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NA NIEDZIELĘ T. ADWENTU.
O przedwiecznem pochodzeniu S ł o w a .

I. Na początku było Słoiro. a Słomo było
u lioga, a Bogiem było Słowo (Jan 1.1.). Syn Boży
jest Słowem Ojca Przedwiecznego, spółistotnym
jego obrazem. W Nim jaśnieją wszystkie nieskończone doskonałości Boże, wieczność, niezmicrnośó, mądrość, dobroć i t. d.. które Bóg
Ojciec wlewa w Boga Syna, przez wiedzę samego siebie, przez tę wiedzę przedwiecznie
Syna swego rodząc. "Wierz w to silną i niezachwianą wiarą. Wierz także, żeś stworzon
na obraz i podobieństwo Boże. Przez grzech
niestety! skaziłeś ten obraz, utraciłeś podobieństwo z Bogiem, utraciłeś Boga. O szkodo
niezmierna! o utrato niewymowna! .leźli chcesz
odzyskać Boga, jeźli chcesz odzyskać podobieństwo z Bogiem, wpatruj się w Boga wiarą
żywą i miłością żywą; a przez wiarę, nadzieję
i miłość krusząc serce swoje, wyglądaj od Boga
przebacw>nia grzechów.
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II. Wszystko się przez Nie stało: A bez Niego
nic się nie stało, co się stało. (Jan I. 3.). U waż,
iż wszystko z niczego stworzone i utