest to jakby
zwierciadło, które pokazuje człowiekowi jego podłość,
nędzę i nikczemność. Kto tedy prawdziwie jest pokornym, nigdy nie zapomina o swojej nikczemności
i rozmiłowany jest w tem, co u innych jest w pogardzie, jako razu jednego św. Ignacy Loyola oznajmił
w zachwyceniu św. Marji Magdalenie de Pazzis.
Jeżeli pragniesz posiąść tę cenną cnotę, trzymaj się
następujących zasad:
Uznawaj zawsze, iż z samego siebie niczem
jesteś, wszystko zaś cokolwiek masz, wziąłeś od Boga.
We wszystkich twoich sprawach zawsze staraj
się upatrzyć coś takiego, z czegobyś odniósł jakieś
zawstydzenie i czem mógłbyś się słusznie brzydzić,
a choćby ci się to wydawało dobrem w zupełności,
to przecież rozumiej i bądź mocno przekonany, że
w oczach Bożych pełne jest niedoskonałości.
Często przypominaj sobie swoje ułomności i grzechy, aby stąd brać sposobność do wzgardy własnej.
Uważaj, jak wielka jest liczba grzechów powszednich,
które do tego czasu popełniłeś, a z których każdy najmniejszy obrzydliwszy jest przed Bogiem, niż wszelkie szpetności tego świata.
'
«
Zważ, czy w twoim życiu nie popełniłeś jakiegoś
grzechu śmiertelnego? Jeżeli tak, osądź sam siebie
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i uznaj, że nie jesteś godzien, iżby cię ziemia nosiła
i że słusznie zasłużyłeś na wszelką wzgardę i pośmiewisko. A ty podobno nie jednego, ale wielu takich
grzechów śmiertelnych dopuściłeś się, przez co zasłużyłeś na piekło, a sam stałeś się wrzodem zgniłym
i ropiejącym, z którego wypłynęła wielka obrzydliwość cuchnących grzechów i licznych nieprawości.
Stałeś się podlejszym od nierozumnego stworzenia,
bo te zawsze są posłuszne swemu Bogu, ty zaś tyle
razy sprzeciwiałeś się Mu. Stałeś się gorszym od pogan, turków, odszczepieńcóW, którzy w swoich błędach i niewiernościach gorliwszymi są, niżeli ty
w prawdziwej służbie Bożej, i którzy zapewne nie
popełniliby tak wiele i tak ciężkich grzechów, gdyby
tyle łask i oświecenia otrzymali, jakie ty miałeś i codziennie masz. Stałeś się gorszym nawet od szatanów,
albowiem ci raz tylko zgrzeszyli, ty zaś tyle razy; za
nich Chrystus nie umarł tak jak za ciebie; oni nie
dostąpili odpuszczenia swego grzechu, które ty, przez
skruchę i wyznanie na spowiedzi, już tyle razy otrzymałeś.
M i e j się za ostatniego między ludźmi, za największego grzesznika, za najmniejszego wśród sprawiedliwych. Łatwo dojdziesz do takiego przekonania, gdy
rozważysz i przyswoisz sobie następujące pewniki:
1) Nie znasz tyle grzechów żadnego człowieka, ile
własnych; 2) o żadnym z ludzi nie wiesz, żeby tylu
dobrodziejstw nadużył i tylu natchnieniom Bożym
sprzeciwił się, ile ty; 3),nie na tem wszystko zależy,
jakim teraz jesteś, lecz jakim będziesz przy zgonie
twoim, a kto wie, czy wówczas największy grzesznik
nie będzie szczęśliwszy od ciebie; 4) Bóg przez Apostoła swego św. Pawła (Fil. 2, 2) w Piśmie św. przykazuje, abyś się uważał za ostatniego: Nie przez
próżną chwałę, ale w pokorze, każdego rozumiejąc
Przełożonym.
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W tych to słowach Apostoł naucza, abyś o innych
myślał tak, jakby byli wyżsi od ciebie, jakby byli
twymi przełożonymi, nie co do władzy i urzędu, bo
w takim stosunku nie może być ojciec względem syna,
lub pan względem sługi, ale co do łaski i świętobliwości.
Poczytuj się za niegodnego łask Boskich i jakby
za nieczyste naczynie, niegodne, iżby w nie Bóg słodycze swoje wlewał. Przeto, kiedy otrzymasz to, o co
będziesz prosił Boga, nie mniemaj, jakobyś to modlitwami swojemi uprosił, ponieważ nie możesz napewno
wiedzieć, że to stało się dla t w o j e j modlitwy, bo nie
wiesz, czy miłości czy gniewu godzien jesteś, lecz
mocno bądź przekonany, że to jedynie tylko z samej
dobroci Boskiej otrzymałeś.
Uznawaj się niegodnym wszelkiego starszeństwa,
godności albo też honoru, ani też posiadane swoim
zasługom przypisuj.
We wszystkich sprawach nie dowierzaj sobie dla
przyrodzonych sobie słabości i lękaj się, aby Bóg nie
opuścił cię dla twej niegodności. Taka nieufność
w samym sobie nie powinna jednak czynić cię tchórzliwym i małodusznym, albowiem prawdziwie pokorny o ile sobie nie ufa, o tyle nierównie więcej nadziei
pokłada w Bogu, jako mówi Doktor Narodów, św.
Paweł w Liście do Filipenzów (4, 13): Wszystko mogę
w tym, który mnie umacnia.
Wyrzeknij się pragnienia próżnej chwały, albowiem kto chce podobać się^ludziom, często imże samym, a zawsze nie podoba się Bogu.
Godności i dostojeństwa tak się lękaj, jak ludzie
światowi lękają się wzgardy i zelżywości. Przeciwnie
zaś, wzgardę i upokorzenia ukochaj, pomnąc na to,
że kto wzbrania się z cierpliwością znosić wzgardy #
przykre słowa, pośmiewiska, fałsze, potwarze i tym
podobne rzeczy, taki jest jeszcze w szkole Chrystuso-
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w e j nic nieumiejącym uczniem, gdyż najpierwszą
w niej nauką jest ta: Uczcie się odemnie, żem jest
cichi/ i pokornego serca (Mat. 11, 29).
Gdy cię będą wychwalać, sądź, że na to nie zasłużyłeś, jeżeli zaś będą cię ganić, wesel się z tego,
a na tym jeszcze nie poprzestając, staraj się nadto
samego siebie wewnętrznie zawstydzić i upokorzyć.
Z nikim się nie sprzeczaj. Jeżelibyś coś takiego
powiedział, czemuby drugi zaprzeczył, natychmiast
zamilknij, gdy to rzecz jest małej wagi a honoru
Bożego lub zbawienia duszy nie tyka.
Usilnie wystrzegaj się, żebyś najmniejszego nawet słowa przed ludźmi nie wymówił ku swej choćby
ukrytej i nieznacznej chwale, a tym mniej nie
będziesz nigdy samego siebie wywyższał. Naprzykład
nigdy nie mów, czem dawniej byłeś, jakiego urodzenia, jeżeli ę>no było szlachetne, lub na jakim urzędzie
albo godności, a skoro w tem wykroczysz, staraj się
przy wieczornym rachunku sumienia pokutą zgładzić
to uchybienie.
Gdy będziesz kogo nauczał, nigdy samego siebie
ani własnego doświadczenia nie podawaj za przykład,
lecz naukę twoją.potwierdzaj życiem P. Jezusa, Matki
Boskiej i Świętych. T y m sposobem prędzej nauczysz
tego, cobyś chciał nauczyć. Albowiem pewna to rzecz,
że ta cnota, do której innych chcesz zachęcić, była
w Chrystusie i Świętych, a nie masz pewności, że ją
posiadasz.
Jeżeliby cię inni chwalili i ogłaszali twoje chwalebne i dobre uczynki, natychmiast wspomnij sobie
na własną nędzę i podłość i jako z samego siebie jesteś
niczem i nic czynić nie możesz, jak tylko popełniać
same występki, grzechy i niedoskonałości. A jako
wszystek od nóg do głowy niesposobny jesteś do
dobrego, tak wówczas pomyśl sobie: gdyby ten doskonale mnie znał, nie mógłby tego o mnie mówić. Ty
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sam słowami twemi nie dawaj nigdy żadnej okazji
do jakichś pochwał o sobie, a gdyby czasem bez t w e j
winy takie trafiły się, to skromnie zamilknij, oczy
zwróć ku ziemi lub staraj się zręcznie pochwały te
na innych skierować.
Chętnie przestawaj i rozmawiaj z ludźmi prostymi, ubogimi, wzgardzonymi i nie brzydź się nimi.
Z wszelką usilnością będziesz taił przed ludźmi
łaski nadzwyczajne i natchnienia, jakich ci Bóg raczy
udzielać, chyba że, za rozkazaniem Przełożonego,
będziesz je musiał w y j a w i ć ku chwale Bożej i pożytkowi bliźnich. Uczynisz to wtenczas bez żadnej w y niosłości, chełpliwości, samochwalstwa, lecz z zawstydzeniem i pokorą.
Na spowiedziach twoich w y j a w i a j wszystkie okoliczności twoich niedoskonałych i grzesznych uczynków, któreby tobie więcej zawstydzenia przynieść
mogły.
Gdy wewnętrznie będziesz spełniał akty jakiej
cnoty, nie okazuj tego przed ludźmi żadnym zewnętrznym znakiem czy gestem, naprzykład podnosząc
oczy ku niebu, ręce składając, bijąc się w piersi itp.,
ale tak się zachowaj, jakobyś czem innem był zatrudniony i zajęty.
We wszystkich swoich sprawach, rozmowach itd.
tak się zachowaj, żeby każdemu oddać należny mu
szacunek i winną okazać cześć.
Gdy popełnisz jaką ułomność, nie w y m a w i a j ani
nie usprawiedliwiaj się, ale winę twoją chętnie i dobrowolnie wyznaj tam, gdzie należy.
Będziesz się dziwił i zdumiewał, słysząc, że ktoś
0 tobie pamięta, albo cię kocha lub szanuje.
Jeżeli kto ze starszych lub równych tobie odwie-»
dzi cię, czemprędzej powstań na jego przywitanie
1 przyjmij go z wszelką uprzejmością.
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Unikaj okazywania wszelkiej wyniosłości czy
w chodzie, czy w ruchach i wykonywaniu jakiej czynności, a najbardziej w dawaniu rozkazów. Jeżeli Przełożonym jesteś, łagodnie i z miłością do każdego
odzywaj się i rozkazuj, pamiętając na to, że 2 równym
sobie bratem, a czasem godniejszym i doskonalszym
od siebie mówisz i rozkazujesz.
Rozdzioł VI.
O CNOCIE U M A R T W I E N I A .
We wszystkich rzeczach pomyślnych, któreby
z jakiejkolwiek przyczyny dogadzały ci, staraj się
umartwiać przez odmówienie sobie w nich upodobania, w przeciwnych zaś, bez względu na to, czy pochodzą one od starszych czy równych tobie, tak się
zachowaj, żebyś je z radością obrócił na swoje dobro
i wyciągnął z nich dla siebie duchowny pożytek.
W tych okazjach, które ci do dobrego życia
i w ćwiczeniach się w cnotach przeszkadzają, umartw i a j się pilnie, wszystkie bowiem ułomności i w y stępki nasze stąd przedewszystkiem pochodzą, że zaniedbywamy zwyciężania samych siebie, nie znosimy
z cierpliwością i pokorą różnych przeciwności, ani
umiemy odmówić dogadzania naszym naturalnym
skłonnościom.
Osobliwie umartwiać masz oczy, język i chęć
wychodzenia, starając się wszędzie, czy w klasztorze
czy poza nim, z taką skromnością postępować, jako
cnotliwemu i dobremu zakonnikowi przystoi.
W rzeczach nawet godziwych możesz i winieneś
się umartwiać, naprzykład nie patrząc czasem na wesołe i piękne widoki, odwracając wzrok od oglądania
przyjemnych i ciekawych rzeczy, nie wpatrując się
dłużej w miłe i podobające ci się osoby, nie zrywając
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ani wąchając wonnych kwiatków, nie kosztując owoców itp.
Nie pragnij wiedzieć o tem, co do ciebie nie należy, ani też nie wszczynaj rozmowy o tych rzeczach,
0 których ktoś usilnie pragnie słyszeć od ciebie, albowiem takie i tym podobne umartwienia, praktykowane w najdrobniejszych okazjach, zwykły przynosić
wielkie pożytki. Przeto rano i wieczór przy rachunku
sumienia badaj, jak postępowałeś w podobnych okolicznościach. Z początku umartwienia takie będziesz
czynił w małej liczbie, póki powoli do większej nie
dojdziesz.
Wreszcie umartwiać się winieneś nawet w tych
rzeczach, które każdemu człowiekowi są potrzebne
1 konieczne, jako to w używaniu pokarmów, napojów,
snu itp. Otóż i w tych koniecznych rzeczach trzeba
rozumnie miarkować skłonność naturalną, wykiuczyć.
własną wolę, a szukać spełnienia nie swojej, lecz
Boskiej Woli. Naprzykład, gdy będziesz miał iść do
stołu, wzbudź sobie akt wewnętrzny podobny temu:
Panie Boże mój, nie chcę w tem czynić mojej woli,
ani szukać mojego najmniejszego zadowolenia, lecz
udaję się wziąć posiłek, aby Tobie dać chwałę i na
tem miejscu z mego pokarmu Twemu Boskiemu Majestatowi przez umartwienie złożyć ofiarę.
Rozdział VII.
O CNOCIE M I L C Z E N I A I P A N O W A N I U
N A D JĘZYKIEM.
Cnota ta poskramia wrodzoną nam skłonność do
gadatliwości i trzyma na wodzy język, aby nic nie
wymówił przeciwnego rozumowi lub chrześcijańskiej
doskonałości, lecz tylko to, coby było ku większej ^
chwale Boga, miłości bliźniego i duchownemu pożytkowi..
,
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Cnota ta tak jest potrzebna do nabycia doskonałości, iż bez niej żadnej niema nadziei prawdziwego
postępu duchownego. Św. Jakób Apostoł w roz. 3
swego Listu, cnotę tę przyrównuje do roztropnego
sternika, od którego pilnego i uważnego kierowania
zawisła jest całość i los okrętu. Podobnież wszystek
postęp w cnotach na tem w przeważnej mierze polega,
aby język był należycie rządzony: Człowiek języczny
nie będzie poszczęści on na ziemi (Ps. 139, 12), i xc toielomówności nie będzie bez grzechu (Prov. 10, 19).
Z tego wynika ta nieomylna prawda, że niepowściągliwy w języku nie uczyni rzetelnego w cnotach postępu, dlatego, że wielomówstwo jest nieprzyjacielem
zaprzysiężonym prawdziwej pobożności, a Bóg nie
przez głośne rozwiązłego języka gadanie, lecz przez
spokojne w łagodnej cichości milczenie zwykł się
udzielać duszom. Przeto, ktokolwiek pragnie zdobyć
ducha pobożności, niech w szczególniejszy sposób
umiłuje cnotę milczenia, jako świętobliwych myśli
matkę i modlitwy wewnętrznej strażnicę,—a jeżeliby
kiedy potrzeba wymagała mówienia, mowa jego niech
będzie pokorna, krótka i rzetelna według Zbawicielow e j nauki: Niechaj mowa wasza będzie, jest? jest,
nie? nie (Mat. 5, 37). W ten sposób uchronisz się
wszelkich przydłuższych, niepożytecznych i niepotrzebnych rozmów.
Kiedy jednak zachodzi potrzeba i konieczność
mówienia, trzymaj się następujących reguł i prawideł:
1) Przed zaczęciem rozmowy wspomnij na tę
prawdę, że Bóg słyszy wszystkie twoje słowa i dlatego nie waż się wobec Jego Majestatu na powiedzenie
czegoś, czegobyś się wstydził wyrzec wobec twoich
rodziców, kapłana, przełożonego lub innego człowieka
szlachetnego i nienagannego życia.
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2) Zanim coś powiesz, wprzód zastanów się i pomyśl, abyś nie powiedział nic obrażającego Boga lub
szkodliwego dla siebie albo bliźniego.
3) O Bogu, religji, rzeczach odnoszących się do
Wiary św. i Świętych Pańskich mów zawsze z największem uszanowaniem, czcią, oględnością i powagą.
4) O sobie samym nie mów ani dobrze ani źle,
bo zwyczajnie zgrzeszysz albo samochwalstwem i szukaniem próżnej chwały, albo udawaniem, nieszczerością i obłudą.
5) Ile możności chronić się masz rozmów o rzeczach próżnych, lekkich, swawolnych, głupich, dwuznacznych, śliskich itp., które na nic innego się nie
przydadzą, jak tylko na wyniszczenie i wypędzenie
ducha pobożności i nabożeństwa i na utratę zapału
i gorącości wewnętrznej, której zwykle nabywa się
wylaniem wielu łez.
6) Z rozmów twoich raz na zawsze wyklucz
wszelką dwoistość, nierozwagę, porywczość i brak
zastanowienia, nieroztropność, długie rozgadywanie
się, plotkarstwo i cokolwiek może być zdrożnego. Ze
szczególniejszą zaś pilnością wystrzegaj się słów
kłamliwych, zwadliwych, uszczypliwych itp., przeciwnych i obrażających miłość bliźniego.
7) Z wielką pilnością strzeż się sądzić, ganić lub
potępiać kogokolwiek. Kto bowiem źle mówi o bliźnim,
trzech ludzi zabija: siebie, bo zarabia na piekło;
bliźniego, bo go zabija na honorze i sławie dobrej;
słuchającego, bo go gorszy i przywodzi do sądzenia źle
0 bliźnim. Kto umie milczeć o cudzych grzechach
1 wadach, ma spokój ze wszystkimi.
8) Rozmowy z osobami innej płci winny być
rzadkie, ostrożne, skromne, krótkie i jedynie tylko
prawdziwą potrzebą lub pożytkiem dyktowane, albowiem niebezpieczna wielce jest taka zabawa i zbyt
śliska droga, na której najmniejszy zysk i korzyść
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połączone są z największym niebezpieczeństwem.
Odnosi się to przedewszystkiem do osób młodszych
i lekkomyślnych.
9) Umiej w rozmowach twoich zachować należną
dyskrecję, powściągliwość, rozsądek i sekretność,
abyś niebacznie i nieroztropnie nie zwierzał się z tego,
co winno pozostać w ukryciu, utajeniu i sekrecie.
10) Nie baw się w proroka i przed czasem nie
mów nierozmyślnie o tem, co jeszcze jest pod władzą
Starszych albo w ręku Boga, albowiem możesz samego siebie i innych zwieść i oszukać, możesz się
pomylić a powagę swą i swoje słowa ku swemu zawstydzeniu na pośmiewisko innych podać i wystawić.
Rozdział VIII.
O CNOCIE W S T R Z E M I Ę Ź L I W O Ś C I W JEDZENIU
I PICIU.
Nie więcej jak dwa razy na dzień jeść będziesz,
chyba że potrzeba inaczej wymagać będzie. Sw. Piotr
z Luxemburgu zwykł był mawiać: Nic nie jeść,
jest to życie anielskie; jeść raz na dzień, jest to życie
Świętych; jeść dwa razy na dzień, życie ludzkie; wiele
razy na dzień jeść, życie bydlęce.
W czasie posiłku nie bierz pokarmu ponad potrzebę. Również nigdy nie masz jadać do zupełnego
nasycenia, ani tak obciążać się pokarmem lub napojem, iżbyś nie był sposobnym do modlitwy albo pracy.
Z tych potraw, które ci bardziej smakują, zawsze
cośkolwiek zostawisz a czasem ich nie tkniesz, aby
z nich złożyć miłą Bogu ofiarę. Przy obiedzie i wieczerzy staraj się zawsze w czemś umartwić.
Nie pożywaj nigdy tak chciwie swego pokarmu,
iżbyś nie mógł przysłuchiwać się i rozumieć zwyczajnego podczas stołu czytania, albo też, gdy jesteś w go-
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ścinie, zabawiać się jakąś uczciwą rozmową lub zbawiennemi myślami.
Nigdy nie dopuszczaj się takiego łakomstwa,
żebyś podaną potrawę spożywał prędko i żarłocznie
całemi sztukami, połykając wszystko bez gryzienia.
Nie będziesz brał napoju więcej, niż tego potrzeba
wymaga, a tembardziej dla pijaństwa.
W jedzeniu i piciu nie szukaj żadnego zmysłowego zadowolenia. Gdy cię podobna myśl lub pokusa
pobudza do jedzenia, staraj się ją zawsze zwyciężyć.
Poza czasem, przeznaczonym na posiłek, nigdy
nie jadaj, chyba że tego wymaga potrzeba albo słuszna jaka okoliczność.
Gdy jesteś zdrów, przynajmniej wtenczas nie domagaj się dla siebie jakichś osobliwych i lepszych
potraw, ale poprzestań na tych, jakie ci Zakon z Opatrzności Bożej daje.
Nie domagaj się drogich i kosztownie przyprawnych potraw i napojów, bo w klasztorze i Zakonie
ubogim są one przeciwne twojemu ubogiemu stanowi.
Posty naznaczone od Kościoła św. ściśle zachowaj, w których to dniach, poza obiadem, wieczerzą
i małem śniadaniem, nic wcale nie bierz do spożycia,
jak to prawa kościelne przykazują.
Nie pragnij zaproszenia na cudze obiady, bo to
jest znakiem obżarstwa. Jeżelibyś kiedy nie mógł
wymówić się od przyjęcia zaproszenia, przestrzegaj
pilnie wstrzemięźliwości. Kto prawdziwie umartwiony jest i wstrzemięźliwy, może łaknąć i pragnąć przy
stole obficie i bogato zastawionym.
Nie powinieneś wyszukiwać i wybierać między
podawanemi w refektarzu potrawami, która z nich
większa albo lepsza, ale zadowalać się tą, która na
ciebie przypadnie. Gdy natrafi ci się i dostanie gorsza
i podlejsza, pomyśl sobie, żeś na lepszą nie zasłużył.
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Gdy w refektarzu podają ci posiłek, myśl, że to
sam Bóg przez swego Anioła posyła ci go, za co winieneś Najśw. Jego Opatrzności w duchu serdecznie dziękować, bo wielu jest takich, a może godniejszych od
ciebie i Bogu lepiej niż ty służących, którym On tej
łaski nie udziela.
W czasie spożywania darów Bożych rozważaj
zacność i godność zakonnego chleba z jałmużny tobie
udzielonego. Jeżeli bowiem jedna odrobina chleba
w jałmużnie danego, więcej ma nadprzyrodzonej wartości, niżeli cały materjalny świat, — to zważ, z jak
wielkim uszanowaniem masz pożywać taki chleb i jak
być wdzięcznym Bogu.
Rozdział

IX.

O CNOCIE P O S Ł U S Z E Ń S T W A .
Przełożonego twego kochaj jak syn ojca, szanuj
go jakoby Anioła na miejscu Boskiem będącego i bądź
posłuszny mu na najmniejsze jego skinienie jakoby
samemu Bogu, choćby był nśjgorszego życia.
Gdy ci co rozkażą, nie chciej ciekawie dowiadywać się o przyczynach takiego rozkazu, ale poprzestań na tem, że to, co ci rozkazują, nie jest grzechem,
a ten, co rozkazuje, jest na miejscu Boskiem.
Wszystkie twoje rzeczy i wszystkie własnej woli
czyny poddaj pokornie i w zupełności pod wolę Przełożonego.
Nie uciekaj się i nie u ż y w a j skrytych a chytrych
sposobów i zabiegów, żeby Przełożonego przeciągnąć
na swoją stronę według swej myśli i zamiarów.
Rozkazy Przełożonego masz wszelkiemi siłami
podtrzymywać i starać się o zadosyćuczynienie onym,
gdzieby potrzeba tego wymagała.
K « V o l « f c c i e d l a osób zakonnych
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W końcu, posłuszeństwo twoje winno być skore
i prędkie przez wykonywanie tego, co rozkazano, bez
najmniejszej zwłoki; stateczne i mocne przez to, że
od żadnych najtrudniejszych nawet rozkazów nie
będziesz się wymawiał i nic z nich nie opuszczał; doskonałe przez jak najwierniejsze naśladowanie Chrystusa, który był posłuszny aż do śmierci.
Rozdział

X.

O CNOCIE U B Ó S T W A .
Ten praktykuje doskonale cnotę ubóstwa, kto
umie cierpliwie i z radością znosić j e j towarzyszów,
to jest: głód, pragnienie, ludzką wzgardę, niedostatek
lub brak rzeczy potrzebnych itd. Chrystus na krzyżu
nie miał ani wody do ugaszenia pragnienia, ani najuboższego łóżka do odpoczynku. Zaczem:
Poczytuj się za niegodnego otrzymania najpotrzebniejszych nawet rzeczy i dlatego nie uskarżaj
się nigdy ani nie żal ani na ubranie, ani na jedzenie,
ani na żadne inne rzeczy. Im podlejszy i lichszy będzie
jakiś habit, temwięcej miły i pożądany ci być winien.
Wielu było takich Świętych, którzy w żaden sposób
nie dali się do tego przywieść, żeby kiedy nowy i dobry habit na siebie przywdziać. Nasza Wiel. Serafina
de Capri nie chodziła nigdy w nowym habicie. Podobnież i św. Mar ja Magdalena de Pazzis postępowała,
poczytując to sobie za największe szczęście, że mogła
chodzić w tej sukni, która już od innych Jego sług
na służbie Boskiej zużyta była.
W pomieszkaniu twojem niech nic nie będzie
kosztownego, drogiego i ozdobnego, coby się z twoim
stanem nie zgadzało. Gdy jesteś zdrów, niech w t w o j e j
celi nie będzie nic do jedzenia i picia, zwłaszcza zaś
żadnych pieniędzy, bo to wszystko podkopuje i gubi
ubóstwo zakonne i wstrzemięźliwość.
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Dobrowolnie nie dopuszczaj do siebie chęci
i pragnienia nabycia jakiej mniej potrzebnej lub niepotrzebnej rzeczy.
Gdy Przełożony pozwoli ci mieć jaką rzecz do
użytku, nie miej do niej żadnego przywiązania, ani
też nie smuć się i nie żal, gdy ci odbierze to, na co
przedtem pozwolił, ale wszystkich rzeczy używaj
jakby nie swoich i dlatego staraj się w nich zachować
wszelkie ochędóstwo i schludność.
Zapomnij w zupełności o bogactwach i wygodach, których przedtem na świecie używałeś. Nie
przesadzaj w zabiegach o utrzymanie komfortu i zbytecznej ozdobności ponad swój stan, a celę często
przepatruj, czy nie znajduje się w niej coś przeciwnego ubóstwu zakonnemu.
W ubóstwie zachowaj jednak ochędóstwo. Niech
będzie na tobie habit ubogi, połatany, ale czysty;
cela uboga, ale zamieciona, wszystko w niej posprzątane i każda rzecz w swojem miejscu. Ubóstwo zakonne Bogu i ludziom się podoba, nieochędóstwo
każdy ma w obrzydzeniu.
Rozdział

XI.

O CNOCIE CZYSTOŚCI.
Anielską czystość tak co do ciała, jako i myśli,
staraj się pilnie zachować w sercu, w ustach i we
wszystkich swoich sprawach. Za hasło miej to postanowienie: wolę prędzej umrzeć, niżeli niewinność
splugawić. Dlatego:
Nie przypuszczaj do siebie żadnej nieczystej myśli, a tembardziej chęci i pragnienia złego, a jeżeli
natrze na ciebie jaka nieuczciwa myśl, co prędzej
odrzucaj ją od siebie, aby się do twego serca nie
wkradła.
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Z osobami innej płci bez oczywistej potrzeby nie
waż się poufale obcować i rozmawiać, lub bez konieczności z upodobaniem im się przypatrywać.
Lepiej jest od takich osób odwracać oczy, choćby ci
z takiego wejrzenia nie groziło jakieś niebezpieczeństwo. Z wejrzenia bowiem najprędzej rodzi się pożądliwość, a obraz osoby na sercu w y r y t y , jeżeli nie
przywiedzie złych myśli, to przecież może być przyczyną pokusy lub niepotrzebnie zajmie i może splugawić naszą pamięć. Jeśli przeto z potrzeby będziesz
musiał rozmawiać z taką osobą, staraj się oczy mieć
zwyczajnie skromnie spuszczone ku ziemi.
Z żadną osobą tej samej co ty płci nie utrzymuj
poufałości dlatego, że ona przystojna, piękna, w obejściu przyjemna, o podobnych jak twoje przymiotach
i skłonnościach.
Powstrzymaj się od wszelkiego spojrzenia, któreby mogło w sercu twojem wzniecić nieporządne żądze
i unikaj jak najstaranniej wszelkiej okazji widzenia
lub słyszenia takich rzeczy, któreby mogły ci nieuczciwe myśli nasuwać.
Strzeż się troskliwie i zawsze brzydkich i lubieżnych słów w stosunku do osób tej samej płci, bo nic
innego nie zdolne są uczynić, jak tylko wzniecić
piekielny ogień trudny do ugaszenia. Z ust twoich
niech nigdy nie wychodzi takie słowo, któreby było
cnocie czystości przeciwne, bo jeżeli nie w tobie, to
drugim szpetne i niewstydliwe myśli i pokusy
wzbudzi.
Samotnym będąc i na osobności taką masz zachować wstydliwość i skromność, jakobyś był na oczach
najdostojniejszych ludzi. Przy rozbieraniu się i ubieraniu taką zachowaj ostrożność i uczciwość, żebyś
bez koniecznej potrzeby nie widział żadnej nagiej
części własnego ciała.
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Rozdział
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XII.

O CNOCIE Ł A G O D N O Ś C I .
Nigdy do nikogo nie odezwiesz się ze słowem
przykrem, zuchwałem, hardem, obelżywem, grubijańskiem, zaznaczając wyniośle swoją władzę lub innym
okazując lekceważenie i pogardę. Nawet tym, co ci
nie sprzyjają, nie powiesz nigdy żadnego niecierpliwego i uszczypliwego słowa, ale układność i grzeczność twoja niech będzie względem wszystkich łagodna, skromna, ujmująca, uprzedzająca, bez żadnej w y niosłości, bez krzyku i hałasu.
Nie sprzeciwiaj się nikomu, nie upieraj się zbytnio przy swojem zdaniu, wzgardzonego nie lżyj,
wszelkie bliźniego ułomności i niedostatki albo w y mawiaj albo cierpliwie znoś.
Nikogo dla jakiejkolwiek przyczyny ani słowem,
ani znakiem, ani swem postępowaniem, ani odmówieniem oznak zwyczajnej między braćmi miłości,
nigdy nie zasmucaj.
Do nikogo nie żyw niechęci albo nienawiści, ani
też nie w y r a ż a j się, że do niego nie czujesz żadnej
miłości i sympatji.
Nie powinieneś smucić się, ani na zewnątrz tego
okazywać, jeżeli przechodzisz wiele kłopotów, niepowodzeń i trudności, ale zawsze i wszędzie okazuj się
jednakowo wesołym, spokojnym, łagodnym i zrównoważonym.
Ku smutnym i strapionym, okazuj swoją miłość
i życzliwość przez to przedewszystkiem, żeby ich,
0 ile możesz, ratować i pomagać im w ich uciskach
1 utrapieniach.
Kiedy kto cię urazi, nie czekaj ażby cię on przeprosił, ale ty go w tem uprzedź i przeproś, jakbyś ty
go uraził.
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Na żadnego z ludzi, choćby ci kto największą
nawet krzywdę wyrządził, nie żal się nigdy i przed
nikim, a jeżelibyś musiał to kiedy uczynić i rzecz,
gdzie trzeba, wyjawić, uczyń to w słowach spokojnych
i łagodnych, tłumacząc na dobrą stronę i usprawiedliwiając ułomnością ludzką popełniony występek
i uchybienie.
Takie są oznaki ducha cichego i łagodnego. Staraj się go sobie przyswoić, a wkrótce doznasz na sobie
jego zbawiennych pożytków i uczynisz wielki postęp,
na drodze doskonałości.
Rozdział

XIII.

O CNOCIE C I E R P L I W O Ś C I .
Wszystkie przeciwności, wzgardy, naśmiewiska,
krzywdy, obmowy, boleści, choroby, samą nawet
śmierć staraj się znosić z wielką ducha odwagą i spokojem, sądząc się, dla swych licznych grzechów, niegodnym najmniejszego odpocznienia a godnym wszystkich tych, których doświadczasz, i owszem jeszcze
większych przeciwności i utrapień.
Kiedy doznasz od bliźniego jakiej zniewagi, nie
oddawaj wet za wet, wzniecone zaś płomienie złości
i gniewu (gdy naprzykład niewinnie będziesz oskarżony), staraj się co prędzej w sercu swojem przytłumić, aby się na zewnątrz nie pokazały.
Przez dobro zwyciężaj złe. Tych, którzy cię obrazili, albo w czem ukrzywdzili, dla miłości Boga
kochaj, miłość i usługi im świadcz, a módl się za tych,
którzy cię prześladują i lżą (Mat. 5, 44). Jeżeli potrzeba będzie wymagać, iżbyś kiedy miał do nich coś
przemówić, przemów z twarzą wesołą i łagodneipi
słowy.
Żadnych twoich przykrości i ciężkości innym nie
wyjawiaj, an-i się na nie przed nikim nie żal lub
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oskarżaj, ale wszelką z nich gorycz w sercu tłumiąc
i z niego usuwając, samemu Bogu w pokornej modlitwie przedstaw i polecaj, starając się zachować
niezachwiany spokój duszy we wszelkich przeciwnościach i utrapieniach.
W tych wszystkich i tym podobnych okazjach
Boga wszechmogącego usty i sercem wychwalaj,
mówiąc z cierpiącym Jobem: Niech będzie Imię Pańskie błogosławione (Job, 3, 21). U Niego ustawicznie
proś o łaskę i pomoc do zniesienia wszelkich przykrości z mocą, nadzieją i ufnością, bo z Jego pomocą
wszystko przenieść zdołasz. Jeżeli zaś poznasz, że Bóg
dla swej chwały i twojego zbawienia dotknął cię
jakim krzyżem, winieneś prosić o więcej podobnych
krzyżów a zarazem o łaskę do zniesienia onych cierpliwie, z chwałą dla Niego a pożytkiem dla twego zbawienia, gdyż bez łaski Jego i pomocy nic dobrego nie
potrafisz uczynić, i powtarzaj za św. Papieżem Piusem V: Panie, przyczyń pracy i przyczyń cierpli
irości.
Rozdział

XIV.

O CNOCIE G O R L I W O Ś C I DUCHOWNEJ.
Powinieneś często wzbudzać w sobie pragnienie
postępu w życiu duchownem i wiernej a gorliwej
służby Bożej. Chroń się pilnie towarzystwa takich
osób, czy zakonnych czy świeckich, któreby ci były
przeszkodą w gorliwem oddawaniu się ćwiczeniom
duchownym i w zdobyciu wewnętrznego uspokojenia
ducha, chyba że posłuszeństwo albo miłość bliźniego
będzie czasem tego wymagać.
Wszystko to, cokolwiek jest przeciwne miłości
własnej, jako to: wzgardy, upokorzenia, wszelakie
krzywdy, umartwienia i zapierania się własnej woli,
wesoło p r z y j m u j i chętnie znoś.
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Kochaj szczerze a serdecznie zakonne życie, klasztorne ćwiczenia, nabożeństwa, pobożne zwyczaje,
duchowne obrządki itp. i w y k o n y w a j je zawsze z tą
gorącością ducha, jaką z początku powołania twego
gorzałeś. Nie szukaj ani nie chciej żadnego zwolnienia i folgi w posługach, pracy i zwyczajnych wszystkim ćwiczeniach zakonnych, aby żyć swobodnie i nieskrępowanie według własnej woli, ale tę świętą służbę i niewolę, do których zobowiązany jesteś ustawami
zakonnemi, osobliwym sposobem staraj się ukochać.
Żeby zaś z próżnowania twego chytry czart nie upatrzył jakiego wejścia do duszy twojej, bądź zawsze
uczciwie zatrudniony i użytecznej pracy oddany.
Często ponawiaj zbawienne postanowienie pracowania jedynie i nieustannie dla chwały Bożej. Nie
zastanawiaj się nad tem, co kiedy dla Boga uczyniłeś,
ale usiłuj z każdym dniem coraz więcej i więcej
w służbie Bożej pracować. Choćbyś coś najdoskonalej
wykonał i najwięcej uczynił, mniemaj, żeś jeszcze nic
nie uczynił i że z ciebie sługa nieużyteczny, pełen
niedoskonałości, a przeto z tem większą gorącością
zaczynaj na nowo służbę Boską.
Czas poświęcony na modlitwy i rozmyślanie staraj się z wesołością serca jak najlepiej i najzbawienniej dla pożytku duchownego wykorzystać, przy
rachunkach sumienie pilnie roztrząsaj, a poznane
wady i ułomności z wszelką usilnością poprawiaj.
Miej zawsze szczere i serdeczne nabożeństwo ku
Matce Bożej; Jej opiece nieustannie się w życiu i przy
śmierci polecaj. Tak samo miej gorące nabożeństwo
do św. twoich Patronów, osobliwie zaś do swego
Anioła Stróża.
Za dusze zmarłych codziennie odpraw jakie nabożeństwo.
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W żadnym roku nie opuszczaj odprawiania rekolekcji, lecz regularnie każdego roku odnów w nich
swego zakonnego ducha.
Urzędy, jakie ci zwierzone są, ze wszystkich sił
swoich staraj się doskonale wypełniać, niczego w nich
nie zaniedbując. Na nich zaś tak masz się sprawować,
jakobyś zawsze był na oczach Bożych, pomnąc na to,
iż z twoich rządów zdasz kiedyś Bogu surowy i ścisły
rachunek.
Obowiązki twego Zakonu, nałożone ci przez Regułę i Konstytucje, staraj się z taką żarliwością ducha wypełniać, z jaką zacząłeś żyć w Zakonie.
Z talentów powierzonych ci od Boga usiłuj przynieść Mu jak największy pożytek.
Rozdział

XV.

O CNOCIE PROSTOTY I SZCZEROŚCI.
Nie zwracając żadnej uwagi na ludzki wzgląd,
przyjaźń, bojaźń lub na to, coby ludzie o tobie mogli
mówić albo myśleć, wszystkie sprawy swoje ku temu
jedynie celowi kieruj, aby samemu Bogu tylko się
podobać. Wszelkie inne intencje, jakiebyś mógł mieć,
są próżne i bezwartościowe, jako przeciwne tej szczerości w intencjach, a nieraz połączone nawet z niebezpieczeństwem utraty zbawienia.
Nie patrz ani nie w d a w a j się w to, co inni czynią,
albo coby czynić mieli, ale jedynie bacz na to, jakby
Bogu we wszystkich swoich sprawach podobać się.
Bądź wiecznym nieprzyjacielem dla wszelakiego
kłamstwa. Niech w ustach twoich będzie to, co
i w sercu; wszystkie twoje rozmowy niech będą szczere i rzetelne, wolne od dwuznaczności, chytrości,
podstępu i obłudy.
O nikim nie myśl źle, ani też nikogo bez słusznej
racji nie posądzaj, ale o każdym sądź dobrze a wszyst-
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ko, cobyś mógł widzieć lub słyszeć, tłumacz zawsze
na dobre.
Rozdzioł

XVI.

0 POSKRAMIANIU W R O D Z O N Y C H SKŁONNOŚCI.
Każdy człowiek, jako że składa się z duszy i ciała,
ma też w sobie dwie części: wyższą i niższą. Do części
wyższej należą rozum i wola. One zaś wykonują swe
czynności w następujący sposób: rozum przedstawia
woli jakąś rzecz i równocześnie podaje racje, dla których należałoby ją przyjąć lub odrzucić, wola zaś,
stosownie do podanych racyj, skłania się ku niej lub
też od niej odwraca. Gdy tedy rozum daną rzecz uzna
1 przedstawi za dobrą, wola natychmiast skłania się
ku niej i kocha ją, kiedy zaś osądzi i przedstawi ją
za złą, wola odwraca się od niej ze wstrętem i poczyna
nienawidzieć.
Drugą niższą część stanowią zmysły tak wewnętrzne jak i zewnętrzne, wspólne ludziom i zwierzętom nierozumnym. Jako tedy rozum przedstawia woli
rozmaite rzeczy do kochania lub nienawiści, tak też
i zmysły przedstawiają niższym żądzom jedne rzeczy
jako godne pożądania, inne jako godne obrzydzenia
Stąd to znajdują się w każdym człowieku dwa rodzaje
skłonności: skłonność pożądliwości i skłonność gniewu. Nie są od nich wolni nawet najświętsi ludzie, jako
sam o sobie wyznaje św. Paweł w Liście do Rzymian (3, 23): Widzę inne prawo w członkach moich,
sprzeciwiające się prawu rozumu mego. Albowiem
po grzechu pierworodnym naszych pierwszych rodziców, przez zepsucie natury, niższa część powstała
i zbuntowała się przeciwko wyższej, to jest rozumowi
i do tego czasu nie przestaje przeciw niemu walczyć,
chcąc być panią całego człowieka i nie chcąc podle-
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gać rozumowi. Zaczem wszystkie niższe nasze skłonności, rodzące się z poznania zmysłów, nie inaczej
tylko przez rozum powinny być rządzone, kierowane
i powściągane według wyroku samego Boga, mówiącego do Kaina bratobójcy: Pod. tobą będzie, żądza
jego i ty będziesz panował nad nią (Gen. 4, 7).
Wrodzone nam niższe skłonności rozum może
i powinien powściągać i opanować w następujący
sposób: Gdy nasze zmysły przedłożą wolnej woli jakie
rzeczy do kochania lub nienawiści, rozum natychmiast winien j e j przedstawić do ukochania inne, godniej sze, wieczne, Boskie dobra i przez sprawiedliwe
a zbawienne rady zachęcić ją do ich pożądania. Naprzykład, ujrzy ktoś jakąś dobrą i piękną rzecz, przypuśćmy piękną szatę lub wygodne mieszkanie, to
z tego widzenia rodzi się zaraz w sercu' upodobanie,
a z niego pożądanie i chęć posiadania tej rzeczy. Jeżeli
pozwolą ci na te rzeczy i wejdziesz w ich posiadanie,
w sercu rodzi się radość i wesele, że stało się zadość
twemu pożądaniu, lecz przez to owa szata lub pomieszkanie staje się panem twego serca, a ty niejako j e j
niewolnikiem. Gdy tedy zmysłowość pobudzać i ciągnąć cię będzie do pożądania rzeczy j e j dogadzającej,
rozumem powinieneś natychmiast powściągnąć i opanować wznieconą pożądliwość i w ten sposób przemówić do siebie: Nie przystoi temu, który ubogiego
Chrystusa naśladuje, używać tak pięknej szaty, w y godnego mieszkania itd. Chrystus urodził się dla mnie
ubogo, ubogo żył i nagi umarł: Ja ślubowałem ubóstwo, nie mogę więc rzeczy tej, wbrew mojej przysiędze, pragnąć ani j e j używać.
W podobny sposób rozum winien wpływać i rozkazywać woli, gdy zmysły będą pobudzały ją do
pożądania jakiegoś dobra im pożytecznego i podobającego się.
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Gdy Przełożony, nie znając twoich wewnętrznych
pragnień, pozwoli ci na posiadanie i używanie tak
pożądanych przez zmysłowość rzeczy, z czego zrodziło
się wielkie zmysłowe zadowolenie, winieneś wtenczas
poskromić i opanować zmysłowe upodobanie. I tak,
gdyby rzecz taka nie była ci koniecznie potrzebna
i mógłbyś się bez niej obejść, rozbudzoną pożądliwość
możesz poskromić umartwieniem, mało albo wcale
jej nie używając, a wewnętrznie odwrócić się od niej
przez taki lub podobny temu akt: Panie, ta potrawa
jako smaczna jest mi przyjemna, ale nie chcę żadnego w niej mieć upodobania. Przysłałeś mi ją przez
Przełożonego, czynię z niej Tobie ofiarę. Potrzebniejsza ona jest dla brata N. aniżeli mnie. On Tobie lepiej
służy, niżeli ja itp.
Skłonność do gniewu początek swój bierze z pychy, hardości, wysokiego o sobie rozumienia. Jest ona
wielce zła, szkodliwa i zupełnie zwierzęca, zaciemnia
rozum i wprowadza zamieszanie we wszystkich czynnościach duszy. Zapalonego gniewem każdy się lęka,
ucieka od niego i stroni jakby od szalonego. Rozgniewany podobny jest do rozdrażnionego lwa lub da
wściekłego psa, urwanego z łańcucha, który wszystkim domownikom bojaźń i lęk sprawia. Ten szalony
pożar zwykł się częstokroć w ludziach wzniecać z błahej przyczyny, naprzykład ze słowa nieostrożnie w y mówionego i pobudzać ich do niegodziwej zemsty,
przedstawiając niby za akt cnoty sprawiedliwości to,
co jedynie tylko ma na celu zadośćuczynienie własnej
złości. Tę nierozumną i zwierzęcą namiętność możesz
w sobie w następujący sposób poskromić:
Naprzykład, kiedy spostrzeżesz, że cię który
z równych tobie lub młodszych braci lekceważy, nie
oddając ci należnego ukłonu albo nie ruszając się
z miejsca i nie powstając przy twoim wejściu, a skłonność gniewu natychmiast stawia ci przed oczy i w y -
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olbrzymia mniemaną wzgardę, jaką ci wyrządzono
przez odmówienie należnego tobie uszanowania,
rozum niech zaraz powściągnie i poskromi rozpalającą
się zapalczywość podobnemi zbawiennemi myślami
lub słowami: Oto Chrystus nic otworzył ust swoich.
jako baranek na. zabicie prowadzony jest i przed
/>ostrzyyaczem zamilknął (Is. 53, 7). Gdy mu złorzeczyli, on nie złorzeczył. A za cóż ja mam gniewać się
i zemsty szukać? Czemu nie mam naśladować mego
Pana? Czemu nie mogę cierpliwie znieść mniejszej
krzywdy, obrazy i wzgardy? Sprawiedliwie postępuje, że mnie nie szanuje, bo gdyby widział mój
wewnętrzny stan i moją niegodność, i wejrzećby na
mnie nie powinien.
Najczęściej w gniew popadają ci, którym powierzona jest piecza i władza nad młodszymi. Lubo
jednak oni czasem muszą się gniewać, to przecież nie
powinni przy tem tracić panowania nad skłonnością
do gniewu, lecz winni umieć w zaraniu poskramiać
wrodzoną popędliwość i nie dać się j e j zwyciężyć,
według tych słów św. Psalmisty (Ps. 4, 5): Gniewajcie
się a nie grzeszcie. Żeby przeto gniew u Przełożonych
lub mających jaką władzę był wolny od grzechu, potrzebne są następujące cztery warunki:
I. Przyczyna gniewu powinna być słuszna i sprawiedliwa, to jest grzech lub wykroczenie przeciw
prawu. Gdy gniew pochodzi z tej przyczyny, że dzieje
się obraza Boska a zakonne prawa nie są jak należy
zachowane, gniew taki nazywa się zelus, to jest żarliwością i ujmowaniem się o honor Boski. Z takim
świętym gniewem Chrystus, lubo był cichy i pokornego serca (Mat. 21, 12), gromił i wypędzał z miejsca
świętego kupczących w świątyni. W podobnych okolicznościach Przełożeni winni jednak czuwać nad
sobą, aby ta św. żarliwość nie wyrodziła się w zawziętość i nienawiść względem osoby winnej. Powinien
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przeto ganić i potępiać występek, lecz kochać i oszczędzać osobę winowajcy.
II. Samą nawet gorliwością o honor Boski winien
rządzić i kierować zdrowy rozum, aby gniew rozumu
nie wyprzedzał i wrodzona popędliwość miejsca nie
zdobyła. Kto z usposobienia swego tak jest prędki
i gorący, żeby w jednej chwili wszystko chciał w y konać, w podobnych wypadkach winien' wpierw uspokoić na modlitwie wewnętrznej swoje wzburzenie
i wezwać na pomoc Przedwieczną Mądrość, aby Ona
oświeciła rozum i takiej udzieliła rady zbawiennej,
iżby nieostrożna popędliwość i nadmierna surowość
zamiast naprawić, sprawy w zupełności nie popsuła.
III. Gorliwość ta winna być złączona z łagodnością, bez najmniejszego jednak pomieszania. Każdy,
mający nad innymi zwierzchność i władzę, powinien
mieć ku Bogu serce jak syn ku ojcu, a ku poddanym
swoim jak ojciec ku synom, to jest kochać ich jak
własne dzieci, szanować jak braci. Jeżeli Przełożony
okaże swym poddanym życzliwe serce, nie będzie ich
w niczem uciemiężał, ani się im bez powodu nie naprzykrzał, jeżeli będzie z nimi zawsze w miłości i zgo.dzie obcował, niepodobna, aby taka miłość jego nie
wzruszyła i nie przywiodła ich do dobrego.
IV. W udzielaniu nagany nie powinno być słów
uszczypliwych, przykrych, a tem mniej lżących, ubliżających; twarz winna być spokojna a nie zwierzęcą
zajadłością rozpalona; głos łagodny bez krzykliwego
unoszenia się i wrzasku. Władza bowiem nie polega
na tem, aby takie piekielne hałasy i wściekłe burze
wzniecać. W karaniu sprawiedliwość ma być łagodnością miarkowana. Jest rzeczą niepodobną i niemożliwą, żeby od czasu do czasu nie pojawił się jakiś
występek. Ale wówczas trzeba szukać środków na
zagojenie rany i takie obierać lekarstwa, iżby je chory
z chęcią przyjmował.
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Przełożony, który w gniewie swoim zachowa powyższe warunki, nie popełnia grzechu, lecz spełnia
akt cnoty, według tego zdania św. Bernarda: Non
irasci, ubi irascenflwn est, peccatum est. Nie gniewać się tam, gdzie gniewać się trzeba, grzechem jest.
Rozdział

XVII.

O OBECNOŚCI BOSKIEJ.
Jeżeli jest jakaś rzecz, któraby mogła być mocniejszym cugiem na poskromienie w człowieku złych
żądz i skuteczniejszą zachętą do miłości Boga i do
wypełnienia należytego powinności każdemu stanowi
właściwych, to jest nią chyba tylko pamięć na wszędy
obecnego i wszystkiemu przytomnego Boga. Ona
jedynie jest do tego celu najdoskonalszym i najskuteczniejszym środkiem. Albowiem, pamiętając na tę
prawdę Wiary Św., że Bóg nas zawsze widzi i że nasze
najskrytsze nawet myśli są Mu wiadome, już temsamem możemy łatwo powstrzymać się od złego,
zwyciężyć natarczywe pokusy i zachęcić się do gorliwszego spełniania naszych obowiązków. Czyżby
bowiem znalazł się między ludźmi taki, któryby
w oczach patrzącego na się króla lub swego sędziego
odważył się na coś niegodziwego? Jeżeli tedy już
sama pamięć na obecność równego sobie człowieka
i naturalny wstyd tak często bywa dla ludzi tak skutecznym hamulcem w ich złych zamiarach, to o ileż
bardziej i potężniej dokaże tego pamięć na Boga
wszystko widzącego.
Zwyczajnie zaleca się dwojaki sposób'ćwiczenia
się w pamięci na obecność Boską: przez akty rozumu
i akty woli. W pierwszy sposób, to jest przez akty
rozumu, ćwiczymy się w niej wtedy, gdy przypominamy sobie Boga przez wiarę, że jest wszędzie i na
każdem miejscu według tych słów Pisma Św.: Nic
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daleko jest od każdego z nas, w nim bowiem żyjemy.
ruszamy się i jesteśmy (Act. 17, 28). Gdyby kiedy
więc pokusa wabiła cię do złego, przypomnij sobie
zaraz, że Bóg patrzy na ciebie i mów sam do siebie:
Bóg patrzy na mnie. Nie odważyłbym się na to
w oczach ludzkich, a jak się mam w oczach Boskich
odważyć?
Znajdując się, według zwyczaju zakonnego, na
jakiej powinności, nabożeństwie lub pracy, myśl często o Bogu patrzącym na ciebie i mów: Na tę moją
pracę, naukę, nabożeństwo itd. Bóg patrzy się, uważa
i miarkuje moje wszystkie czyny i uczucia, nie mogę
ich leniwo i niedbale spełniać. W podobny sposób
i przez takie akty możesz wszystkie twoje sprawy
doskonałemi uczynić.
Drugi sposób ćwiczenia się w obecności Boskiej
polega na wzbudzaniu aktów woli, przez które serce
nasze podnosimy do Boga przytomnego w uczuciach
gorącej miłości, która duszę naszą łączy z Bogiem.
Takie akty woli zowią się pospolicie: modlitwami
strzelistemi, które, jakby ogniste strzały, posyła do
Boga serce miłością Jego zagrzane i rozpalone.
Takie ćwiczenie się w obecności Boskiej wielce
jest pożyteczne osobom zakonnym, które zawsze i na
każdem miejscu mają sposobność praktykowania tej
cnoty, a żyjąc na ziemi, podobne są do Świętych
w niebie, którzy rozumem Boga oglądają, a wolą
w serdecznych aktach miłości z Nim się jednoczą.
Według różnych okoliczności, masz tu różne
i krótkie podane modlitwy strzeliste.
Gdy o północy albo rano dzwonią na zwyczajne
nabożeństwo, mów usty albo sercem: Para tum cor
mcum. Deus, parałam cor mcum, cantabo et psotni um dicam tibi (Ps. 56, 8). Gotowe serce moje, Hoże,
gotoice serce moje, będę śpieteał pienia Tobie.
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Wchodząc do kościoła lub do chóru, mów: In conspectu Angclorum psullam tibi; a do rabo ad templwm
sanctum tuum (Ps. 13Y, 2). W obliczności Aniołów
będę śpiewał Tobie; pokłonię się w kościele świętym.
Twoim. — Albo też: Intret in conspectu tuo oratio
me a, inclina aurem tuum ad precem meam (Ps. 87, 3).
Niech przyjdzie przed obliczność Twoją modlitwa
moja, nakłoń ucha Twego na prośbę moją.
Zaczynając ręczną pracę, mów: Adjura mc Dominc. Deus meus (Ps. 108,.26). Wspomóż mnie Panie
Hoże mój. — Albo też: Opera, manuum nostrarum
dirigc (Ps. 89, 17). *S'prawami rąk naszych kieruj,
Panie.
W pokusach: Deus ne clongcris a, me: Deus
meus, in awńlium meum respice (Ps. 70, 12). Hoże,
nie oddalaj się odemnie: Hoże mój, na ratunek mój
wejrzyj. — Albo ze św. Ignacym: Je su, intra vulnera
łua absconde me, ab hoste maligno defcndc me. Jezu,
w ranach Twoich ukryj mnie, od nieprzyjaciela złośliwego obroń mnie.
Na wejrzenie na rzecz niepotrzebną: Arcrtc opulos meos, ne videant vanitatem (Ps. 118, 37). Odwróć
oczy moje, aby nie widziały próżności.
W czasie jakiej przeciwności: Dornine, hic ure,
hic sec a, ut in aetcrnum parcus (św. Aug.). Panie, tu
gal, tu siecz, abyś na wieki przepuścił. -— Albo ze św.
Piusem V. Papieżem:/)0MMwe, si augcs dolores, auge
et paUentiam. Panie, gdy przyczyniasz boleści, przyczyń i cierpliwości.
Wychodząc z klasztoru: Dcduc me Domine in via
lua, et ingrediar in veritate tua (Ps. 85, 11). Prowadź
mnie, Panie, drogą Twoją i niech wnijdę w prawdzie
Twojej.
T y m podobnych aktów strzelistych możesz używać w każdej okoliczności według rady św. Bazylego,
RłkoUkcjc dla osób zakonnych
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który tak mówi: Cum epularis, referatn Deo gratias;
cum nestiris, ref eras Dco yratias; ambulas, aut hortum ingrederis, lauda Dema,
Creatorem
horum
omnium; cum coelum, solem, lunam et astra conspicis, lauda Deum istorum Dominum, gui condidit
haec omnia; quoties etńgilas, toties cor sursum ad
Deum dirigito. Gdy się posilasz, dzięlcuj Bogu; gdy
się ubierasz, dziękuj Bogu; przechadzasz Się albo do
ogrodu wchodzisz, chwal Boga, Stwórcę tego wszystkiego; gdy spojrzysz na niebo, słońce, miesiąc, gwiazdy, wychwalaj Boga, Pana tych rzeczy, któren to
wszystko stworzył; ile razy się obudzisz, tyle razy
serce swe podnoś do Boga.
Rozdział X V I I I .
O WZAJEMNEJ MIŁOŚCI.
Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego, mówi prawo Boskie. Kochaj go więc, a kochaj
ku żywotowi wiecznemu, to jest tak, iżby to wszystko,
co dla bliźniego życzysz czy czynisz, zmierzało ku
temu jedynie celowi, aby on na tym świecie prowadził
żywot sprawiedliwy, a na tamtym za to wiecznie
królował.
Nie będziesz kochał dlatego, aby cię wzajemnie
kochano, ani nie będziesz dobrze czynił, aby za to
i tobie dobrze się działo, ani też nie będziesz zawierał
jakiej przyjaźni, żeby z tego mieć jakieś zadowolenie
lub korzyść, ale li tylko dlatego, że taka jest Wola
i upodobanie Boże i że Bóg tak rozkazał.
W y r y j sobie głęboko w sercu i pamięci niezatartemi głoskami te dwie naturalnego prawa zasady:
Pierwszą, co chcesz, aby ci inni czynili, to drugiemu
czyń. Drugą, czego nie chcesz, aby ci inni czynili,
tego drugiemu nie czyń.
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W żadnej rzeczy i okazji nie sprawiaj bratu twemu jakiej przykrości. Ani nie miej, ani nie wypowiadaj o kimkolwiek, czy w oczy, czy poza oczy, ujemnego zdania, bez ważnej i uzasadnionej przyczyny.
Nigdy nikogo lżyć, albo przykremi i uszczypliwemi
słowy kłuć nie będziesz. A jeżeli urząd twój i prawo
będzie domagać się wymierzenia sprawiedliwości,
staraj się swemu obowiązkowi zadośćuczynić z należytą uczciwością, wyrozumiałością, miłością, delikatnością i serdecznością.
Nie wzniecaj, ani nie utrzymuj między braćmi
najmniejszej niezgody ni kłótni, bo to prawdziwie
szatańska rzecz siać kąkol między dobre ziarno i wkorzeniać niezgodę między domownikami.
Winieneś się cieszyć i weselić z dobra brata twego, z jego pięknych i doskonałych przymiotów i cnót,
z jego godności i wywyższenia, chociażbyś ty nic
podobnego nie miał.
Smucić się i ubolewać powinieneś nad utrapieniem i uciskiem brata twego, czy w doczesnych czy
w duchownych rzeczach, albowiem prawdziwa miłość
cudze przykrości ma za swoje, zwłaszcza, gdy to ma
miejsce między braćmi, którzy obowiązani są nawzajem się miłować.
Występki i ułomności błądzących, ile możesz,
okrywaj, a od dania pomocy i ratunku nie wymawiaj
się.
Z wielką grzecznością, uszanowaniem i łagodnością obcuj i rozmawiaj z równymi sobie braćmi,
każdemu oddaj należytą cześć, przyjaźni wiernie dochowuj.
W dawaniu rozkazów, jeżeli jesteś przełożonym,
nie bądź bezwzględny, przykry i nieznośny, ale łaskawy i słodki, patrząc i zważając na naturę każdego,
skłonność, cnotę i obyczaje, abyś wszystkich Bogu
pozyskał.
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Kiedy chodzi o pozyskanie Bogu dusz nieśmiertelnych, nie lękaj się żadnego niebezpieczeństwa,
żadnej trudności i pracy. Dusze Chrystusowi Panu
trzeba zwyczajnie w boleściach i przykrościach rodzić
i oddawać.
O chorych miej pilne staranie, otocz ich wszelką
wygodą, nawiedzaj ich często, pytaj się o ich potrzeby; nie brzydź się niczem w ich obsłudze, bo przecież
samemu Chrystusowi w nich usługujesz.
Rozdział

XIX.

O MIŁOŚCI KU BOGU.

i

Ponad wszystkie rzeczy więcej Boga kochaj,
przedkładając raczej śmierć, aniżeli dobrowolne zezwolenie na Jego obrazę. Sw. Edmund, arcybiskup
kantuaryjski, mawiał: Wolałbym skoczyć na stos rozpalony, niż dopuścić się świadomie i dobrowolnie
grzechu. Podobnież i św. Anzelm, tejże stolicy arcybiskup, zwykł był oświadczać:
Gdybym po jednej
stronic grzech, a po drugiej męki piekielne widział,
II musiałbym jedno lub drugie obrać, tedybym wolał
skoczyć do piekła, niżeli zgodzić się na grzech.
Każdym grzechem, czy wielkim czy małym, brzydzić się powinieneś dlatego, że jest obrazą Boską.
Ilekroć przyjdą ci na pamięć twoje przeszłe grzechy, zawsze, przynajmniej wewnętrznie, wzbudź sobie
akt serdecznej skruchy, bolejąc nad tem, żeś przez
nie tak wielką krzywdę twemu Bogu wyrządził,
i uczyń mocne postanowienie, że w przyszłości, dla
miłości Bożej, nie odważysz się więcej na najmniejszy grzech dobrowolny.
Dla ludzkiej przyjaźni, albo dla doczesnej jakiej
korzyści, nie opuszczaj, ani nie zaniedbuj żadnej dobrej rzeczy, któraby przyniosła Bogu chwałę.
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Kochaj Boga miłością szczerą i doskonalą, to jest:
nie z bojaźni kary, bo taka miłość jest niewolnicza,
ani dla nagrody, bo taka miłość jest samolubna i najemnicza, ale dlatego jedynie, że On jest twoim Bogiem, twoim Stwórcą i Ojcem najukochańszym. Taka
dopiero miłość jest czysta, bezinteresowna,doskonała,
synowska, właściwa tylko dobrym dzieciom, które
szczerze i gorąco kochają swoich rodziców, choćby
nic od nich nie odebrały, ani niczego się nie spodziewały.
Gdy co czynić będziesz, czyń to nie dlatego, żeby
się przez to Bogu przypodobać, ale dlatego, że to co
czynisz, podoba się twemu Bogu. Gdy będziesz prosił
0 jaką łaskę, proś o nią nie dla twego dobra, ale żebyś
przez tę łaskę lepiej Wolę Boską wypełnił. Przeto też
do próśb twoich zawsze dodawaj te słowa: Jeżeli się
tak Woli T w o j e j najświętszej będzie podobało. Bo
1 Chrystus w Ogrojcu, prósząc Ojca Przedwiecznego
o oddalenie nadchodzącej męki, zawsze przydawał:
Jednakże nie jako ja chcę, ale jako Ty (Mat. 26, 39).
Gdy podczas jakiego nabożeństwa nie uczujesz
w sobie żadnej wewnętrznej gorącości ani słodyczy
duchownej, nie smuć się tem, ani też nie opuszczaj
ni skracaj dlatego tego nabożeństwa. Tak bowiem
postępując, dowiódłbyś, że szukasz tylko swojej w y gody i dogodzenia miłości własnej. A l e wtenczas
właśnie mężnie stój na stanowisku i zgadzaj się chętnie z Wolą Boga twego, który chce, abyś dla twojego
doświadczenia i zasługi cierpiał na modlitwie tę oziębłość i posuchę.
Tak pomyślne, jak i przeciwne wydarzenia wesoło przyjmuj, jako z ręki Boskiej pochodzące, dziękując Mu szczerze za to, choćbyś przez całe swe życie
miał znosić ustawiczne smutki, utrapienia, przeciwności.
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Ponieważ dowodem prawdziwej miłości, jak
powiada św. Grzegorz, są przedewszystkiem czyny,
najpewniejszym znakiem, że ktoś Boga prawdziwie
i rzeczywiście kocha, jest to, iż wszystkie przykazania
Jego wiernie i gorliwie zachowuje. A więc, jeżeli
Boga prawdziwie miłujesz, wypełniaj zawsze wiernie
i doskonale tak przykazania Jego najświętsze, jak
i rozkazy przełożonych i spowiedników, przez których
On sam ci rozkazuje, bądź ochotny w przyjmowaniu
a pilny w wykonaniu dobrych natchnień, oświeceń
wewnętrznych oraz pobudek do dobrego jakie ci poddaje twój Anioł Stróż, bądź wierny i w y t r w a ł y w spełnianiu swoich postanowień.
Za oświecenia wewnętrzne, łaski, talenta wewnętrzne i zewnętrzne, dziękuj zawsze Bogu i nie waż
się ich na złe, dla zdobycia próżnej chwały lub niegodziwego zysku, używać, ale staraj się owoc należyty i pożytek obfity z nich Bogu przynieść, iżby one
w tobie nadaremnie złożone nie były.
Kiedy kto kogo gorąco miłuje, najczęściej o nim
mówi, myśli i dla niego najtrudniejsze nawet rzeczy
czyni. Tak i ty względem Boga twego czyń, jeżeli Go
z całego serca i nad wszystkie rzeczy stworzone miłujesz: O Nim najczęściej mów, myśl i dla Niego g o t ó w '
bądź podejmować najtrudniejsze czyny.
Rozdział

XX.

O NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚW. S A K R A M E N T U
OŁTARZA.
Nie masz pod słońcem narodu tak wielkiego, powiada św. Tomasz, Doktor Anielski, któryby miał tak
bliskich sobie bogów, jako jest nasz Bóg, któren z nieskończonej swojej miłości, nietylko że jest z nami
zawsze, mieszkając przy nas w kościołach na ołtarzu,
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ale nadto, żeby złączyć się z nami węzłem nierozerwalnej miłości, w postaci pokarmu wchodzi nawet do
wnętrzności naszych. Zaiste niepojęta i niewysłowiona jest z tego godność nasza i szczęście, nad które
większego pomyśleć i pragnąć nie możemy. Ale jakby
wielka była nasza niewdzięczność i karygodna niedbałość, gdybyśmy Panu Jezusowi za tak wielką miłość
i poświęcenie nie dziękowali i naszą małą a mizerną
miłością za niezmierną Jego miłość nie odpłacali!
Gdy o ścianę tylko Pan od nas mieszka, cóż nam przeszkodzić może, żeby częściej Go odwiedzić dla oddania Mu należnego pokłonu i zabawienia się z Nim
parę chwil? Ani śmierć, ani życie, ani żadne stworzenie nie powinno nas oderwać od miłości i nabożeństwa
ku temu Panu naszemu. Dlatego:
T r z y razy każdego dnia, to jest rano, po obiedzie
i wieczór po rachunku sumienia miej zwyczaj nawiedzać Najśw. Sakrament w twoim kościele, odmawiając przy tem hymn Pange lingua lub inne jakie nabożeństwo. Ten chwalebny i świętobliwy zwyczaj
zachowaj nietylko wtenczas, gdy jesteś w klasztorze,
ale nawet i poza nim w podróży lub w gościnie
u obcych. Wówczas, jeżeli nie możesz udać się do
jakiego kościoła, gdzie jest Przenajśw. Sakrament,
uklęknij w swojem mieszkaniu, twarzą zwrócony ku
najbliższemu kościołowi, wzbudź sobie akt ż y w e j
wiary i pokory, poczytując się za niegodnego bliżej
znajdować się Pana twojego i odpraw te same modlitwy, któreś zwykł odmawiać w kościele, lub przynajmniej uczyń jakiś wewnętrzny akt adoracji, miłości,
dziękczynienia i prośby.
Przejeżdżając lub przechodząc poprzed kościół,
albo w podróży ujrzawszy świątynię Pańską, myślą
przynajmniej i sercem nawiedź twego Pana tam przebywającego i wzbudź w sobie takie akty i uczucia,
jakbyś rzeczywiście tam był.
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Przechodząc przed ołtarzem, gdzie ukryty jest
Najśw. Sakrament, z należytem uszanowaniem uklęknij na jedno kolano, aby oddać winny hołd swemu
Bogu, a wewnętrznie czyń akty wiary, uwielbienia,
miłości. Nigdy nie waż się przechodzić obok tego ołtarza bez takiego uszanowania i pokłonu.
Do Komunji św. gotować się będziesz- z największą gorliwością, wzbudzając w sobie gorące pragnienia i nabożne akty już wieczorem w w i g i l j ę K o munji św.
Po przyjęciu Komunji św. strzeż się, przez uszanowanie dla Pana Jezusa, zaraz spluwać, a gdyby
potrzeba naturalna koniecznie tego wymagała, uczyń
to w miejscu przyzwoitem, po którem się nie depce,
lub lepiej do czystej chusteczki.
Przez pół godziny, a najmniej przez kwadrans
po Komunji św. trwać będziesz na nabożnem dziękczynieniu, oddając się w rozmowie z Bogiem twoim
serdecznym uczuciom. Nie jest bowiem rzeczą godziwą ani słuszną, zaraz od Komunji Św., bez dziękczynienia, udawać się do swoich zwykłych zajęć, ponieważ tak długo znajduje się w nas Pan Jezus, jak
długo nie zostaną strawione postacie chleba. A że to, .
według zdania teologów i znawców, mniejwięcej
w przeciągu kwadransa następuje, dlatego przynajmniej przez taki czas wypada poświęcić się dziękczynnej modlitwie.
Tego dnia, którego przyjmiesz Komunję Św., w i nieneś powstrzymać się od błahych i lekkomyślnych
zajęć, a cały czas przepędzić na poważnych sprawach
i nabożnych ćwiczeniach, myśl i serce mając zatopione w Bogu swoim. Albowiem tego dnia, w którym
Bóg swoją bytnością poświęcił ciało i duszę twoją,
wszystkie sprawy twoje powinny być święte i niejako
Bogiem tchnące.
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Sw. Marja Magdalena de Pazzis naucza, że najlepszą porą do uproszenia sobie u Boga jakiej łaski,
jest ta chwila po Komunji Św., kiedy Jezus rzeczywiście w nas przebywa, a przez którego możemy sobie
wszystko wyprosić u Ojca Przedwiecznego. Przeto
miej ten zwyczaj, żeby po Komunji św. czas jakiś
myślą i sercem zająć się serdeczną a prostą rozmową
z samym Jezusem i wewnętrznie wzbudzać sobie rozmaite akty, naprzykład, głębokiej pokor.y, powtarzając często: Kto ja jestem, Panie, a kto T y ! akty miłości, uszanowania, uwielbienia, dziękczynienia, oddania się zupełnego pod Jego władzę itp. W tym to
czasie przedłóż Panu twemu, goszczącemu w sercu
twojem, wszystkie t w o j e potrzeby, przedstaw z wiarą
i ufnością i otwórz wszystkie rany i choroby twej
duszy, aby On je uleczył. Jeżeli bowiem, gdy żył z nami w ciele śmiertelnem, wszyscy ludzie starali się go
dotknąć dlatego, że moc od niego wychodziła i uzdra
imała wszystkich (Luc. 6, 19), toż samo i teraz uczyni,
gdy w nas osobiście zamieszka i po to przychodzi do
swoich, aby życic mieli i obficie je mieli (Joan. 10,10).
Albowiem Jezus w nas przebywający, jako mówi św
Cyryl biskup Aleksandryjski (Lib. 4 in Joan. cap. 17),
uśmierza złe żądze naszego ciała, wzmacnia pobożność, uspokaja wewnętrzną bojaźń, wznieca pobożne
myśli.
Kiedy Najśw. Sakrament wystawiony jest do
publicznego uczczenia, wystrzegaj się wtenczas najmniejszego nieuszanowania przez niepotrzebne rozmowy lub nieprzyzwoite zachowanie się w kościele.
Toż samo zachowaj podczas odprawowania Najśw.
Ofiary Mszy Św., w którym to czasie Aniołowie
z wielkiem uszanowaniem i bojaźnią otaczają i wielbią Majestat Boga swego.
Gdy kapłan idzie z Najśw. Sakramentem do chorego, jeżeli nie możesz osobiście towarzyszyć Panu
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swemu, przynajmniej myślą nabożną idź za nim
i proś, aby był miłości w duszy chorego.
Kapłanów wszystkich, choćby ci się zdawało, że
nie są dobrzy, miej zawsze w uczciwości i poszanowaniu, dlatego, że oni mają tak wielką władzę i moc,
nie udzieloną nawet Aniołom, poświęcać Najśw. Sakrament i sprowadzać dla nas Jezusa z nieba.
Często, a najbardziej w czasie Komunji św. proś
i błagaj Jezusa o tę łaskę, żeby cię przy zgonie twoim
raczył nawiedzić i samym sobą na drogę wieczności
posilić.
Tego dnia, w którym Komunję św. przyjąłeś,
wieczorem przy rachunku sumienia, dzięki czyniąc
za wszystkie tego dnia otrzymane dobrodziejstwa,
osobliwie masz gorąco podziękować za to, że cię dzisiaj raczył nakarmić tym Anielskim Chlebem.
Rozdział

XXI.

O DUCHOWNEJ KOMUNJI.
Że nie każdy codziennie może przystępować do
pożywania Najśw. Pokarmu Jezusowego Ciała, dzieje
się to dla rozmaitych przyczyn. Żebyś tedy mógł w y nagrodzić sobie w niejaki sposób tę duchowną stratę,
staraj się tego dnia przyjąć Komunję duchowną,
która, według powszechnego zdania duchownych
ojców, polega na gorącem i nabożnem pragnieniu
przyjęcia Ciała Jezusowego.
Dla odniesienia upragnionego pożytku z Komunji
duchownej, wpierw postaraj się o oczyszczenie swego
sumienia, jeżelibyś w nim spostrzegł jakąś plamę,
przez akt serdecznej skruchy za popełniony grzech,
postanawiając poprawę i oskarżenie się z niego w najbliższej spowiedzi.
Gdy tedy wspólnie z braćmi słuchasz Mszy Św.,
wzbudź w sobie nabożne i gorące pragnienie przyjęcia
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tego niebieskiego Pokarmu z rąk kapłana, odprawiającego Przenajśw. Ofiarę, przez następującą modlitwę,
którą możesz tak przed duchowną, jak i przed rzeczywistą Komunją odmawiać.
Modlitwa przed Komunją św.
Zbawicielu mój, Jezu, Oblubieńcze duszy mojej,
wierzę żywą wiarą, że tu jesteś prawdziwie przytomny, utajony na tym ołtarzu pod postaciami chleba
i wina. Dziękuję T w o j e j Najświętszej Dobroci, żeś
ten Najśw. Sakrament z niezmiernej ku nam miłości
postanowić raczył, żebyś z nami zawsze był aż do
skończenia świata. Nie jestem godzien tego, Panie,
żebyś przyszedł do mnie, ani się odważę przystąpić
do świętego ołtarza Twego, gdzie się znajdujesz, dla
grzechów moich, tylko z celnikiem, bijąc się w piersi,
zdaleka wołam, o miłosierdzie prosząc.
O gdybym był tak szczęśliwy, Jezu mój, żebym
Cię mógł zawsze przyjmować do serca mego! Gdybym
taką miał czystość, żeby się we mnie nic nie znajdowało, coby oczy T w e g o Majestatu obrazić mogło,
z Tobą bym się zawsze cieszył, z Tobą zabawiał
i w Tobie żył zatopiony.
Pragnę Cię, mój Jezu, mieć w sobie. Pragnę Tobą
posilić się, bo Ty jesteś pokarmem wzmacniającym
duszę; Ty źródłem obmywającem plamy grzechowe,
lekarstwem najskuteczniejszem, tarczą przeciwko
pokusom, zasłoną od nieprzyjaciół. Pragnę Cię przynajmniej widzieć, bo Ty jesteś Oblubieńcem najukochańszym duszy mojej, którego kocham ponad
wszystko i ze wszystkich sił duszy mojej.
A gdy nie mogę Cię mieć rzeczywiście, Panie
mój, przyjdź przynajmniej przez łaskę Twoją do
mnie. W e j r z y j z ołtarza tego na duszę tę, która pragnie Cię mieć u siebie, a przybyciem i obecnością
Twoją nagródź tę prawdziwą chęć i pragnienie moje,

508
które mam, żeby Cię w sercu mojem z radością przywitać.
Co chcesz, Panie, wszystko gotów jestem dla
Ciebie uczynić. Tobie się na zawsze ze wszystkiemi
siłami mojemi oddaję. Na twoje mieszkanie duszę
i serce moje na zawsze przeznaczam. Nie chcę, aby
jaka złość grzechowa miała w nim postać, tylko Ty
jeden Pan mój i Bóg mój, dziedzic wieczny mego
serca. Ciebie jedynie kocham, Tobie i T w o j e j Woli
na zawsze się poświęcam i oddaję. Od Ciebie nigdy
nie oddalę się, z Tobą żyć i umierać i Ciebie w niebie
na wieki wielbić pragnę. Amen.

CZĘŚĆ TRZECIA
ŚW.

MARJA MAGDALFNA
DE P A Z Z I S .

NAUKI

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

DOSKONAŁOŚCI.

W Y B R A N E Z ŻYCIA ŚWIĘTEJ

1) W tem życiu dusza nasza ma dwoje skrzydeł do
wzlotu ku Bogu, dwoje rąk do objęcia Go: miłość
Boga i nienawiść samego siebie. W tych dwóch
słowach zawiera się streszczenie zasad życia duchownego i na nich polega istota wszystkiej
doskonałości.
2) Jeżeli stworzenie będzie mieć zawsze przed oczyma krótkość i znikomość czasu tak teraźniejszego
jak i przyszłego, nie obrazi nigdy Boga i w najmniejszej rzeczy.
3) Gdyby dusza mogła siebie widzieć taką, jaką jest
bez Boga, ze zgrozy i przerażenia nie jedną ale
tysiącem śmierci by umarła, gdyby mogła umrzeć.
4) Kto chce zachować miłość należną ku Bogu, każdy choćby najmniejszy grzech powinien uważać
za wielki i godny wielkiej kary. A temu, co chce
zachować czystość swojej duszy, najmniejsza
zmaza winna się zdać bardzo szpetną.
5) Do nas należy czynić Wolę Boską, a nie do Boga
czynić wolę naszą. Dlatego nie mniejszą powinniśmy mieć wdzięczność ku Bogu wtanczas, gdy
nas nie wysłucha, jak i wtenczas, gdy użyczy
nam tego, o co Go prosimy.
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6) Nie powinniśmy prosić Boga o jaką laskę, ani też
nie żądać od Niego jakiej innej rzeczy, jak tylko
tego, co zgodne jest z Jego Boskiem upodobaniem
i Wolą.
7) Jeżeli pragniemy w krótkim czasie dojść do wielkiej doskonałości, musimy starać się o to, aby we
wszystkich sprawach swoich najdoskonalej spełniać Wolę Boską, albowiem ta święta intencja ma
moc uświęcić wszystkie nasze sprawy.
8) Gdyby stworzenia rozumne poznały i głęboko
rozważyły wielkość i ogrom miłości, którą Jezus
ich kocha, a potem niewdzięczność swoją, którą
one odpłacają: same siebie skazałyby nie na
jedno, lecz na tysiąc piekieł z większą niżeli teraz
liczbą szatanów.
9) Aby uczynki tak duszy, jak i ciała naszego były
miłe i przyjemne Bogu, najpewniejszym do tego
celu środkiem jest łączyć je z czynami Jezusa na
ziemi: w ten sposób i przez to nasze dobre uczynki, które same ze siebie są jakby podłym i bez
żadnej ceny ołowiem, złączone z Jezusowemi,
staną się szacownemi, jakby złoto najdroższe. .
10) Dobrowolne i częste obcowanie z Bogiem na modlitwie sprawia, że dusza nie dba o żadną inną
rzecz, jak tylko o Boga, a to wystarcza.
11) Kto Boga posiada, w Nim znajduje wszystkie
prawdziwe dobra i doskonałe zaspokojenie wszelkiego swego pragnienia.
12) Kto pragnie w krótkim czasie dojść do doskonałego życia, za nauczyciela niech weźmie sobie
Jezusa Ukrzyżowanego i niech pilnie nadsłuchuje
słów Jego, albowiem On ustawicznie przemawia
do serca, osobliwie wtenczas, gdy jest przyjęty
w Najśw. Sakramencie.
13) O bliźnim trzeba mówić jak najmniej, albowiem
jako naczynia szklane trącane o siebie łatwo się
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tłuką, tak też mając zawsze w ustach bliźniego,
prędko się go obrazi.
14) Nic nie pomoże wiara temu, kto w niej uczynkami pożytku nie wydaje. Przeto wiara u wiernych
winna zgadzać się z uczynkami, a uczynki z wiarą. Powinniśmy o tem pamiętać, że nigdy i nigdzie
wiara nie upadła przez herezję, póki wpierw
w uczynkach miłość nie zniszczała i ten to jest
znak pewny, że słońce wiary ma zapaść, kiedy ciemności grzechów zaczną się zewsząd pokazywać.
15) Kto chce sprawić przyjemność i usługę Bogu,
niech razem z Nim ma staranie o nawrócenie
dusz, a kto innego ku temu środka nie ma, niech
często za nie ofiaruje Ojcu Przedwiecznemu Krew
Jezusową i w tym celu przyjmuje Komunję
i spełnia różne pokuty i dobre uczynki.
16) Katolik wierny nie powinien opuszczać żadnego
dnia, w którym by nie pomodlił się za Kościół św.
i za Ojca Św., a ta dusza nie jest godna być oblubienicą Chrystusową, która nie modli się codziennie za Kościół Chrystusów.
^17) Talentów, jakich nam Bóg udzielił, winniśmy
używać ku dobru bliźniego, albowiem cnota
zamknięta w sobie, schowana i nie wychodząca
na pożytek bliźniego, nie powinna się nazywać
i nie jest żadną cnotą.
18) Widząc jaki wielki upadek którego z bliźnich,
nie powinniśmy z tego się gorszyć, ale, pomnąc
na naszą ułomność, mówić z pokorą: Gdyby Bóg
umknął mi pomocy swojej ręki i gdybym znalazł
się w podobnej okazji, gorzejbym podobno uczynił, niżeli on.
19) Oczy nasze winny być otwarte na cnoty, jakie się
w innych okazują, a zamknięte na wypatrywanie
ich występków i ułomności.
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20) Byłoby rzeczą chwalebną zawsze mówić bardzo
mało o bliźnim, choćby w dobry sposób, albowiem
zwyczajnie zaczynamy mówić dobrze, a potem
częstokroć kończymy źle.
21) O bliźnim w nieobecność jego tak trzeba mówić,
jak gdyby był obecny.
22) Jeżeli jakaś niechęć zrodzi się w czyjem sercu ku
bliźniemu, nie powinien iść na spoczynek, póki
się z nim nie pojedna, albowiem niebezpieczna
to rzecz, przetrzymywać w sercu jaką gorzkość,
którą później trudno stamtąd usunąć i która
z czasem może wyrodzić się w wielki wstręt
i nienawiść ku niemu.
23) Dla ratowania jakiej duszy godziwą jest rzeczą
opuścić modlitwę i wszelką na niej pociechę,
i więcej dbać trzeba o ratunek jednej duszy, niżeli o wszystkie zachwycenia i oświecenia duchowne, jakich moglibyśmy dostąpić, albowiem
w nich Bóg nam daje pomoc, w ratowaniu zaś
bliźniego w jego potrzebach duchownych, my
niesiemy pomoc stworzeniu Boskiemu. I to jest
opuścić Boga dla Boga.
24) Z pomiędzy wszystkich występków najbardziej
trzeba się nam wystrzegać tego, żeby nie obmawiać swego bliźniego. W ten grzech tak łatwo
popadamy, iż gdyby znalazł się taki, coby w calem swojem życiu nigdy nic złego nie powiedział
o bliźnim, godny by był kanonizacji za życia.
25) Strzeż się niestateczności w modlitwie przez odmianę czasu lub opuszczanie j e j dla błahej przyczyny, lecz trwaj na niej statecznie.
26) Choćbyś nie doznawał żadnego smaku duchownego, lecz przeciwnie cierpiał roztargnienie,
oschłość ducha i znudzenie, nie powinieneś przez
to zaniedbywać nabożeństwa i modlitwy.
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27) Nigdy nie powinieneś opuszczać dobrego uczynku, albowiem przed Bogiem masz kiedyś zdać
rachunek nietylko za złe sprawy, któreś popełnił,
ale i za dobre, które mogąc uczynić, zaniedbałeś.
28) Wiele dziś dusz goreje w piekle, nad którymi
Bóg byłby się zmiłował i one nie znajdowałyby
się w tych mękach, gdybyśmy się byli gorąco za
nie modlili i ofiarowali za nie Bogu Ojcu K r e w .
• Jezusową: nawet i z tego przyjdzie nam zdać
rachunek przed Bogiem.
29) Gdyby Bóg mógł doznawać cierpienia, najbardziejby cierpiał przez to, że wyrzucony został ze
serca ludzkiego.
30) Nie należy zbytnio kochać i oddawać się niepotrzebnym rozmowom ze świeckimi, albowiem im
więcej się od nich oddalimy, tem dalsi będziemy
od grzechów, a Bóg prędzej zjednoczy się z naszemi duszami.
31) Przełożeni i gospodarze powinni prosić Boga
o tyle oczu, ile jest dusz powierzonych ich władzy.
32) Niech Przełożeni nieustannie baczą, aby dla braku należytego z ich strony dozoru nie poszła na
przepaść piekielną, która z dusz, ich pieczy powierzonych, gdyby dla ludzkich względów, albo
z chęci nienarażania się nikomu, pod płaszczykiem zbyt okrutnego miłosierdzia, przepuszczali
bezkarnie ułomności i występki swoim podwładnym, tak bowiem postępując, sami podają się
w oczywiste niebezpieczeństwo gorenia razem
z nimi w ogniu piekielnym.
33) Nikt nie powinien chlubić się z tego, co nie należy do niego. Któżby więc mógł chcieć próżnej
chwały z łask otrzymanych od Boga i szukać upodobania w dobrem, które czyni, kiedy to wszystko, co ma, jest od Boga?
Rttkolttkci*

dla

osób

sakonnycli

33
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34) Zawsze powinniśmy innych wyżej, niżeli nas
cenić i uważać ich za godniejszych otrzymania
łask Bożych i za sposobniejszych do przyniesienia większych z nich pożytków i oddania Bogu
większej chwały: przez takie pokorne mniemanie
dusza będzie coraz więcej oczyszczała się od upodobania w sobie i sposobniejszą się stanie do odebrania obfitych łask Boskich.
35) Niemasz tak wielkich przeciwności na świecie,
ani tak ciężkiego utrapienia, któregobyśmy nie
mogli łatwo znieść, gdybyśmy pamiętali na to,
że tak Bóg chce.
36) Bardzo się myli ten, kto pragnie służyć Bogu
dlatego, żeby w tem znaleźć pociechę i własne
zadowolenie, albowiem Boga nie znajdzie się we
własnem upodobaniu, ale tylko w prawdziwej
cnocie, która zwykłe swoje miejsce ma w uciskach, utrapieniach i dolegliwościach.
37) Powinniśmy ubolewać i za stracony nadaremnie
uważać ten dzień, w którym nie umartwiliśmy
sami siebie w jakiejkolwiek rzeczy.
38) Znakiem prawdziwej i najgruntowniejszej cnoty
jest znosić z cierpliwością i spokojem przykrości,"
utrapienia i przeciwności: zaczem nie wiele jej
mają ci, co przybierają się w inną odzież i chodzą'
innemi drogami, a nie temi utrapienia, któremi
chodził Zbawiciel.
39) Kto ma wstręt w przełamywaniu własnej woli,
nie może prawdziwie kochać Pana Boga, albowiem nie umie przełamać się w tem, coby Bogu
najwięcej przyniosło czci i chwały, mianowicie
w zaprzaniu się własnej miłości i woli.
40) Aż do samej śmierci nie trzeba przestawać ćwiczyć się w pokorze, albowiem pokora jest drabiną
o wielu szczeblach, po których ustawicznie i prawie bez końca można chodzić.
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41) Pokora wywyższa tę rzecz, której niema, a poniża tę, która jest. Wywyższa człowieka, który jest
niczem, a zniża ku nam Boga, który jest wszystkim.
42) Jako tajemnicę Wcielenia, przy zjednoczeniu się
natury ludzkiej ze Słowem, poprzedziła głęboka
. pokora tej Panny, która miała być matka, i przez
nią stała się godną i sposobną do godności nieskończonej: tak podobnież, jeżeli dusza chce przez
łaskę złączyć się z temże Boskiem Słowem, musi
wpierw wyniszczyć się przez pokorę.
43) Oskarżać samego siebie a wymawiać i ochraniać
występki innych, oto są dwa skutki pokory.
44) Kto, oskarżając siebie samego, wyznaje własne
grzechy, zasługuje na to, aby go Chrystus swoją
Krwią najśw. zasłonił i jego występki darował.
-i 45) Utrapienia i uciski są naszym czyścem na tym
świecie i uchronią od czyśca na tamtym.
46) Bardzo się lękam o te dusze, które są w wielkiem
poważaniu i uszanowaniu u ludzi; przeciwnie zaś
chętnie rozmawiam z osobami podłemi i wzgardzonemi.
47) Gdybym mogła i chciała być wzgardzoną od jakiej osoby, tedybym życzyła sobie tego od tej,
która poczytuje siebie za doskonałą a inne ma
niby proch leżący na nogach.
48) Spowiedź powinna być częsta, pilna, szczera,
pełna pokory i własnego zawstydzenia. Kto przystępuje do spowiedzi, ma sądzić, że wtenczas idzie
obmywać rany swojej duszy w Ranach i we K r w i
Jezusowej.
49) Kto często i dobrze przystępuje do Komunji, gotuje się do św. Stołu przez ofiarowanie Bogu
przyjętej Komunji na przygotowanie powinne,
a kto codziennie.do N i e j przystępuje, powinienby
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większą część czasu poświęcić na przygotowanie
się do następnej Komunji.
Gdy przystępujesz do Komunji, masz pamiętać
0 tem, że spełniasz największe i najświętsze
w twojem życiu dzieło, to jest przyjąć do swego
serca Wcielonego Boga i rozważać nieskończoną
dobroć Jezusa, który tobie, zasłużonemu za tyle
zbrodni na pogrążenie w głębinach piekielnych,
świadczy tak wielką łaskę i miłosierdzie, że cię
własnem Najświętszem Ciałem karmi. Jak wielka tedy czystość panować winna w twojem sercu,
gdy masz przyjąć źródło wszelkiej czystości?
Kto ma gorycz w sercu ku bliźniemu swemu,
niech nie waży się przystępować do Stołu Pańskiego, dopóki nie wyrzuci jej ze siebie; a jeżeliby
w tym doznawał wielkiej trudności, niech prosi
Jezusa o pomoc.
Najdroższym czasem, który mamy w tem życiu
1 najsposobniejszą chwilą do uproszenia sobie
u Boga łaski, przez którąby oczyścił, oświecił
i poświęcił dusze nasze, jest ten czas po Komunji
Św., kiedy mamy w nas Najukochańszego Jezusa
pod postaciami sakramentalnemi. Przeto nie powinniśmy zaraz po Komunji, zaniedbując rozmowy z Boskim Gościem, błąkać gdzieindziej myślą
lub wdawać się w niekonieczne rozmowy z innemi, lecz oddać się wyłącznie i całkowicie przyjęciu niebieskiego Gościa w serdecznych uczuciach, chwaląc Go, dziękując Mu i polecając
swoje potrzeby i siebie samego.
Jedna Komunja, przyjęta z prawdziwym duchem
wiary i miłości, może wzbogacić duszę we wszystkie, nawet heroiczne cnoty: przeto gotując się
do niej, winniśmy głęboko przeniknąć się tą
prawdą, że Bóg sam ma do nas przyjść z nieprzebranym skarbem swych łask i dlatego wymaga
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od nas, abyśmy Go szukali z wielką usilnością
i miłością.
54) Jeżeli ludzie światowi tak wielce sobie cenią
dzień swego urodzenia lub wyniesienia na jaką
godność, to tem więcej osoby zakonne powinny
z radością, weselem i odnowieniem ducha obchodzić ten dzień, w którym przez związek ślubów
zakonnych zjednoczyły się z Bogiem.
55) Dobrzy zakonnicy powinni Zakon swój kochać
jako swoją ukochaną matkę, a spełniają to wtenczas, gdy są posłuszni, gdy z miłością zachowują
to wszystko, co Zakon rozkazuje w Regule i Konstytucjach, gdy boją i strzegą się przestąpienia
najmniejszej ustawy zakonnej.

ŚWIĘTA TERESA OD JEZUSA.

RADY I W S K A Z Ó W K I

DLA

ZAKOŃNIC*).

1) Ziemia nie uprawiana, choćby była żyzna, wyda
chwasty i ciernie — tak również rozum ludzki.
2) O wszystkich rzeczach i osobach duchownych,
jak np. o zakonnikach, kapłanach, pustelnikach,
należy się zawsze dobrze wyrażać.
3) W większem zgromadzeniu mało trzeba mówić.
4) Skromność we wszystkich czynach i zajęciach.
5) Mówić do wszystkich z umiarkowaną radością.
6) Nigdy nie obstawać przy swojem, zwłaszcza gdy
chodzi o rzeczy małej wagi.
7) Nie szydzić z niczego.
8) Nie karcić nikogo nieroztropnie, bez własnego
upokorzenia i zawstydzenia.
9) Zastosuj się do usposobienia swych bliźnich;
z wesołemi bądź wesoła, ze smutnemi — smutna,'
stań się wszystkiem dla wszystkich, byś wszystkich pozyskała.
10) Nigdy nie mów bez namysłu i uprzedniej modlitwy, byś nie wyrzekła słowa nieprzyjemnego
Panu Bogu.
11) Nie uniewinniać się nigdy, tylko z bardzo ważnej
przyczyny.
12) Nigdy nie mówić słów zaszczytnych o sobie, jak
o swej nauce, cnotach, pochodzeniu, jeśli się niema nadziei, że sprawią dobro. Wtedy jednak
*) Dodatek do III-go wydania.
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13)
14)

15)
16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

niech to bidzie z pokorą i rozwagą, gdyż to
wszystko jest z ręki Boga.
Nigdy nie twierdzić uporczywie, lecz z umiarkowaniem mówić, co się czuje.
Do wszystkich rozmów i opowiadań dołącz zawsze
jakąś rzecz duchową, a przez to uniknie się wielu
słów próżnych i narzekań.
Nigdy nie twierdź czegoś nie mając pewności.
Nie wtrącaj się do niczego z swemi przekonaniami, jeśli tego nie wymaga miłość czy posłuszeństwo.
Gdy ktoś mówi o rzeczach duchowych, słuchaj
z pokorą jak uczeń i wyciągnij dla siebie korzyść
z dobra, które słyszysz.
Przełożonemu i spowiednikowi wyznaj wszystkie
pokusy, niedoskonałości i wstręty, które czujesz,
by ci dali radę i środki do ich zwyciężenia.
Nie wychodzić z celi bez przyczyny i nie przebywać poza nią, przy wyjściu zaś prosić Boga
o łaskę, by Go nie obrazić.
Nie przyjmować pokarmu, czy napoju, jak tylko
w godzinach oznaczonych, a wtedy czynić to
wśród dziękczynienia Bogu.
Spełniaj wszystkie obowiązki, jakbyś rzeczywiście widziała Pana przy sobie, a tym sposobem
zyska wiele twa dusza.
O nikim nie słuchaj i nie mów złego, tylko o sobie
samej, a gdy będziesz odczuwała radość z tego,
to znak, że postępujesz w doskonałości.
Wszystko co uczynisz, ofiaruj Bogu błagając Go,
by to było ku Jego chwale.
Gdy będziesz wesoła, nie śmiej się zbytnio, lecz
twoja radość niech będzie pokorna, skromna,
przyjemna i budująca.
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25) Uważaj się zawsze za sługę wszystkich i patrz
na wszystkich jak na Chrystusa, a tym sposobem
zachowasz dla nich cześć i szacunek.
26) Bądź zawsze gotowa na spełnienie posłuszeństwa,
gdyż w twych przełożonych rozkazuje ci Jezus
Chrystus.
27) W każdej czynności i godzinie badaj swe sumienie a spostrzegłszy błędy, staraj się je poprawić
z pomocą łaski Bożej, a tym sposobem osiągniesz
doskonałość.
28) Nie myśl o uchybieniach innych, lecz o ich cnotach i swoich błędach.
29) Pragnij gorąco cierpieć dla Chrystusa w każdej
rzeczy i przy każdej sposobności.
30) Wzbudzaj codziennie 50 aktów ofiarowania się
Bogu, a czyń to z wielką gorliwością i tęsknotą
za Bogiem.
31) O rannem rozmyślaniu pamiętaj przez dzień cały
i bądź w tem bardzo pilna, gdyż to bardzo skuteczny środek do postępu.
32) Strzeż się usilnie tych uczuć, które ci Pan daje '
i wprowadzaj w czyn pragnienia, które masz na
modlitwie.
33) Unikaj zawsze wyjątków, ile tylko możesz, gdyż
one są wielkiem złem dla zgromadzenia.
34) Regułę i przepisy swego Zakonu czytaj często
i zachowuj je prawdziwie.
35) We wszystkich rzeczach stworzonych podziwiaj
mądrość i opatrzność Boga i uwielbiaj Go za to
wszystko.
36) Uwolnij serce od wszystkich rzeczy, szukaj Boga,
a znajdziesz Go.
37) Nie udawaj pobożności na zewnątrz, której nie
masz w duszy, a tę, którą masz, lepiej jest ukrywać.
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38) Pobożności wewnętrznej nie w y j a w i a j , tylko
z konieczności; „ m ó j sekret dla mnie" — mówi
św. Franciszek i św. Bernard.
39) Nie mów o pokarmie czy był smaczny lub nie,
pamiętając na żółć i ocet, który dano Jezusowi.
40) Przy stole nie mów do nikogo i nie zwracaj oczu
na inne.
41) Myśl o uczcie niebieskiej, o j e j pokarmie, którym
jest Bóg, o biesiadnikach, którymi są aniołowie
i ku tej uczcie zwracaj swe oczy, pragnąc być jej
uczestniczką.
42) Wobec twych przełożonych, w których winnaś
widzieć Jezusa, mów tylko to, co potrzebne
i z wielkiem uszanowaniem.
43) Nie czyń nigdy tego, czego nie mogłabyś czynić
wobec innych.
44) Nie porównywuj jednych z drugimi, gdyż to
wznieca niesnaski.
45) Gdy cię w czemś napomną, p r z y j m i j to z pokorą
wewnętrzną i zewnętrzną i pomódl się za upominających cię.
46) Gdy ci jeden przełożony poleca jedno, nie mów,
że inny polecił ci coś przeciwnego, lecz bądź przekonania, że wszyscy mają dobry cel i słuchaj, co
ci rozkazują.
47) Nie bądź skora mówić lub pytać o rzeczy, które
cię nie obchodzą.
48) Myśl o życiu minionem, by je opłakiwać, o obecnej słabości i o tem, czego ci brakuje do dojścia
do nieba, byś żyła w bojaźni, która przynosi wielkie dobrodziejstwa.
49) Spełniaj zawsze to, co ci mówią Siostry, jeśli
tylko nie jest sprzeczne z posłuszeństwem; odpowiadaj im zawsze z pokorą i łagodnością.
50) Nie proś o wyjątki w pokarmie czy ubraniu, chyba tylko w wielkiej potrzebie.
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51) Nie zaniedbuj nigdy upokarzać .się i umartwiać
we wszystkiem aż do chwili śmierci.
52) Przyzwyczajaj się do wzbudzania wielu aktów
miłości, one bowiem rozpalają i podniecają duszę.
53) Wzbudzaj akty wszystkich cnót.
54) Składaj wszystkie czyny Ojcu Przedwiecznemu
wraz z zasługami Jego Syna Jezusa Chrystusa.
55) Dla siebie bądź surowa, dla innych łagodna.
56) W uroczystościach świętych rozważaj ich cnoty
i błagaj Pana, by ci ich udzielił.
57) Bądź bardzo pilna w wieczornym rachunku sumienia.
58) W dniu Komunji św. rozważaj rano, że mimo tak
wielkiej nędzy masz przyjąć Pana Jezusa, a wieczorem tę łaskę, że przyszedł do ciebie.
59) Będąc przełożoną nie karć nikogo w czasie gniewu, lecz po uspokojeniu się, a wtedy upomnienie
będzie owocne.
60) Staraj się bardzo o doskonałość i ducha pobożności i z nią wszystko działaj.
61) Wyrabiaj w sobie bo jaźń Bożą, przez którą dusza
staje się skruszona i pokorna.
62) Zważ, jak szybko zmieniają się ludzie i jak mało
należy na nich polegać, lecz całem sercem przylgnąć do Boga, który się nigdy nie zmienia.
63) W sprawach swej duszy miej spowiednika, męża
duchownego i uczonego i słuchaj go we wszystkiem.
64) Przy każdej Komunji św. proś Pana o jakiś dar,
przez to wielkie miłosierdzie, z jakiem przyszedł
do twej biednej duszy.
65) Choćbyś miała wielu świętych za orędowników,
to jednak św. Józef niech będzie t w y m szczególnym Patronem, gdyż On wiele może u Boga.
66) W czasie smutku i niepokojów nie zaniedbuj dobrych praktyk modlitwy lub pokuty, któreś z w y -
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kła była czynić, chociaż szatan będzie kusił, byś
je opuściła. Owszem podwajaj je jeszcze, a przekonasz się, jak rychło Pan cię obdarzy pociechą.
67) T w y c h pokus i niedoskonałości nie zwierzaj tym,
co mało postąpiły w cnocie, gdyż wyrządzisz im
i sobie szkodę, lecz mów o nich z najdoskonalszymi.
68) Wspominaj sobie często, że masz tylko jedną duszę, raz tylko masz umrzeć, nie masz więcej,
tylko jedno obecne życie i jedna jest tylko chwała wieczna. Czyniąc to, zdobędziesz wiele skarbów.
69) T w y m pragnieniem niech będzie oglądać Boga;
t w y m lękiem, że możesz Go utracić; t w y m żalem,
że nie cieszysz się jeszcze Nim; twą radością to,
co cię może do Niego zaprowadzić. Wtedy będziesz żyła w głębokim pokoju.
Maksyma św. Teresy:
Albo cierpieć — albo umrzeć!
Święta obojętność:
Niech cię nic nie wzrusza,
Niech cię nic nie trwoży —
Tu wszystko przemija,
T r w a tylko Duch Boży!
Cierpliwość na ziemi
Jest matką wszystkiego,
Kto Boga posiada,
Nie pragnie niczego —
Gdyż Bóg sam wystarcza!...

ŚW. JAN OD KRZYŻA
DOKTOR KOŚCIOŁA

PRZESTROGI

DUCHOWNE,

kłorych się trzymać powinien każdy, kio chce być prawdziwym
zakonnikiem i dojść w k'ótkim czasie do doskonałości*)

1) Jeżeli zakonnik chce dojść w krótkim czasie do
świętego skupienia, uciszenia wewnętrznego,
ogołocenia i ubóstwa duchowego, gdzie kosztuje
się słodkich pociech Ducha św. i zjednoczenia
z Bogiem, a uwalnia się od wszelkich przeszkód
tego świata, ochrania się od napaści i ułud szatańskich i wyzuwa się z siebie samego — winien
z całą ścisłością spełniać niżej podane wskazania.
2) Przy zwykłej wierności, bez żadnych innych prac
i wysiłków, bez naruszenia w niczem obowiązku
swego stanu, pójdzie wtedy szybkim krokiem do
najwyższej doskonałości, nabywając wszystkich
cnót razem i pogrążając się w świętym spokoju.
3) Na wstępie należy zaznaczyć, że wszystkie szkody, jakie dusza ponosi, pochodzą od trzech j e j
nieprzyjaciół, któremi są: świat, szatan i ciało.
Świat jest nieprzyjacielem niezbyt trudnym do
zwyciężenia, szatan najtrudniejszym do rozeznania, ciało jest z nich najbardziej uparte: napaści
jego trwają tak długo, jak długo ż y j e stary człowiek.
*) Dodatek do III-go wydania.
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4) By zadać cios śmiertelny jednemu z tych nieprzyjaciół, trzeba z konieczności zwyciężyć wszystkich
trzech; gdy się pokonuje jednego, słabną i d w a j
inni. Po całkowitem zaś zwycięstwie nad trzema
wrogami, niema już dusza dalszych walk do staczania.
PRZECIW ŚWIATU.
5) By się uwolnić całkowicie od szkody, jaką świat
może ci wyrządzić, musisz się trzymać trzech
przestróg:
Pierwsza przestroga.
6) Pierwsza przestroga polega na tem, byś wszystkich zarówno miłował i o wszystkich zarówno
starał się zapomnieć, czy to są krewni czy nie,
i abyś oderwał swe serce od jednych, jak i od
drugich; pod pewnym jednak względem więcej
jeszcze od krewnych niż od innych, z obawy, by
ciało i krew nie ożywiały się wraz z miłością naturalną, zawsze wielką pomiędzy krewnymi
i którą też zawsze należy powściągnąć, jeśli chcemy osiągnąć doskonałość ducha. Uważaj więc ich
wszystkich jako obcych; lepiej im się wtedy przysłużysz, niż gdybyś darzył ich uczuciem, któreś
całkowicie winien Bogu. Nie kochaj jednej osoby
więcej niż drugiej, gdyż zbłądzisz. Ten bowiem
zasługuje na większą miłość, kogo Bóg więcej
miłuje, a wiedzieć nie możesz, kogo Bóg więcej
kocha. Zapominając zarówno o wszystkich,
ustrzeżesz się mniejszych lub większych błędów
w tej mierze. Nie myśl więc o nich wcale, ani
dobrze, ani źle i unikaj ich, ile tylko możesz.
Jeśli tego zaniedbasz, nie będziesz nigdy wzorow y m zakonnikiem, nie osiągniesz świętego sku-
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pienia i nie unikniesz niedoskonałości, które to
zaniedbanie pociąga za sobą. Pozwalając sobie
pod tym względem na pewną swobodę, w ten lub
inny sposób oszukanym zostaniesz przez czarta,
albo sam siebie oszukasz jakimś pozorem dobra
czy zła. Zachowując zaś te wskazówki, będziesz
zupełnie bezpieczny, gdyż niema innego sposobu,
aby uwolnić się od szkód i niedoskonałości, jakie
wyrządzają duszy stworzenia.
Druga przestroga.
7) Druga przestroga przeciw światu odnosi się do
dóbr doczesnych. Dla całkowitego uwolnienia się
od szkód, o których w y ż e j była mowa, i dla umorzenia przyrodzonej chciwości, musisz wzgardzić
wszelkiem posiadaniem i nie troszczyć się zupełnie ani o pożywienie, ani o ubranie, ani o nic
innego, ani o jutro, lecz całe swe staranie zwrócić
ku innym wyższym rzeczom, to jest: szukać K r ó lestwa Bożego, czyli nie obrażać w niczem Boga,
a wszystko inne, jak Pan nasz zapewnia, będzie
nam przydane. Nie może bowiem zapomnieć o to- •
bie Ten, który ma staranie o wszelkiem stworzeniu. W ten sposób osiągniesz uciszenie i spokój •
w swej zmysłowej naturze.
Trzecia przestroga.
8) Trzecia przestroga jest bardzo potrzebna, byś
mógł ustrzec się w klasztorze wszelkiej szkody,
mogącej wyniknąć z życia wspólnego; wielu bowiem zakonników, z powodu nieprzestrzegania
jej, utraciło nietylko spokój i dobra duchowe,
lecz doszło nawet i dochodzi zwykle do popełniania wielu niedoskonałości i grzechów. Przestroga
ta polega na tem, byś się strzegł z całą pilnością,
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aby nie myśleć, a tem więcej, by nie mówić
o tem, co się dzieje w zgromadzeniu, lub co czyni
poszczególny jakiś zakonnik, lub co mu się zdarzyło, ani o jego pochodzeniu, zachowaniu i czynach, choćby ci się najgorszymi wydawały. Nie
w y j a w i a j tego pod pozorem gorliwości, lub dla
zaradzenia złemu, chyba tylko jedynie temu, do
którego to z prawa przynależy. Nie gorsz się więc
niczem, ani się dziw temu, co widzisz lub zauważasz, starając się strzec swojej duszy w zapomnieniu tego wszystkiego.
9) Choćbyś żył bowiem między aniołami, wiele rzeczy, gdy zaczniesz się im przyglądać, będzie cię
razić: nie możesz bowiem przejrzeć ich do głębi.
Masz tego przykład na żonie Lota, która przerażona karą Sodomczyków odwróciła się, by zobaczyć co się dzieje, i Bóg ją za to ukarał, zmieniając ją w słup soli. Stąd widzisz, że choćby ci
przyszło żyć między szatanami, Bóg żąda, byś nie
zwracał uwagi na ich czyny, lecz odwrócił się
od nich całkowicie, a starał się jedynie podnieść
swą duszę czystą i niewinną do Boga, nie pozwalając, by jakakolwiek myśl o tem lub owem zamąciła twój spokój. Bądź też przekonany, że
w klasztorach i zgromadzeniach zawsze będzie
coś, co może cię gorszyć, gdyż nigdy nie zabraknie szatanów, usiłujących doprowadzić świętych
do upadków, i Bóg to dopuszcza, by ich doświadczyć i wypróbować. Dlatego też, jeśli nie będziesz
usiłował być takim, jakby cię w domu nie było,
nie będziesz zakonnikiem, choćbyś wiele działał,
nie dojdziesz do świętego ogołocenia i skupienia,
ani nie unikniesz szkód, wynikających z zajmowania się postępowaniem drugich. Nie zachowując tej przestrogi, choćbyś miał najlepszą intencję i gorliwość, padniesz ofiarą sideł szatańskich;
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owszem, już jesteś w nie ujęty, i to niesłabo, jeśli
dozwalasz podobnym roztargnieniom wstępu do
twej duszy. Przypomnij sobie słowa św. Jakóba
Apostoła: .Jeśli kto mniema, że jest nabożnym,
nie powściągając języka swego, ale zawodząc
serce swe: tego nabożeństwo próżne jest" (I. 25).
Rozumie się to niemniej o wewnętrznej, jak o zewnętrznej mowie.
PRZECIW

SZATANOWI.

10) Każdy, kto pragnie doskonałości, powinien ściśle
zachować trzy niżej podane przestrogi, by uchronić się od szatana, drugiego swego nieprzyjaciela.
Należy tu zauważyć, że z pośród wielu podstępów, jakich szatan używa, by zwieść ludzi duchownych, ten bywa najczęstszy, że nie kusi
wprost do złego, ale usiłuje wprowadzić ich
w błąd pozorem dobra. Dlatego trzeba ci być bardzo ostrożnym, nawet w rzeczach, które zdają
się być dobre, zwłaszcza, gdy nie w y p ł y w a j ą z posłuszeństwa. Pewność i bezpieczeństwo pod tym
względem znajdziesz, zasięgając rady u tego, do
którego należy ci jej udzielić.
Pierwsza przestroga.
11) Pierwsza więc przestroga jest ta, byś nigdy, pozatem do czego jesteś obowiązany, nie podejmował
bez nakazu posłuszeństwa żadnej czynności,
choćby ci się dobrą i pełną miłości zdawała, czy
to dla siebie, czy to dla innych osób zakonnych
lub świeckich. Zyskasz w ten sposób zasługi
i bezpieczeństwo. Wyrzecz się woli własnej,
a uwolnisz się od szatana i od szkód, narazie niewiadomych, ale z których w swoim czasie Bóg
zażąda od ciebie rachunku. Jeśli tego nie zacho-
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wasz, w tak małych jak i w wielkich rzeczach,
niechybnie mniej lub więcej oszuka cię szatan,
choćbyś z całą pewnością sądził, że dobrze postępujesz. I choćby nie było tu większego zła, jak
tylko to, że nie we wszystkiem kierujesz się posłuszeństwem, już by to był błąd karygodny, bo
milsze Bogu posłuszeństwo, niż ofiary. Czynności
bowiem zakonnika nie są jego własnością, lecz
rządzi niemi posłuszeństwo, więc jeśli je z pod
posłuszeństwa usuwasz, zdasz z nich rachunek,
jako ze straconych.
Druga przestroga.
12) Druga przestroga jest ta, byś widział w przełożonym tylko Boga którego przełożony ci zastępuje,
bez względu na to, jakim on jest osobiście. Wiedz
zaś dobrze, że szatan, wróg pokory, bardzo bywa
tu czynny. Odnosić się do przełożonego tak jak
wspomnieliśmy, jest źródłem wielkiego pożytku
i postępu; czynić zaś przeciwnie, to wielka strata
i szkoda. Strzeż się więc usilnie, byś nie zwracał
uwagi na jego usposobienie, przymioty, wartość
moralną, ani na jego sposób postępowania, przez
to bowiem narażasz się na tę wielką szkodę, że
posłuszeństwo nadprzyrodzone zamienisz na czysto ludzkie i będziesz się kierował tem, co widzisz
w twoim przełożonym, a nie chęcią podobania
się Bogu, którego widzieć nie możesz, a któremu
w osobie przełożonego masz służyć. Posłuszeństwo twoje będzie wtenczas próżne i tem mniej
zasługujące, im więcej ujemne strony przełożonego będą cię razić — a dodatnie pociągać. Dlatego zapewniam cię, że szatan, kusząc w ten sposób zakonników, sprowadził wielu z nich z drogi
doskonałości. Posłuszeństwo, w ten sposób pojęte,
Rskolakcje dla oiób zakonnych
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ma bardzo małą wartość w oczach Boga.
Jeżeli nie dołożysz wszelkich wysiłków, aby tak
się usposobić, by ci było zupełnie obojętnem,
jakiego masz przełożonego, w żaden sposób nie
staniesz się człowiekiem duchownym i nie zachowasz dobrze swych ślubów.
Trzecia przestroga.
13) Trzecia przestroga zmierza wprost przeciw szatanowi. Polega ona na tem, byś się starał z całego
serca upokarzać w słowach i czynach, ciesząc się
z dobra innych, jakby ze swego własnego, pragnąc serdecznie, aby we wszystkiem innych nad
ciebie przenoszono; tym bowiem sposobem z w y ciężysz zło dobrem, odrzucisz daleko szatana
i posiądziesz wesele ducha.
Staraj się ćwiczyć w tem, zwłaszcza względem
osób, mniej sobie miłych. Jeśli tego nie zachowasz, bądź pewny, że nie osiągniesz prawdziwej
miłości, ani też w niej nie postąpisz. Pragnij też
raczej być pouczanym przez wszystkich, niż —
choćby najmniejszego ze wszystkich — nauczać.'
PRZECIW CIAŁU.
14) Następujące trzy przestrogi musi zachować każdy,
kto pragnie zwyciężyć siebie samego i swą zmysłowość, to jest trzeciego swego nieprzyjaciela:
Pierwsza przestroga.
15) Pierwsza przestroga jest ta, byś był przekonany,
że poto tylko przyszedłeś do klasztoru, by cię
wszyscy ćwiczyli i urabiali. A b y się więc uwolnić od niedoskonałości i niepokojów, jakich może
ci nastręczyć usposobienie lub postępowanie za-
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konników i dla osiągnięcia stąd pożytku dla duszy,
uważaj wszystkich w klasztorze jako powołanych
do tego, by cię wyrabiać, co też w istocie jest
prawdą. Jedni mają cię ćwiczyć słowami, drudzy
uczynkami swemi, inni znowu myślami przeciwko tobie, a ty masz być powolny temu ich działaniu tak jak figura, którą też jeden obrabia,
drugi maluje, a trzeci wyzłaca. Jeśli tego nie
zachowasz, nie zdołasz przezwyciężyć uczuć
swych i zmysłowości, nie potrafisz zachować się
jak należy w pożyciu ze współbraćmi zakonnymi, nie osiągniesz świętego pokoju i nie unikniesz
wielu win i wykroczeń.
Druga przestroga.
16) Druga przestroga jest ta, abyś nigdy nie zaniedbał żadnej pracy dlatego, że nie znajdujesz w niej
upodobania, jeżeli służba Boża wymaga, byś ją
wykonał. Nie czyń też żadnej rzeczy dla samego
tylko smaku i upodobania, jakie ci ona sprawia,
lecz jeśli spełnić ją trzeba, uczyń to z takim oderwaniem, jakby ci była niemiła. Bez tego bowiem
nie zdołasz nabyć wytrwałości i zawsze słabym
zostaniesz.
Trzecia przestroga.
17) Trzecia przestroga jest, ażeby człowiek duchowny nie szukał nigdy smaku i przyjemności w swoich ćwiczeniach i nie spełniał ich dla tej słodyczy,
jaką w nich znajduje, jak również, by nie unikał
tych ćwiczeń dla goryczy i niesmaku, jakie mogą
mu one sprawiać. Owszem, należy mu szukać
zawsze trudu i umartwienia i w ten sposób ujarzmiać swoją zmysłowość: niema bowiem innego
sposobu, aby wyzbyć się miłości własnej i posiąść
miłość Bożą.

ŚW. JAN OD KRZVŻA
Doktór Kościoła

RADY

I

WSKAZÓWKI

DUCHOWNE*).

1) Zawsze Bóg odkrywał przed ludźmi skarby swej
mądrości i ducha, lecz teraz, gdy zło więcej uchyla oblicza, hojniej je odkrywa.
2) O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według swej
woli i pragnienia, gdy Cię szuka z czystą i pełną
prostoty miłością? Wszak Ty sam ukazujesz się
pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy
Cię szukają!
3) Chociaż dla ludzi dobrej woli droga jest równa
i słodka, to jednak mało na niej postąpi i z trudnością, kto nie ma dobrych nóg, odwagi i w y trwałości.
4) Lepiej jest obciążonemu być z silnym, niż swobodnemu ze słabym; gdy jesteś obciążony, jesteśz Bogiem, twą mocą, który jest zawsze z utrapionymi; gdy jesteś bez żadnego trudu, jesteś tylko
z samym sobą, czyli z całkowitą słabością. Cnota
bowiem i męstwo duszy wzrasta i umacnia się
w trudach znoszonych cierpliwie.
5) Kto chce być samym, bez podpory i przewodnictwa kierownika, będzie jak drzewo bez właściciela, wyrosłe na polu, które, choćby najwięcej
miało owoców, nie dojrzeją one jednak nigdy,
gdyż podróżni je pozrywają.
*) Dodatek do III-go wydania.
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6) Drzewo- pielęgnowane i strzeżone troską swego
właściciela, przyniesie mu w odpowiednim czasie
owoce, których się spodziewa.
7) Dusza bez przewodnika, choćby miała cnotę, jest
jak węgiel rozpalony, sam pozostawiony i raczej
będzie ostygała niż się rozpalała.
8) Kto sam upada, sam jest w upadku i niewiele
ceni duszę, kto sam sobie ufa.
9) Jeżeli się nie lękasz upaść sam, jakże myślisz,
że się sam podniesiesz? Wiedz, że dużo więcej
może dwóch razem, niż jeden sam.
10) Kto obciążony upada, z trudnością będzie mógł
powstać z swym ciężarem.
11) Jeśli ślepy upada, nie podniesie się sam, a choćby
się podniósł, pójdzie tam, gdzie nie należy.
12) Więcej Bóg pragnie od ciebie, choćby najmniejszego stopnia czystości duszy, niż największych
dzieł, k(órych możesz dokonać.
13) Więcej Bóg żąda od Ciebie, choćby najmniejszego
stopnia posłuszeństwa i uległości, niż wszystkich
innych czynów, które chcesz podjąć dla Niego.
14) Więcej Bóg ceni w tobie pragnienie oschłości
i cierpienia z miłości, niż wszystkich pociech, zachwytów, ducha i wzlotów, którebyś mógł mieć.
15) Stłum t w o j e pożądania, a znajdziesz to, czego
pragnie twe serce. Bo czyż wiesz, że twe pragnienie jest według woli Bożej?
16) O najsłodsza miłości Boga, tak mało poznana!
Kto znalazł twoje źródło, znalazł odpocznienie.
17) Nie chciej spełniać swej woli, choćbyś w gorzkości pozostawał, bo w spełnieniu j e j znajdziesz
podwójną gorzkość.
18) Więcej brudu i nieczystości niesie dusza z sobą
na drodze do Boga, jeśli żywi w sobie choćby
najmniejsze pożądanie świata, niż gdyby była
obarczona wszystkiemi, jakie tylko być mogą
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najbrzydszemi i najprzykrzejszemi pokusami
i ciemnościami, jeśli tylko nie zezwoli na nie.
Wśród tego bowiem może ufnie iść do Boga, spełniając wolę Chrystusa, który mówi: „Przyjdźcie
do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście
obciążeni, a ja was ochłodzę".
19) Przyjemniejsza jest Bogu dusza, która wśród
oschłości i cierpień poddaje się chętnie temu, co
Bóg zsyła, niż ta, która, uchylając się od tego,'
spełnia swe czyny wśród pociech.
20) Przyjemniejszy jest Bogu jeden uczynek, choćby
najmniejszy, spełniony w ukryciu, z pragnieniem,
by o nim nie wiedziano, niż tysiące innych, spełnionych z pragnieniem okazania ich ludziom. Kto
bowiem z najczystszą miłością pracuje dla Boga,
nietylko nie chce, by to ludzie widzieli, lecz nawet nie pragnie, by sam Bóg o tem wiedział
i owszem, choćby się Bóg o tem nigdy nie dowiedział, on nie zaprzestałby spełniać wszystkich
tych czynności z tą samą radością i miłością bezinteresowną.
21) Dzieło niewinne i czyste, spełnione dla Boga
w sercu czystem, jest całkowitem królestwem
dla Pana.
22) Podwójną pracę ma ptak, który usiadł na lepkiem sidle, t. j. uwolnić się z niego i nóżki z lepu
oczyścić. Podwójnie również musi się trudzić
każdy, kto idzie za swemi pożądaniami: uwalniać się z nich, a następnie oczyszczać się z tego,
co z nich pozostało.
23) Kto nie daje się unosić pożądliwościom, będzie
wzlatywał lekko swym duchem, jak ptak, któremu nie brak skrzydeł.
24) Mucha, osiadająca na miodzie, pozbawia się swobody lotu; i dusza, przywiązująca się do słody-
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czy duchowych, pozbawia się swobody i kontemplacji.
Nie zajmuj się stworzeniami, jeżeli chcesz zachować w swej duszy jasny i prosty obraz Boga. Opróżniaj raczej i oddalaj swą duszę od nich,
a będziesz chodził w świetle Bożem, Bóg bowiem
niepodobny jest do stworzeń.
Duch całkowicie czysty nie zajmuje się próżnemi rzeczami i nie kieruje się ludzkim sądem,
lecz w całkowitej samotności, wśród słodkiego
spokoju, obcuje w swem wnętrzu z Bogiem, którego poznanie przychodzi wśród głębokiej ciszy.
Dusza rozmiłowana jest cicha, łagodna, pokorna
i cierpliwa.
Dusza twarda w miłości własnej jeszcze się więcej zatwardza. Jeżeli T y , o dobry Jezu, nie złagodzisz duszy w swej miłości, pozostanie zawsze
w swej x twardości naturalnej.
Kto traci okazję do dobrego, jest jak człowiek
wypuszczający ptaka z ręki, gdyż ona już nigdy
nie powróci.
Nie poznałem Cię dobrze, o Panie mój, bo pragnąłem jeszcze poznawać i kosztować rzeczy tego świata.
Niechaj się wszystko na lepsze odmieni, Panie
i Boże, abyśmy w Tobie znaleźli odpocznienie!
Jedna tylko myśl człowieka ma większą wartość
niż świat cały, dlatego Bóg tylko jest j e j godzien.
Dla rzeczy martwych — to czego nie czujesz, dla
zmysłowych — zmysły, a dla ducha Bożego —
myśl.
Zważ, że twój Anioł Stróż nie zawsze pobudza
twe pożądania do działania, choć zawsze oświeca
rozum;dlatego wspełnianiu cnoty nieoczekuj zadowolenia, wystarczy ci rozum i poznanie.
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35) Nie pójdzie za tem pożądanie, do czego je anioł
stróż pobudza, jeśli jest ku innej rzeczy skierowane.
36) Wyschła ma dusza, iż zapomniała szukać pokarmu u Ciebie.
37) Nie znajdziesz tego, czego pragniesz i pożądasz,
ani na swej drodze ani w wysokiej kontemplacji,
lecz w głębokiej pokorze i uległości serca.
38) Nie trudź się napróżno, gdyż nie wejdziesz w ukojenie i słodycz duchową, jeżeli się nie będziesz
umartwiał w tem wszystkiem, czego pragniesz.
39) Zważ, że, im kwiat delikatniejszy, tem prędzej
więdnieje i traci swój zapach; dlatego strzeż się,
byś nie pragnął iść drogą pociech duchowych,
gdyż przez to nie będziesz wytrwały. Pragnij
raczej ducha silnego, nieprzywiązanego do niczego, a znajdziesz słodycz i pokój w obfitości,
smaczny bowiem owoc i trwały znajduje się
w zimnej i twardej ziemi.
40) Zwróć uwagę na to, że ciało twe jest słabe i że
żadna rzecz na świecie nie może dać siły ni pociechy twojej duszy. To bowiem, co się rodzi ze
świata, światowe jest, i co się rodzi z ciała, ciałem
jest, a duch dobry rodzi się tylko z ducha Boże- "
go, który się udziela nie przez świat i ciało.
41) Wejdź głębiej w swój rozum, byś wypełniał to,
co on ci wskazuje na drodze do Boga, a to ci więcej pomoże przed twym Bogiem, niż wszystkie
dzieła, które bez tej uwagi wykonujesz i wszystkie przyjemności duchowe, których pragniesz.
42) Błogosławiony, kto, wyzbywszy się swych upodobań i skłonności, patrzy na rzeczy w prawdzie
i sprawiedliwości, by je wykonać.
43) Kto kieruje się rozumem, jest jak człowiek pożywający sam miąższ, a kto idzie za upodobaniem woli, jest jak ten, co je liche owoce.
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44) T y , o Panie, zwracasz się z radością i miłością,
by podnieść obrażającego Cię, a ja nie zwracam
się, by podnieść i okazać szacunek memu nieprzyjacielowi.
45) O wszechmocny Boże, jeżeli jedna iskra T w e j
władzy i sprawiedliwości tak wynosi władcę
ziemskiego, że sądzi i kieruje narodami — cóż
uczyni T w a wszechmocna sprawiedliwość ze
sprawiedliwym i grzesznikiem?
46) Jeżeli oczyścisz swą duszę z próżnych przywiązań i pożądliwości, zrozumiesz w duchu rzeczy;
i jeżeli odwrócisz pożądliwość od nich, uweselisz
się ich prawdą, poznając to co w nich jest pewne.
47) Nie jesteś daleki, o mój Boże, od tego, kto się
sam nie oddala od Ciebie. Dlaczego więc mówią,
że Ty się oddalasz?
48) Ten tylko prawdziwie zwyciężył wszystkie rzeczy, Wvkim ani ich przyjemność nie sprawia radości, ani ich ciężar nie obudzą smutku.
49) Jeżeli chcesz przyjść do świętego skupienia, musisz tam dążyć nie nabywając lecz wyzbywając się.
50) Idąc z Tobą, o Boże mój, pójdę wszędzie, gdzie
zechcesz, bo tylko Ciebie pragnę jedynie.
51) Nie przyjdzie do doskonałości, kto nie stara się
być na wszystko obojętny, tak, by jego pożądliwości naturalne i duchowe były zadowolone
w całkowitym wyzbyciu się wszystkiego, gdyż
dla osiągnięcia najgłębszego spokoju i ciszy jest
to nieodzowne.
I tym sposobem miłość Boga
w duszy czystej i prostej jest prawie zawsze
czynna.
52) Ponieważ Bóg jest niedostępny, więc nie powinieneś się cieszyć, jeżeli twe władze mogą Go
coś pojąć i zmysły odczuć, bo nie znajdziesz zadowolenia w tem słabem poznaniu i dusza straci
lekkość potrzebną do wznoszenia się ku Bogu.
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53) Jeżeli dusza nie porzuca starań światowych i nie
poskramia pożądliwości, idzie do Boga, jak ten,
co ciągnie wóz pod górę.
54) Bóg nie chce, by dusza niepokoiła się drobnostkami i dla nich znosiła cierpienia. A jeśli ona
cierpi wskutek różnych wydarzeń światowych,
jest to dla słabości j e j cnoty. Dusza bowiem doskonała cieszy się z tego, z czego się smuci niedoskonała.
55) Droga życia jest zbyt krótka, by j e j poświęcać
wiele zabiegów i starań i więcej wymaga umartwienia woli, niż rozległej mądrości.
Im kto
mniej będzie szukał upodobania w rzeczach, tem
szybciej pójdzie po niej.
56) Dla przypodobania się Bogu nie trzeba wiele
działać; lecz raczej z dobrą wolą wszystko w y k o nywać, bez domieszki miłości własnej i ludzkich
względów.
57) Pod wieczór będą cię sądzić z miłości. Staraj się
kochać Boga, jak On chce być kochany, a o sobie samym zapomnij.
58) Bacz, byś się nie zatrzymał na obcych rzeczach
i niech ci nawet w pamięci nie przechodzą, bo
może sam własnych powinności nie będziesz mógł
spełnić.
59) Jeżeli w tym lub owym nie błyszczą cnoty, którebyś mógł widzieć, nie sądź dla tego, że on nie
ma wartości przed Bogiem dla innych cnót, których ty nie widzisz.
60) Nie może człowiek prawdziwie się cieszyć, ni
prawdziwie smucić, albowiem nie zna oddalenia
zła od dobrego.
61) Nie smuć się zaraz z nieszczęść na świecie, bo
nie znasz dobra zamierzonego w wyrokach Bożych, które one niosą z sobą dla wiecznej chwały
wybranych.
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62) Nie uweselaj się z szczęścia doczesnego, bo nie
wiesz napewno, czy ono ci zapewni życie wiekuiste.
63) W uciskach spiesz ufnie do Boga, a będziesz
umocniony, oświecony i nauczony.
64) W szczęściu i radościach spiesz rychło do Boga
z obawą i prawdą, a nie będziesz oszukany, nie
pójdziesz za próżnością.
65) Weź Boga za oblubieńca i przyjaciela, z który mbyś zawsze chodził, a nie zgrzeszysz, nauczysz
się kochać i wszystko ułoży się pomyślnie dla
ciebie.
66) Bez trudu pozyskasz ludzi i służyć ci będzie
wszystko, jeśli zapomnisz o wszystkiem i o sobie
samym.
67) Uspokój swą duszę, odrzucając wszelkie troski
i nie przejmując się niczem, a będziesz wiecznie
służył Bogu i znajdziesz w Nim radość.
68) Wiedz, że tylko w duszy spokojnej i wyzutej
z siebie Bóg króluje.
69) Jeśli się nie nauczysz umartwiać swej woli i innym ulegać, nie troszcząc się o siebie ani o swe
sprawy nie postąpisz w doskonałości, choćbyś
wiele chciał dokonywać.
70) Cóż ci pomoże, że dajesz Bogu tę rzecz, gdy On
innej żąda od ciebie? Poznaj, czego Bóg żąda od
ciebie i spełniaj to, a przez to lepiej zadowolisz
swe serce, niż czyniąc, co sam pragniesz.
71) Jak możesz się tak bez troski weselić, wiedząc,
że musisz stanąć przed Bogiem i zdać Mu rachunek z najmniejszych słów i myśli?
72) Rozważ, że wielu jest wezwanych, lecz mało w y branych i jeśli nie masz starania o siebie, bliżej
jesteś zguby niż zbawienia. Wąska jest bowiem
ścieżka, wiodąca do życia wiecznego.
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73) Nie ciesz się próżno, lecz miej ufną trwogę, wiesz
bowiem, ileś grzechów popełnił, a nie wiesz, czy
Bóg ci łaskaw.
74) W godzinie porachunku będziesz czuł ciężar, że
nie poświęcałeś czasu na służenie Bogu; czemu
więc teraz nie wypełniasz go i nie używasz tak,
jakbyś chciał mieć spełnione wszystko w chwili
śmierci?
75) Jeżeli pragniesz, by się zrodziła pobożność w t w e j
duszy, wzrastała miłość i zapał do rzeczy Bożych, oczyść ją z wszelkiej pożądliwości, miłości
własnej i wynoszenia się tak, by ci wszystko było obojętne. Bo jak chory, wyrzuciwszy zepsutą
materję, natychmiast czuje się lepiej i wraca mu
apetyt, tak i ty, również tak postępując, ozdrowiejesz w Bogu. Bez tego zaś, choćbyś wiele
czynił, nie postąpisz w doskonałości.
76) Jeżeli chcesz znaleźć pokój, radość t w e j duszy
' i prawdziwie służyć Bogu, nie zadowalaj się tem,
co opuściłeś, bo może znowu jesteś uwikłany jeszcze więcej niż przedtem, lecz porzuć wszystko,
co ci pozostaje i oddaj się jednemu, co ma w sobie wszystko, to jest świętej samotności, złączonej z modlitwą i czytaniem nabożnem i tam
przebywaj ustawicznie w zapomnieniu o wszystkiem. Więcej bowiem przypodobasz się Bogu,
strzegąc siebie samego, niż spełniając wiele czynów, do których cię posłuszeństwo nie obowiązuje, cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby
cały świat posiadł, a na duszy swej szkodę poniósł?
77) Im więcej się oddalisz od rzeczy ziemskich, tem
więcej zbliżysz się do niebieskich i większe skarby znajdziesz w Bogu.
78) Kto umrze dla wszystkiego, znajdzie życie we
wszystkiem.
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79) Oddal się od zła, czyń dobrze i szukaj pokoju.
80) Kto się skarży i narzeka, nie jest doskonałym, ni
nawet dobrym chrześcijaninem.
81) Ten jest pokorny, kto się ukrywa we własnej nicości i zdaje na Boga.
82) Ten jest łagodny, kto umie znosić bliźnich i siebie samego.
83) Jeżeli chcesz być doskonałym, sprzedaj swą rolę,
daj ją ubogim duchem i idź za Chrystusem w łagodności i pokorze aż na K a l w a r j ę i do grobu.
84) Kto w sobie tylko ufność pokłada, gorszy jest niż
szatan.
85) Kto nie kocha bliźniego, tym Bóg pogardza.
86) Kto działa z niedbałością, jest bliskim upadku.
87) Kto gardzi modlitwą, gardzi wszelkiem dobrem.
88) Lepszem jest opanowanie języka, niż post o chlebie i wodzie.
89) Lepiej jest cierpieć dla Boga, niż cudów dokonywać.
90) O jakiegoż szczęścia doznawać będziemy na widok Trójcy Przenajświętszej!

ŚW. JAN OD K R Z Y Ż A
Doktór Kościoła

ZASADY

MIŁOŚCI*).

1) Umartwiaj język i myśli i odnoś zawsze uczucia
do Boga, a rozpłomieni się twój duch Boskim żarem.
2) W samym tylko Bogu szukaj pokarmu dla duszy. Porzuć starania o rzeczy zewnętrzne, a nabywaj pokoju i skupienia serca.
3) W miłosnej pamięci o Bogu szukaj pokoju ducha, a gdy potrzeba ci mówić, nie trać tego spokoju i równowagi.
4) Miej wciąż w pamięci życie wiekuiste i to, że
najbardziej wyzuci, ubodzy i pokorni, cieszyć się
będą największem szczęściem i chwałą u Boga.
5) Uweselaj się zawsze w Bogu, który jest twem
zbawieniem i myśl, że dobrze jest cierpieć w jakikolwiek sposób dla Niego, który jest tak dobry.
6) Bądźcie nieprzyjaciółkami samych siebie i z świętą surowością dążcie do doskonałości, wiedząc,
że z każdego słowa, wymówionego poza posłuszeństwem, zażąda Bóg rachunku.
7) Pragnij gorąco, by Bóg uzupełnił twe braki,
o których On sam wie.
8) Ukrzyżowana w duchu i zewnętrznie z Chrystusem, będziesz żyła z pełnością i zadowoleniem
swej duszy, pozyskując ją w swej cierpliwości.
*) Dodatek do III-go wydania.
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9) Przylegnij z miłosną uwagą do Boga, nie pragnąc
rzeczy poszczególnych w N i m poznawać.
10) Miej ciągłą ufność w Bogu, ceniąc w sobie
i w twych siostrach to tylko, co Bóg ceni, to jest
skarby duchowe.
11) Wejdź do swego wnętrza i pracuj z myślą o twym
Oblubieńcu, który wciąż jest z tobą, darząc cię
miłością.
12) Nie dopuszczaj nigdy do serca myśli, niemającej
wartości duchowej, by cię snąć nie pozbawiły
upodobania do rzeczy duchowych i skupienia.
13) Niechaj ci wystarcza Chrystus Ukrzyżowany,
z Nim cierp i odpoczywaj, a przez to wyzujesz się
z wszystkich ciężarów zewnętrznych i wewnętrznych.
14) Staraj się, by wszystkie rzeczy były niczem dla
ciebie, i ty niczem dla nich, i zapomniawszy
o wszystkiem, przebywaj w skupieniu z swym
Oblubieńcem.
15) Miłuj cierpienia i uważaj je za małoznaczące wobec cierpień Oblubieńca, który poświęcił swe życie dla ciebie.
16) M i e j odwagę w sercu przeciw wszystkiemu, co
je porusza ku temu, co jest poza Bogiem i bądź
przyjaciółką cierpień Chrystusowych.
17) W y z u j się z wszystkich rzeczy i nie miej upodobania w doczesności, a zbierze twa dusza niepoznane skarby.
18) Dusza miłująca nie nuży siebie, ni innych.
19) Ubogich obnażonych okrywają szatami; i duszę
ogołoconą ze swych pożądliwości, z konieczności
okryje Bóg swą czystością, szczęściem i upodobaniem.
20) Są dusze tarzające się w błocie, jak brudne stworzenia, lecz są inne, wzlatujące jak ptaki w jasne
przestworza i w nich się oczyszczające.
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21) Jedno słowo wypowiedział Ojciec Przedwieczny,
którem jest Jego Syn i to Słowo wypowiada nieustannie w wieczystem milczeniu; w milczeniu
też powinna słuchać go dusza.
22) Mierzmy cierpienia na siebie, nie siebie na cierpienia.
23) Kto nie szuka Krzyża Chrystusowego, nie szuka
Jego chwały.
24) By rozmiłować się w duszy, nie patrzy Bóg na
wielkość jej, lecz na głębię j e j pokory.
25) „Kio się mnie zaprze przed ludźmi, zaprę się (jo
i ja przed Ojcem moim'' — mówi Pan.
26) Włosy często czesane są gładkie i niema trudności w zaczesywaniu ich. Również dusza, która
często bada swe myśli, słowa i czyny, będące j e j
włosami, i czyni wszystko z miłości dla Boga,
będzie miała starannie zaczesane włosy. Wtedy
wejrzy Oblubieniec na j e j szyję i będzie nią ujęty, i zraniony zostanie jednem j e j okiem, którem
jest czystość j e j intencji we wszystkich poczynaniach. Chcąc włosy dobrze rozczesać, zaczyna się
od wierzchu głowy; również wszystkie nasze prace winniśmy zaczynać od najwyższego punktu
miłości Boga, by były czyste i błyszczące.
27) Niebiosa są stałe i niezniszczalne. Również dusze, z natury niebiańskie, są stałe i nie skłaniają
się ku pożądliwości czy innym uchybieniom,
gdyż w pewnym stopniu upodabniają się do Boga, niezmieniającego się nigdy.
28) Nie szukaj pożywienia na niedozwolonych pastwiskach doczesności, gdyż „błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem
oni będą nasyceni". Bóg, będąc z natury Bogiem,
nas przez uczestnictwo chce uczynić bogami, podobnie, jak ogień zamienia wszystkie rzeczy
w siebie.
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29) Wszystko dobro, co mamy, jest nam pożyczane
przez Boga, które jest jego własnością; Bóg i jego dzieło jest to sam Bóg.
30) Mądrość przychodzi przez miłość, milczenie
i umartwienie; największą mądrością jest umieć
milczeć i nie zważać na słowa, uczynki i życie
innych.
31) Wszystko dla mnie i nic dla ciebie.
32) Wszystko dla ciebie i nic dla mnie.
33) Pozwól, by cię inni nauczali, rozkazywali ci, gardzili tobą i poddawali cię swej władzy, a będziesz
doskonała.
34) Pięcioraką szkodę wyrządza duszy jakakolwiek
namiętność, niepokoi ją, zamąca, brudzi, osłabia
i zaślepia.
35) Doskonałość nie polega na tych cnotach, które
dusza upatruje w sobie, lecz na tych, które Bóg
w niej widzi. Sama bowiem jest niczem, nie powinna się więc chełpić ze siebie, lecz raczej upokarzać.
36) Miłość nie polega na odczuwaniu wielkich rzeczy, lecz na wielkiem ogołoceniu i cierpieniu dla
umiłowanego.
37) Nie jest godny świat jednej myśli człowieczej,
gdyż ona się Bogu należy; każdą więc myśl, nieodnoszącą się do Boga, kradniemy Mu.
38) Władze i zmysły mamy tylko tyle zajmować, ile
to jest konieczne, a pozatem pozostawić je wolne
dla Boga.
39) Niezważanie na cudze niedoskonałości, przestrzeganie milczenia i ustawiczne zajmowanie się Bogiem, uwolni duszę od wielkich niedoskonałości,
a uczyni ją panią wielkich cnót.
40) Pięć właściwości ma ptak samotny: wzlatuje na
najwyższe wzniesienia, nie znosi towarzystwa,
nawet podobnego jemu, zwraca się pod powiew
Rekolekcje dla osób zakonnych

35
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41)
42)

43)

44)

wiatru, nie ma oznaczonego koloru, śpiewa
z pełną słodyczą. Tak również i dusza kontemplatywna powinna się wznosić ponad przemijające rzeczy, uważając je jakby nie istniały, być
przyjaciółką samotności, milczenia i nie cierpieć
towarzystwa żadnego stworzenia. Powinna zwracać się zawsze pod powiew Ducha Świętego, idąc
za Jego natchnieniami, aby przez swą wierność
stała się godną Jego'towarzystwa. Powinna wreszcie nie mieć oznaczonego koloru, nie przywiązując się do żadnej rzeczy, tylko spełniając wolę Bożą; i na koniec winna słodko śpiewać w kontemplacji i miłowaniu swego Oblubieńca.
Jeżeli dusza ma więcej cierpliwości na trudy
i więcej stałości na wyzbycie się pociech, jest to
znakiem większego postępu w cnocie.
Trzy cechy znamionują skupienie wewnętrzne:
pierwsza — brak upodobania w rzeczach przemijających, druga — upodobanie w samotności, milczenie i wybieranie tego, co doskonalsze, trzecia
— jeśli to, co powinno wspomagać duszę jak rozmyślania, akty pobożne, niepokoją ją, tak, iż nie
ma na modlitwie innej podpory tylko wiarę, nadzieję i miłość.
Nałogi dobrowolnych niedoskonałości, których
się nie zwycięża, jak np.: wielomóstwo, drobne
przywiązania do osób, ubrania, celi, książki, jakiejś ulubionej potrawy i inne drobnostki dla
zadowolenia ciekawości, słuchu i tem podobnie,
nietylko że nie pozwalają przyjść do zjednoczenia się z Bogiem, ale wogóle do doskonałości.
Jeżeli chcesz się szczycić, a nie uchodzić za nierozumną, odrzuć wszystko, co nie jest twoje,
a z reszty możesz się szczycić. Gdy jednak odrzucisz wszystko, co nie jest twoje, nic ci nie zostanie i z niczego masz się szczycić, by nie wpaść
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w próżność. Nawet gdy chodzi o dary łaski, które czyni-ą ludzi przyjemnymi w oczach Boga, nie
możesz się szczycić z nich, gdyż nie wiesz z pewnością, czy je posiadasz.
45) O jak słodką jest mi obecność Twa, Boże, który
jesteś moim najwyższem dobrem! Zbliżę się
w milczeniu do Ciebie i ujrzę T w e stopy, gdyż
podnosisz mnie do zaślubin z Tobą i nie nasycę
się, aż spocznę w T w y c h ramionach. I błagam
Cię, Panie, nie opuszczaj mię w tem skupieniu,
gdyż bez Ciebie wszystko utracę.
46) Gdy się uwolnisz od rzeczy zewnętrznych, w y zujesz z duchowych, nie będziesz uważała za
własność swoją łask Bożych — nie usidli cię pomyślność, ani przeciwieństwa nie skrępują ci lo7 tu.
47) Najczystsze cierpienie daje najjaśniejsze poznanie. »
48) Duszy, z Bogiem złączonej, lęka się szatan jak samego Boga.
49) Jeśli dusza pragnie, by się j e j Bóg oddał, najpierw sama powinna Mu się oddać całkowicie.
50) Dusza, zjednoczona całkowicie z Bogiem przez
miłość, nie ma nawet pierwszych nieporządnych
poruszeń.
51) Starzy przyjaciele Boga cudem tylko upadają, są
bowiem już ponad wszystkiem, co wiedzie do
grzechu.
52) O mój Umiłowany, wszystko, co przykre i bolesne, biorę dla siebie, a Tobie pozostawiam samą
przyjemność i słodycz.
53) Najpotrzebniejszem dla postępu — to milczenie
przed Bogiem, w pragnieniach i słowach, On bowiem najlepiej przyjmuje milczenie miłości.
54) Szukaj Boga w samej tylko wierze. Światło bowiem potrzebne w świecie zewnętrznym, by się
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55)

56)
57)
58)

59)
60)

61)

62)
63)
64)
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ustrzec od upadków, jest zbyteczne w świecie
ducha, tam lepiej go nie widzieć, a dusza będzie
miała większą pewność.
Więcej się nabywa w przeciągu jednej godziny
w skarbach Bożych, niż w naszych własnych
przez całe życie.
Pragnij być zapomniana przez innych i - przez siebie i nie patrz na cnoty czy uchybienia cudze.
Przebywaj sam na sam z Bogiem, czyń dobrze
w ukryciu, ukrywaj dary Boże.
Cechą dusz mężnych, szlachetnych i serc ofiarnych, to pozostawanie wtyle, by inni byli ponad
niemi. I pragną raczej dawać niż otrzymywać,
oddać się innym i ulegać im, niż być ponad nimi.
Wielkiem złem jest uważanie więcej na dary Boże, niż na samego Boga.
Rozważaj, jaka nieskończona mądrość, skryte tajemnice, jaki pokój i miłość i cisza rozlewa się
w sercu Boga... Jak wzniosła jest ta mądrość,
której Bóg sam naucza. To są owe wzloty miłosne rozpalające nawskróś dusze.
Nie bierz nigdy za wzór do naśladowania człowieka, choćby najświętszego, bo szatan przedstawi ci jego niedoskonałości, lecz naśladuj Chrystusa, który jest samą doskonałością i świętością,
a nigdy nie zbłądzisz.
Szukajcie w czytaniu, a otworzą wam na rozmyślaniu, wołajcie na modlitwie, a otworzą wam
w kontemplacji.
Miej odwagę w sercu przeciw wszelkim poruszeniom ku temu, co nie jest Bogiem i kochaj
cierpienia dla Chrystusa.
Słuchaj ochotnie, raduj się w cierpieniach, umartwiaj oczy, nie pragnij nic wiedzieć — milczenie
i nadzieja!

ŚW. JAN OD K R Z Y Ż A
Dokłór Kościoła

PODSTAWY

DOSKONAŁOŚCI*).

1) Mów mało i nie wtrącaj się w sprawy, o które
cię nie pytają.
2) Chodź zawsze w obecności Bożej i strzeż w sobie czystości, której cię Bóg naucza.
3) Nie uniewinniaj się i nie wzdrygaj się być napominaną przez wszystkich; słuchaj z pogodnem
obliczem nagany, wierząc, że sam Bóg mówi.
4) Ż y j tak, jakby tu nie było nikogo, tylko Bóg i ty,
by twego serca nie zatrzymała jakaś rzecz stworzona.
5) Uważaj za wielką łaskę, jeśli czasem otrzymasz
jakieś dobre słowo, nie zasługujesz bowiem na
żadne.
6) Nigdy nie rozpraszaj serca, nawet na najmniejszą chwilkę.
7) Nie słuchaj nigdy o słabościach ludzkich, a gdy
się ktoś skarży, poproś, by nie mówiono o tem.
8) Nie narzekaj na nikogo, nie pytaj o niepotrzebne
rzeczy, a wrazie potrzeby, uczyń to w krótkich
słowach.
9) Nie cofaj się przed trudem, choćby ci się zdało,
że mu nie podołasz.
10) Nie sprzeczaj się i nie w y m a w i a j nigdy słowa
nieodpowiedniego.
*) Dodatek do III-go wydania.
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11) Mów tak, byś nikogo nie uraziła i by t w e j m o w y
wszyscy mogli słuchać .
12) Nie odmawiaj niczego, choćbyś tego potrzebowała.
13) Nie w y j a w i a j tego, co ci Bóg mówi, pamiętając
o słowach Oblubienicy: mój sekret dla mnie.
14) Staraj się o pokój serca, nie przejmując się niczem na tym świecie, wiedząc, że to wszystko
przemija.
15) Nie zważaj wcale kto jest z tobą, a kto przeciw
tobie, starając się tylko Bogu przypodobać. Błagaj Go, by się działa zawsze Jego wola. K o c h a j
Go nad wszystko, bo On tego godzien.
DWANAŚCIE GWIAZD DO KORONY
NAJWYŻSZEJ DOSKONAŁOŚCI:
Miłość Boga, miłość bliźniego, posłuszeństwo,
czystość, ubóstwo, obecność w chórze, pokuta, pokora, umartwienie, modlitwa, milczenie, pokój.

CAŁOŚĆ

DOSKONAŁOŚCI:

Pamięć na Shrórcę nircgo,
Wejście głębokie ir niebie,
Miłość l kochanego.
MAKSYMA

ŚW.

JANA

OD

KRZYŻA:

Panie, cierpieć i być wzgardzonym dla Ciebie!

I

RÓŻNE

SERJE

REKOLEKCYJ*)

TRZYDNIOWE REKOLEKCJE
D L A OSÓB Ś W I E C K I C H ,
(dla nawracających się).
Wstępne rozmyślanie: O dobrodziejstwie stworzenia
DZIEŃ I. Rozmyślanie I. O końcu, dla którego człowiek jest stworzony
Czytanie I . O próżności świata
. . . .
Rozmyślanie II. O Grzechach
. . . .
Czytanie II. O unikaniu towarzystwa nieodpowiednich osób
.
.
Rozmyślanie III. O pilnem staraniu około
duszy
.
DZIEŃ II. Rozmyślanie I. Jako człowiek powinien
zawsze pamiętać na śmierć
Czytanie I. Człowiekowi nie należy oddawać
się próżnowaniu
Rozmyślanie II. O zlej śmierci
Czytanie II. O naśladowaniu Świętych
Rozmyślanie III. O sądzie
DZIEŃ III. Rozmyślanie I. O piekle
Czytanie I. O wzajemnej miłości
Rozmyślanie II. O wieczności
. . . .
Czytanie II. O wytrwałości w postanowieniach
.
.
. '
.
.
Rozmyślanie III. O niebie
Końcowe rozmyślanie: O łaskach i dobrodziejstwach
Boskich
.
. •'.
.
.
.
. t ' .
.

p.

str.
36
51
42
68
286
105
155
302
173
345
199
217
389
235
441
243
297

ik.

*) Uwaga. Komu nie ' odpowiadają podane w serjach
Rozmyślania lub Czytania, może sobie inne wybrać, stosownie
do potrzeby swej duszy.
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TRZYDNIOWE REKOLEKCJE
D L A OSÓB Ś W I E C K I C H ,
(dla pobożniejszych).
str.
Wslępne rozmyślanie: O końcu, dla którego człowiek
jest stworzony
DZIEŃ I . Rozmyślanie I . O niebie
. . . . . .
Czytanie I . O próżności świata
. . . .
Rozmyślanie II. O postępowaniu w cnotach
Czytanie II. O odmianie w człowieku światowego życia
Rozmyślanie III. O umartwieniu ciała
DZIEŃ II. Rozmyślanie I. O łaskach i dobrodziejstwach
Boskich
Czytanie I. O zachowaniu czystości
Rozmyślanie II. O umartwieniu języka .
.
Czytanie II. O unikaniu próżnowania
Rozmyślanie III. O obecności Boskiej
.
UZIEN III. Rozmyślanie I. O miłości Boskiej
Czytanie I. O naśladowaniu Świętych
Rozmyślanie II. O zgadzaniu się z Wolą
Boską
Czytanie II. O pokusach
Rozmyślanie III. O cierpliwem znoszeniu
przykrości dla Boga
. . . .
.
Końcowe rozmyślanie: O miłosierdziu Boskiem

51
243
42
260
118
274
297
204
318
302
357
382
345
403
416
435
440

TRZYDNIOWE R E K O L E K C J E D L A K A P Ł A N Ó W .
(Droga oczyszczająca).
Wstępne rozmyślanie: O dobrodziejstwie stworzenia
DZIEŃ I. Rozmyślanie I. O końcu, dla którego człowiek jest stworzony
Czytanie I . O próżności świata
. . . .
Rozmyślanie II. O grzechach
. . . .
Czytanie II. O łasce powołania do stanu duchownego
Rozmyślanie III. O pilnem staraniu około
duszy
DZIEŃ II. Rozmyślanie I . O złej śmierci
. . . .
Czytanie I. O zacności stanu duchownego .

36
51
42
68
57
105
173
81
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Rozmyślanie II. O sądzie
Czytanie II. O odmianie światowego życia
Rozmyślanie III. O piekle
DZIEŃ III. Rozmyślanie I . O wieczności
. . . .
Czytanie I. O zachowaniu ślubowanej Bogu
czystości
Rozmyślanie II. O pokucie
Czytanie II. O wytrwałości w postanowieniach
Rozmyślanie III. O nadziei w Bogu
Końcowe rozmyślanie: O miłosierdziu Boskiem

str.
199
118
217
235
204
281
441
364
449

TRZYDNIOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW.
(Droga oświecająca).
Wstępne rozmyślanie: O dobrodziejstwie powołania do
stanu duchownego
DZIEŃ I. Rozmyślanie I. O końcu, dla którego kapłan
,
powołany jest do stanu duchownego
Czytanie I. O zacności stanu duchownego
Rozmyślanie II. O posłuszeństwie
Czytanie II. O odmianie światowego życia
Rozmyślanie III. O ubóstwie
DZIEŃ II. Rozmyślanie I. O dobrej śmierci dobrego
kapłana
Czytanie I. O zachowaniu ślubowanej Bogu
czystości
Rozmyślanie II. O niebie
Czytanie II. O zachowaniu praw duchownych
Rozmyślanie III. O postępowaniu w cnotach
DZIEŃ III. Rozmyślanie I. O umartwieniu ciała
Czytanie I. Kapłan nie powinien być chciwy,
ani ubiegać się o godności, przełożeństwa
lub inne nieodpowiednie dla jego stanu
rzeczy
Rozmyślanie II. O umartwieniu języka
Czytanie II. O pokusach
Rozmyślanie III. O cierpliwem znoszeniu
przykrości dla Boga
Końcowe rozmyślanie: O nabożeństwie do Najśw. Sakramentu Ciała i K r w i Zbawiciela
.

75
89
81
113
118
128
193
204
243
223
260
274

324
318
416
435
409
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TRZYDNIOWE R E K O L E K C J E D L A
(Droga jednocząca).

KAPŁANÓW.
str.

Wstępne rozmyślanie: O końcu, dla którego kapłan powołany jest d o stanu duchownego . . .
DZIEŃ I. Rozmyślanie I. Jako kapłan powinien zawsze
pamiętać na śmierć
.
.
.
Czytanie I. Życie kapłana powinno być tak
dobre, żeby świecka osoba swem lepszem
życiem nie zawstydzała go
Rozmyślanie II. O dobrej śmierci dobrego
kapłana
Czytanie II. O zachowaniu praw duchownych
Rozmyślanie III. O niebie
DZIEŃ II. Rozmyślanie I. O umartwieniu ciała
Czytanie I. Kapłan powinien unikać towarzystwa nieodpowiednich osób świeckich
Rozmyślanie II. O pokucie
Czytanie II. O naśladowaniu Świętych .
Rozmyślanie III. O łaskach i dobrodziejstwach Boskich
DZIEŃ III. Rozmyślanie I. O duszach czyścowych
Czytanie I. Kapłan zawsze powinien zajmować się nabożeństwem
Rozmyślanie II. O obecności Boskiej
Czytanie II. O wzajemnej miłości
Rozmyślanie III. O miłości Boskiej .
Końcowe rozmyślanie: O zgadzaniu się z Wolą Bożą

SZEŚCIODNIOWE

81)
155
133
193
223
243
274
286
281
345
297
339
370
357
389
382
403

REKOLEKCJE.

Wstępne rozmyślanie: O dobrodziejstwie stworzenia
DZIEŃ I. Rozmyślanie I. O końcu, dla którego człowiek jest stworzony
Czytanie I . O próżności świata
. . . .
Rozmyślanie II. O dobrodziejstwie powołania do stanu duchownego
Czytanie II. O odmianie światowego życia
Rozmyślanie III. O pilnem staraniu około
duszy

36
51
42
75
118
105
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DZIEŃ' II. Rozmyślanie I. O posłuszeństwie
Czytanie I. O zachowaniu ubóstwa
Rozmyślanie II. O ślubie czystości
Czytanie II. O zachowaniu ślubowanej Bogu
czystości
Rozmyślanie III. O złej śmierci
DZIEŃ III. Rozmyślanie I. O sądzie
Czytanie I. O wystrzeganiu się drobnych
nawet przestępstw przeciwko prawom .
Rozmyślanie II. O piekle
Czytanie II. O unikaniu towarzystwa nieodpowiednich osób
Rozmyślanie III. O wieczności
. . . .
DZIEŃ IV. Rozmyślanie I. O niebie
Czytanie I. O unikaniu próżnowania
Rozmyślanie II. O postępowaniu w cnotach
Czytanie II. O naśladowaniu Świętych
,
Rozmyślanie III. O umartwieniu ciała
DZIEŃ V. Rozmyślanie I. O pokucie
Czytanie I. O stałem zajmowaniu się nabożeństwem
. Rozmyślanie II. O łaskach i dobrodziejstwach Boskich
Czytanie II. O wzajemnej miłości
Rozmyślanie III. O umartwieniu języka
DZIEŃ VI. Rozmyślanie I. O nadziei w Bogu .
Czytanie I. O pokusach
Rozmyślanie II. O miłości Boskiej
Czytanie II. O wytrwałości w postanowieniach
• . . .
Rozmyślanie III. O nabożeństwie do Najśw.
Sakramentu Ołtarza
Końcowe rozmyślanie: O miłosierdziu Boskiem

OŚMIODNIOWE

str.
113
179
148
204
173
199
249
217
286
235
243
302
260
345
274
281
370
297
389
318
364
416
382
441
409
449

REKOLEKCJE.

Wstęp: Nauka o rekolekcjach
DZIEŃ I. Rozmyślanie I. O dobrodziejstwie stworzenia
Czytanie I . O próżności świata
. . . .
Rozmyślanie II. O końcu, dla którego człowiek jest stworzony

17
36
42
51
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Czytanie II. O lasce powołania do zakonu św.
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Str. 89 wiersz 16 od g ó r y zamiast copiosus ma b y ć
copiosius.
Str. 113 w i e r s z 4 od g ó r y zamiast c o k o l w i e k ma b y ć
comkolwiek.
Str. 253 w i e r s z 4 od
parvis.

dołu zamiast parris

ma b y ć

Str. 291 wiersz 15 od dołu zamiast c e r n e m ma b y ć
carnem.
Str. 350 w i e r s z 11 od dołu zamiast k a m i e n n y c h ma
być kamieniach.
Str. 417 — 433 n a g ł ó w e k p r a w e j s t r o n y zamiast r o z myślanie I. ma b y ć c z y t a n i e I.
Uwaga. Inne. niepodane tu omyłki łaskawy czytelnik' sam
łatwo zauważy i poprawi.

Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych
Kraków, ul. Rakowicka 18.
I. NAJŚW. M A R I A P A N N A .
Najboleśniejsza, rozważania, napisał O. Bernard od Matki
Bożej Karm. bosy. Stron 200. Cena 2 zł.
Równolegle do Syna Człowieczego, który upada pod
krzyżem — który się staje pośmiewiskiem ludzi i nie masz
w nim krasy ani piękności... ukazuje nam autor, jakby
do wyżyn przebóstwienia, podniesione stworzenie — Matkę
Syna Bożego „przez łączność z Nim w cierpieniu nadludzką
natchnioną siłą".
Czcicielfe Marji nowe odkryją przymioty u Matki Jezusowej. Dusze wartość cierpienia rozumiejące, do kolan
matczynych' przypadną, o pomoc prosząc — a ci, co od boleści
uciekają pogardliwie, zrozumieją nareszcie to wielkie prawidło życia, które mówi że: „winy trzeba odkupić męką zadośćczyniącą".
Marja zawsze i we wszystkiem — według O. Aurjemm
opracował O. Rafał Kalinowski. Stron 46. Cena 30 gr.
Wygodny format i estetyczny wygląd zachęcają do bliższego zapoznania się z tą książeczką. Przez jej lekturę czciciele Marji pogłębią swą miłość i ufność w matczyną opiekę
Niepokalanej, a obojętni przez Marję na nowo odnajdą
Chrystusa.
Znak zbawienia, rozmyślania z przykładami, napisał
O. Bernard od Matki Bożej Karmelita bosy. Stron 302. Cena
3 złote.
Niema dzieła w polskiej marjologji, traktującego tak
obszernie i tak zajmująco o św. szkaplerzu. Książka, jakich
mało. Na całość składają się: historja szkaplerza karmelitańskiego, 31 rozmyślań i tyleż pięknych przykładów, tak
z ubiegłych wieków, jak i z lat obecnych.
Pełna płomiennego żaru, synowska, dziecięca niemal miłość autora do niebieskiej Pani przebija z każdego zdania
i z każdej strony. Nadaje się szczególnie dla członków III.
Zakonu karmelitańskiego; może ją jednak każdy czytać
z wielkim dla siebie pożytkiem.
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Miesiąc Marji w 7,jednoczeniu ze św. Teresą od Dziec.
Jezus. Stron 120. Cena 60 gr.
Dziełko godne polecenia duszom dążącym do doskonałości; napisane stylem jasnym i prostym wywiera na czytelniku dziwny urok.
Litanja do Matki Boskiej Szkaplerznej. Cena 5 gr.
Nabożeństwo do M. B. Szkaplerznej. — Nowenna, msza
Św. godzinki, nieszpory i pieśni. Cena 40 gr.
Szkaplerz karmelitański. — Pamiątka przyjęcia do Bractwa Najśw. Marji Panny z Góry Karmelu. Krótka nauka
0 szkaplerzu brunatnym, cel, obowiązki i przywileje bractwa
1 odpusty. Wszystkie te trzy broszurki traktują wprost lub
ubocznie o szkaplerzu św. i Matce Najśw. Szerokie rozpowszechnienie szkaplerza karmelitańskiego niezawsze idzie
w parze z jego zrozumieniem; a właśnie powyższe broszurki
mają to na celu. Cena 15 gr.
Dzieci M. B. Szkaplerznej, czyli ćwiczenia duchowne
dla członków Bractwa Szkaplerza św. Liczne nabożeństwa,
nowenny, objaśnienia i rozmyślania rekolekcyjne, o Męce
Pańskiej, Dziec. Jezus, Sercu Jezusa itd. Str. 874. Cena broszur. 3 zł., oprawne 5 zł.
Z Matką Boską Bolesną u stóp Krzyża. Piękne modlitwy
do Matki Boskiej Bolesnej, Nowenna i rozmyślanie, Droga
Krzyżowa w zjednoczeniu z Matką Bolesną itd. Str. 76.
Cena 50 gr.
Ostrobramska Pani. zebrał O. Bernard od Matki Bożej
Karm. bosy. Stron 80. Cena 50 gr.
Piękna broszura traktująca o historji, cudach, pięknie
i nastrojach cudownego Obrazu Matki Miłosierdzia w Wilnie,
w Ostrej Bramie.
Nowenna do Matki Boskiej Ostrobramskiej, zebrał O. J.
K. b. Stron 48. Cena 20 gr.
Cenna ta broszurka tchnąca serdeczną miłością ku Matce
Boskiej Ostrobramskiej, będzie z radością przyjęta przez
czcicieli „Tej co w Ostrej świeci Bramie".
Niepokalana. Obejmuje poraź pierwszy opracowany
w polskim języku prześliczny grecki hymn „Akatist", oraz
dwa większe utwory: „Matko kocham Cię", i „Niepokalana".
Cena 80 gr.
Czcicielom Matki Najśw. sprawi ta pięknie wydana książeczka prawdziwą radość.
Boży Kwiat, co z ziemi niebios dosięgnął, napisał O. Bernard od Matki Bożej Karm. bosy. Cena 1 zł.
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Dzieło przedstawia w pięknej poetyckiej formie tęsknotę
serca ludzkiego do odwiecznej prawdy, dobra i piękna i ukojenie jej w najdoskonalszym arcydziele stworzenia, jakim
jest Królowa nieba, Boży kwiat, co z ziemi niebios dosięgnął.
W krótkich, barwnych i tchnących płomienną miłością ku
Marji obrazkach, kreśli autor niezrównane piękno Niepokalanego Serca Najśw. Dziewicy, która po Bogu jest pełnią
najczystszej miłości, najczulszej dobroci, wszechwładnej
potęgi.
Książeczkę tę wydaną bardzo wytwornie, należy najgoręcej polecić, szczególnie Sodalicjom Mariańskim.
Zjednoczenie mistyczne z Marją i Magniticat, (S. Helena
Paula) — opr. S. Marja od św. Teresy z III. Zak. karm.
Cena 2 zł.
II. ŚW. TERESA OD JEZUSA.
Zycie św. Teresy od Jezusa napisane przez nią samą.
O Wartości tej książki pisać chyba nie potrzeba. Wystarczy
przypomnieć, że Kościół św. uznał autorytet w tajnikach
życia duchpwego jej autorki, św. Teresy i nazwał ją: Maler
spiritualiUm — Matką dusz życia wewnętrznego.
Dla osób pragnących poznać życie duchowe swej własnej
duszy w jej najrozmaitszych przejawach, jej porywy i wzloty,
książka ta jest. najlepszą przewodniczką.
Stron przeszło 600 (w ósemce). Cena broszury 7 zł.,
oprawna w płótno 9 zł. Na końcu umieszczono skorowidz
najważniejszych myśli Świętej.
Życie św. Teresy od Jezusa, (według Bollandystów —
przez karmelitankę z Caen). Tłumaczyła z franc. M. Bocheńska. Tom I i II. Cena 12 zł. Żywot ten czyta się jak dobrą
powieść. Przed zdumionym wzrokiem czytelnika przewija
się, jak taśma filmowa, życie ubogiej karmelitanki, kobiety
z męską duszą. Dowiadujemy się stąd nietylko o życiu wielkiej reformatorki Karmelu, lecz również o samej reformie
Karmelitańskiego Zakonu, o jego celu i duchu.
Jest to jedna z tych nielicznych książek, które wzruszają i pociągają do doskonałości.
Ćwiczenia duchowne św. Teresy od Jezusa — według
pism św. Teresy; książka rekolekcyjna. Stron 240. Cena 3 zł.
W czasach, gdy ruch rekolekcyjny w całym świecie katolickim wciąż przybiera na sile i coraz szersze pociąga za sobą
rzesze, książka ta może oddać znakomite usługi.
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Nauczy bowiem patrzeć na powaby świata przez pryzmat
wieczności. Język prosty, a często obrazowy, plastyczny niemal, czyni ją dostępną dla wszystkich.
Nowenna na cześć św. Teresy od Jezusa, (napisał św.
Alfons Liguori). — Cena 50 gr.
O czci, jaką Kościół oddaje św. Teresie od Jezusa przez
ks. Spisa. Jest to liturgiczne objaśnienie prześlicznej i głębokiej treścią Mszy św. o św. Teresie. Cena 1.30 zł. (wyczerpane).
Doskonałość chrześcijańska według nauk św. Teresy od
Jezusa, przez św. Alfonsa Liguori. Brosz. str. 32. Cena 20 gr.
Powyższa książeczka streszcza prześlicznie wszystko, co
można powiedzieć o doskonałości i podaje zasady, których
musi się trzymać każdy katolik. — będzie naprawdę istnym
skarbem dla ludzi, chcących kochać Boga i zbawić swą duszę.
Przestrogi duchowne Św. Teresy dla zakonnic Jej Zgromadzenia, z hiszpańskiego przełożył O. Bernard od Matki
Bożej Karm. bosy. Brosz. str. 16. Cena 15 gr.
Książeczka nieoceniona dla osób pragnących wyższej doskonałości, a zwłaszcza dla osób zakonnych.
III. SW. JAN OD K R Z Y Ż A .
Album św. Jana od Krzyża. Doktora Mistycznego —
68 obrazów oprócz tekstu. Tłumaczenie z franc. Stron 74.
Cena 8 zł.
Żywot ilustrowany Doktora Mistycznego św. Jana od
Krzyża, — zawiera również wyjątki z jego pism i nowennę;
tłumaczenie z hiszpańskiego, 25 ilustracyj. Stron 136. Cena
1.50 zł. Wydawnictwo „Głosu Karmelu".
Wobec rosnącego zainteresowania się osobą mistycznego
Doktora św. Jana od Krzyża, wiele do tego może się przyczynić tak album, jak ten żywot krótki i dostępny dla
wszystkich.
Pisma św. Jana od Krzyża, Doktora Kościoła:
Tom I.
Wnijście na Górę Karmel. Cena 4 zł.
Tom II. Noc ciemności i pieśń duchowna. Cena 4.50.
Tom III. Żywy płomień miłości. Cena 3 zł.
Żywot św. Jana od Krzyża; nap. Bocheńska, Cena 2 zł.
Żywot św. Jana od Krzyża na podstawie lekcji z brewjarza — obrazek składany. Cena 20 gr.
Tak pisma św. Jana od Krzyża jak i jego krótkie życiorysy mogą się wiele przyczynić do zrozumienia nauki św.
Doktora. „Wnijście", „Noc ciemności" i „Płomień ż y w y " nie
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są właściwie niczem innem, jak komentarzem do znanego
tekstu Pisma Św.: „Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż
swój i naśladuje mnie". Przeczytawszy jego dzieła, zrozumiemy dopiero znaczenie tego wyrażenia: „Nic, nic, nic".
świętość zakonna, napisał O. Łukasz, Karm. bosy, przetłumaczył z hiszpańskiego O. Franciszek, Karmelita bosy.
Każda osoba nietylko zakonna, ale wogóle duchowna powinna
ją mieć zawsze pod ręką i odczytywać wiersz po wierszu
w wolnych od zajęć chwilach.
Podobnej książki nie było dotychczas w języku polskim,
bo to przecież prawdziwe arcydzieło w zakresie ascetyki.
Głębią myśli i prostotą słowa zbliża się do rozpowszechnionych w całym świecie „Dziejów duszy".
W czasach, gdy gorączka pieniądza opanowała wszystkich, a chęć życia i użycia spędza sen z powiek, nawet zaśniedziałym flegmatykom, książka niniejsza uczy wyzbywać
się wszystkiego, co nas powstrzymuje na drodze ku doskonałości, każe iść za świetlanym wzorem boskiego Mistrza,
każe i uczy jak # być dobrym, być świętym. Str. 600. Cena:
oprawne 6 zł., broszura 5 zł. (wyczerpane).
Przestrogi duchowne św. Jana od Krzyża, Doktora Kościoła. Stroń 32. Cena 20 gr.
„Przestrogi duchowne" to synteza doskonałości.
Jeśli znajdzie się dusza, która wprowadzi je w życie
z całą stanowczością, w krótkim bardzo czasie wzniesie się
na szczyt świętości. W dzisiejszej chwili zawrotnego tempa
życia, nie pozostawiającego czasu na studjowanie większych
dzieł, te krótkie „Przestrogi" mogą się stać naprawdę stałą
książeczką, pewnego rodzaju „vademecum" dla wielu dusz.
IV. ŚW. TERESA OD D Z I E C I Ą T K A JEZUS.
Dzieje duszy, czyli żywot św. Teresy od Dziec. Jezus —
listy, poezje, cuda, ilustracje. Stron 452. Cena 6 zł.
Tyle napisano o tej cudownej „spowiedzi" świętej karmelitanki z Lisieux, że naprawdę niema co tu więcej pisać.
Tak bowiem św. Terenię jak i jej „Dzieje duszy" zna już
nietylko społeczność katolicka, ale i innowiercza, owszem
zna ją cały świat.
Świadczy o tem jej cześć szeroko rozpowszechniona,
świadczą liczne cuda i rozgłośne nawrócenia. Niema kościoła
bez obrazu lub figurki tej świętej XX. wieku.
Jej śladem. — O. Bernard od M. Bożej. Karm. bosy.
Sw. Teresa od Dzieciątka Jezus wzorem młodych katoliczek.
Katowice 1939. Str. 288. Cena broszur. 5.50 zł.
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Autor z właściwym sobie zapałem i znajomością duszy
przystosował „Dzieje duszy" do potrzeb młodzieży świeckiej.
Umysły bowiem nieprzygotowane nie umieją wyłowić dla
siebie praktycznych wskazówek z tej najpiękniejszej z wszelkich autobiografji.
Duch św. Teresy od Dziec. Jezus — według jej pism
i naocznych świadków jej życia. Stron 224. Cena 3 zł.
Wobec zmienionych warunków życia, zmienił się również
sposób podejścia do tego życia. Modyfikacji -uległ także,
w pewnym przynajmniej sensie, sposób zdobywania nieba.
Mistrzynią w tym nowoczesnym sposobie dochodzenia do
doskonałości (i to niedoścignioną), jest właśnie św. Terenia.
Każdy więc, kto pragnie zgłębić jej ścieżynę duchową, niech
korzysta z tego dziełka.
Sw. Teresa od Dzieciątka Jezus — życie — po śmierci.
Tłumaczenie z francuskiego. Stron 64. Cena 40 gr.
Krótki ten życiorys doskonale może spełniać swe zadanie
popularyzatora czci św. Teresy od Dziec. Jezus.
Historia wiosennego białego kwiatka — czyli św. Teresa
od Dzieciątka Jezus, wzór dziecięctwa duchowego — napisał
ks. dr. Jan Majchrzycki. Stron 96. Cena 60 gr. (wyczerpane).
Mała droga dziecięctwa duchowego — według życia
i pism św. Teresy od Dziec. Jezus; napisał G. Martin. Drugie
wydanie „Głosu Karmelu". Stron 128. Cena 1.50 zł.
Dwa powyższe dziełka informują nas dokładnie na czem
polega istota świętości i na czem polega t. zw. dziecięctwo
duchowe.
Poezje św. Teresy od Dziec. Jezus. Przekład z francuskiego. Stron 192. Cena 3 zł.
Prawdziwe piękno kryje się w poezjach św. Teresy od
Dz. J. Z każdej zwrotki i każdego wiersza płynie ku nam
ożywczy wiew zaziemskiego życia, przenika do najtajniejszych zakamarków duszy, porywa i rozprzestrzenia, zachwyca i pociąga do oblubieńca dusz, do Chrystusa.
Novissima verba — czyli ostatnie rozmowy św. Teresy
od Dziec. Jezus. Stron 218. Cena 3 zł.
Jest to jakby testament świętej, drżącą ręką na łożu
śmierci pisany; jest zarazem prawdziwym skarbem myśli
głębokich, owianych mistycyzmem duszy, u progu wieczności
stojącej.
Św. Teresa z Lisicux — Odrodzenie duchowe — napisał
O. H. Petittot, tłumaczenie z francuskiego. Stron 290. Cena
4 zł. (wyczerpane).
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Dobry język i lekki styl nie nużą czytelnika, owszem
pociągają i zachwycają.
Wszystko dla Jezusa. Przygotowanie dla dzieci do I-ej
Komunji św. z życia św. Teresy od Dziec. Jezus. Cena 1.50 zł.,
oprawne 2.50 zł. Książka ta wielkie może oddać usługi przy
przygotowywaniu dzieci do I - e j Komunji św.
Deszcz róż. — Cuda i laski św. Teresy od Dziec. Jezus;
ilustrowane; tłumacz, z franc. Cena 3.50 zł.
Cuda były i będą niezbitym dowodem prawdziwości naszej św. religji rzymsko-katol.; nieszczęśliwi i opuszczeni
niech stąd nabierają otuchy i ufności, a nowy i nieustanny
deszcz róż spłynie na zbolałe serca i zniszczone cierpieniem
ciała.
Mała droga św. Teresy od I)z. Jezus, pięknie ilustrowany
album — 31 artystycznych obrazków; tyleż stron tekstu.
Broszura 2.50, oprawne 3.70 zł.
Życie św. Teresy od Dziec. Jezus, ilustrowane w 08 obrazkach, tyleż stfon tekstu; na kredowym papierze. Broszura
5 zł., oprawna 6.50 zł.
Sceny i obrazki z życia „maleńkiej świętej" przemawiają
do nas zawsze w pewien swoisty, rzewny sposób.
Akt ofiarowania się miłości najlitościwszej św. Teresy
od Dz. Jezus i jego znaczenie z dodatkiem licznych modlitw,
wierszy, pieśni i nabożeństwem do św. Teresy od Dz. Jezus.
Stron 100. Cena 60 gr.
Legjon św. Teresy. — Ku szczytom Karmelu! — pod
przewodnictwem maleńkiej świętej. Cena 5 gr. (wyczerpane).
Moje pragnienia przy tabernaculum. Poezje św. Teresy
od Dz. Jezus, tłumaczenie z franc. Cena 10 gr.
Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dz. Jezus (większe).
Cena 40 gr.
Nabożeństwo ku czci św. Teresy od Dz. J. (mniejsze,
litanja z nowenną). Cena 20 gr.
Nowenna do św. Teresy od Dz. J. Cena 10 gr.
Zbiór pieśni do św. Teresy od Dz. J. Cena 10 gr.
Wezwania do św. Teresy od Dz. J., na uproszenie potrzebnych łask. Cena 4 gr.
V.

ROŻNE.

Król Wszechstworzenia. — Zbiór poezyj ku czci Chrystusa-Króla przez karmelitę bosego. Piękne to okolicznościowe
wydanie na obchód Kongresu Chrystusa-Króla w Poznaniu
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sprawi radość każdemu miłośnikowi Chrystusa. Cena 30 gr.
(wyczerpane).
Wynagrodzenie zbawi świat. Nabożeństwo wynagradzające do Przenajświętszego Oblicza z obietnicami dla czcicieli
Przen. Oblicza; droga krzyżowa, gorzkie żale, sposób słuchania mszy św. w duchu wynagrodzenia. Cena 50 gr.
Godzina święta Wynagradzająca w ognisku rodzinnem.
O. Mateo. Cena 50 gr.
Jezus Król Miłości. O. Mateo — w wybornem tłumaczeniu ks. dr. Żychlińskiego. Stron 278: Cena brosz. 3.50 zł.
oprawne 5 zł.
Jam jest Pasterz dobry. Roczny cyrkularz; napisał O. Mateo. Cena 10 gr.
Imię O. Mateo jes:t zbyt znane, by je zachwalać. Sam
ukochał gorąco Serce Jezusowe i innych do Czci Serca Jezusowego zachęca i pociąga. By zaś to Serce ukochać, trzeba je
przedtem poznać. Do tego mogą służyć 3 powyższe dziełka.
O miłości ofiarnej. Miłość wszystko zwycięża; napisał
ks. St. Duszyński. Cena 70 gr.
Tak mało dziś miłości bezinteresownej; wszędzie egoizm.
Uczmy się ofiarnej miłości, bo inaczej nie uzna nas Chrystus
za swych uczniów.
Ty przynajmniej kochaj mnie. Nabożeństwo ku czci
Najsł. Serca Jezusa. Przygotowanie na I-sze piątki miesiąca;
wydanie 3-cie. Cena broszury 0.50 zł.; opr. w płótno 1.20 zł.;
Nasz Boski Król. — O. Bernard od M. Bożej. — Cena
broszur. 2 zł.
Jest to pierwsza oryginalna większa praca w naszej literaturze religijnej. W prześlicznych obrazach na tle Pisma św.
ukazuje nam cudną postać Boskiego Króla i podkreśla dogmatyczne prawdy Jego królestwa.
Doskonały materjał do rozmyślań, kazań, przemówień.
Pójdźmy do Dziec. Jezus; książeczka do nabożeństwa.
Opr. papier. 50 gr., opr. płótn. 1 zł., opr. skór. złoc. brzeg 1.50.
Św. Józef, wzór nasz i opiekun. Str. 175. Cena brosz. 1.40,
opr. 2 zł.
Treść broszury dostosowana do naszych czasów i potrzeb.
Liczne przykłady jakże wymownie świadczą o krzywdzie
jaką wyrządzamy św. Patrjarsze z Nazaretu, gdy tak mało
ufamy Jego pośrednictwu, tak mało doń zwracamy się o wstawiennictwo.
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Niechże to nasze wydawnictwo przyczyni się i sprawi,
by miesiąc marzec stal się naprawdę miesiącem św. Józefa,
miesiącem Jego opieki i czasem Jego łask.
O. Rafał od św. Józefa, karmelita bosy — napisał Dr.
Emiljan Ostachowski. Str. 78. Cena 50 gr.
Sługa Boży — O. Rafał Kalinowski (obrazek - życiorys).
Stron 6. Cena 10 gr.
Joseph Kalinowski. — napisał P. Jean Baptiste. Tekst
francuski. Stron 600. Cena 7 zł.
Życiorys W. O. Rafała od św. Józefa (Kalinowskiego) —
napisała Teresa Lubińska. Stron 200. Cena 1.50 zł.
O. Rafał Kalinowski, napisał O. Bernard od Matki Bożej
(odbitka z „Ateneum Kapłańskiego"). Cena 50 gr.
Wspomnienia pośmiertne o ś. p. O. Rafale Kalinowskim
— skreślił O. Romuald od św. Eljasza. Stron 54. Cena 1 zl.
Mowa żałobna, wygłoszona na pogrzebie O. Rafała Kalinowskiego — pszez ks. M. Czermińskiego. Cena 30 gr.
Wszystkie powyższe książki zajmują się świetlaną postacią O. Rafała Kalinowskiego, karmelity bosego, którego
beatyfikacji da Bóg wkrótce się doczekamy.
Imię jego powinien znać każdy Polak, ho to imię drogie.
Bohaterem był w powstaniu stycznionem, bohaterem pozostał w całem życiu. Nigdy się nie zniżył, nie upadł; sam żył
życiem doskonałem i innych pociągał w sfery ideału. Umarł,
by żyć dalej.
Merc Terese de Jesus (Marchocka). Tekst francuski.
Stron 468. Cena 5 zł.
Wielebna Matka Teresa od Jezusa Marja Anna Mar*
chocka. Wydanie ks. ks. Jezuitów. Stron 248. Cena 2.80 zł.
Krótki życiorys W. M. Teresy od Jezusa (Marchockiej).
Wydanie „Głosu Karmelu". Stron 46. Cena 50 gr.
Wprawdzie Teresa Marchocka żyła w X V I I w., nic jednak
nie stoi na przeszkodzie, by teraz wystawić ją na światło
dzienne ku zbudowaniu, pocieszeniu i pociąganiu dusz do
Jezusa, którego ona niemniej kochała od swej imienniczki,
wielkiej reformatorki z Avilla. Oby przez modlitwy pobożnych
osób i ona jaknajprędzej dostała się na ołtarze, bo godną
jest tego.
Papież Pius X I I . — Stron 96, duży format, 33 ilustr.,
cena 3 zł. Nakładem „Głosu Karmelu". Wytworne wydanie
zaopatrzone w 33 ilustracyj zaznajamia nas nietylko z postacią nowego Ojca Św., przez cały świat w tak entuzjastyczny sposób powitanego, nietylko z jego życiem dotychczaso-
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wym, związanym tak ściśle w ostatnich zwłaszcza latach
z wielkim Papieżem Piusem XI. ale z samą instytucją papiestwa. założonym i kierowanym i utrzymywanym nieraz
w sposób nawet widoczny ręką opatrzności. Książka ta, to
cenna niezapomniana pamiątka, znak przynależności i ukochania św. Kościoła katolickiego.
Prorok Karmelu, (św. Eljasz) — Ks. Karol Garzide.
Stron 140. Cena brosz. 4 zł.
Niniejsza książka pragnie dać głębsze zrozumienie ducha
i świętości karmelitańskiej, jako ciągłej ofiary miłości na tle
życia świętego Proroka Eljasza. Oby znalazła się w rękach
tych, co w szeregach Akcii Katolickiej pracują nad rozszerzeniem Chrystusowego Królestwa. Ona im powie, gdzie tkwi
źródło skutecznej pracy i zwycięstwa.
Sw. Augustyn — napisał Giowanni Papini. Z właściwą
sobie silą i kontrastowością przedstawia znany włoski pisarz
potężną postać biskupa Hippony, który im niżej zeszedł w młodości, tem wyżej wzbił się później w dziedziny życia Bożego.
Stron 246. Cena 5 zł.
Żywot Ojca Hermana (Cohen) — karmelity bosego (konwertyty). Cena 50 gr.
Duchowość Brata Alberta — napisał O. Bernard od Matki
Bożej. Str. 256. Cena 3 zł.
Książka ta spotkała się z rzadkim dziś wzięciem, pełne
szczerego uznania recenzje i polecenia, wychodzą z pod wybitnych piór w Polsce.
Polecamy ją zwłaszcza dla tych, którzy chcą ujrzeć pokazową lekcję nauczania świętości przez św. Jana od Krzyża.
Dzień skupienia. Praktyczn,- książeczka na dzień rekolekcyj miesięcznych. Cena 50 gr.
Ku Zjednoczeniu. — Żywot S. Gabrjeli karmelitanki
Dziec. Jezus — napisał O. Bernard od Matki Bożej. Str. 240.
Cena 4.50 zł.
Z książki tej płynie cudne piękno tej świętej postaci,
owiewa duch Boży w niej sprawiający cuda swą łaską, poznajemy heroizm świątobliwej karmelitanki III. Zakonu,
której życiowym zawołaniem było „Płonąć, by spłonąć".
Barwny obraz i poglądowa lekcja świętości wśród codziennych zajęć.
Miłośnik przeszłości. — Str. 48. Cena 30 gr.
Broszura ta przedstawia nam świetlaną postać znanego
w Polsce marjologa, kaznodziei i historyka śp. ks. Władysława Staichu oblata zakonu OO Karmelitów Bosych.
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Nowa Gwiazda Karmelu. — Żywot S. Marii, karmelit.
bosej — napisał ks. Buzy, tłum. z franc. Str. 197. Cena 3.50 zł.
Jest to żywot karm. bosej, córki Palestyny, noszącej na sobie
znamiona wybraństwa bożego i stygmaty Chrystusowego
cierpienia. 33 lata życia to jeden ciągły, ustawiczny cud
w znaczeniu niezwyczajności, to ustawiczne cierpienia, zachwyty, wizje napaści szatana. Wydawnictwo SS. Karmelitanek w Przemyślu.
Kwiateczki duchowne. — Ludwika Blozjusza; nauki i rady życiowe. Stron 120. Cena 1.50 zl.
Nie każdy umie sobie radzić, a zwłaszcza w trudniejszych
chwilach życia; takiemu wielką pomoc może dać powyższa
książeczka.
Świat kolend. — Str. 60. Cena 60 gr.
Jest to prześliczna rzecz osnuta na tle pieśni Bożenarodzeniowych. Głębokie nawarstwienie ducha religijnego
i polskiego, barwna malowniczość obrzędów świątecznych,
piękno Bożej Dzieciny, Jej dobroć, szczodrość i miłość —
przesuwają się przed naszą duszą i zlewają do niej najgłębsze
uczucia, gdy się czyta tę książkę.
Do tego czasu nie mieliśmy ujętego w przystępnej nam
formie świata kolend, toteż książka la zostanie zapewne powitana z największą radością przez wszystkich, co chcą wniknąć w Bożenarodzeniowe tajemnice i przeżywać je nie tylko
zewnętrznie, ale przedewszystkiem w duszy.
Radość w Panu — napisał O. Conzidine T. J. Tłumaczenie
z angielskiego. Stron 80. Cena 70 gr.
Tak mało radości na świecie. Gdzie leży tego przyczyna?
Mało zdaje sobie sprawę z tego, gdzie jej szukać. Szukają
tam, gdzie jej niema. Radość leży nie w stworzeniach, ale
w Stwórcy.
Wielka Urszulanka. M. Cecylja Lubieńska. — Str. 23.
Cena 50 gr.
Doskonały szkic odtwarzający duchowość śp. M. Cecylji
Lubieńskiej został bardzo przychylnie przyjęty w sferach
inteligencji katolickiej.
Przewodnik życia duchownego, — opracował X. H. Weryński. Z niemieckiego przetłum. O. Romuald Karmelita bosy.
Str. 128. Cena 60 gr.
Żyć miłością; książka do naboż. dla czcicieli św. Teresy
od Dz. J., opr. płótn. 2 zł., opr. skór. szyldkretow. 4.50 zł.,
skór. elastyczną 5 zł.
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Brewjarzyk dla III Zakonu N. M. P. z Góry Karm. i św.
Teresy. Cena zależnie od oprawy i papieru od 14 zł. do 5 zł.
Małe Officium o Najśw. M. P. Polskie wydanie (str. 76).
Opr. w płótno 2 zł., broszura 1 zł., skórka 4.50 zł., półsk.
złote brzegi 3 zł., półsk. srebr. brzegi ,2.50 zł.
Zakon Najśw. Marji Panny z Góry Karmelu. Jego historia — duch — życie. Stron 142. Cena 2 zł.
Szkoła mistyczna karmelitańska, —"O. Bernard od Matki
Bożej. Str. 45. Cena 50 gr.
Klasztor w Czernej. Str. 111. Cena 1.50 zł.
Biała Mniszka, (Bł. Bronisława) — O. Bernard od M. B.
Str. 206. Cena brosz.
Głos Pana Kruszącego Cedry Libańskie, czyli Rekolekcje
dla osób zakonnych. — Trzecie wydanie. Str. 576.
Na książce tej kształciło się i urabiało swe życie duchowne kilka pokoleń Karmelu. Jest to najpiękniejsza książka
rekolekcyjna, jaka się ukazała w polskim języku. Dla osób
zakonnych, książka ta będzie, nietylko odnowieniem rocznym
ducha, lecz również i codziennym pokarmem.
Oprawne roczniki „Głosu Karmelu".
Półrocznik 1927, cena 3 zł. (wyczerpany).
Rocznik 1928, cena 5 zł.
Półrocznik 1927 i rocznik 1928 razem oprawne — 8 zł.
(wyczerpane).
Roczniki 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934. 1935, 1936.
1937, 1938, 1939 pojedynczo po 6 zł.
„Glos Karmelu". Piękny, bogato ilustrowany miesięcznik.
Stron od 32—48.
Kto chce żyć w duchu Kościoła, wniknąć w głębię i znaczenie naszej wiary, Mszy i obrzędów świętych — niech czyta
„Glos Karmelu". Kto chce poznać życie wewnętrzne, sposób
dążenia do doskonałości drogą największych mistrzów życia
duchowego, św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża —
niech czyta „Glos Karmelu".
Kto chce przypatrzyć się żywym i barwnym obrazom
z Ewangelji, aktualnym, dzisiejszym przykładom świętości
i cnoty — niech czyta „Głos Karmelu". Kto chce poznać
największą świętą naszych czasów św. Teresę od Dzieciątka
Jezus, dowiedzieć się o niej wielu nowych szczegółów, przypatrzyć się ciągłemu „Deszczowi róż", cudów i łask — niech
czyta „Glos Karmelu". Prenumerata roczna według możności
każdego od 3—5 zł. Cena pojedynczego numeru 30 gr.

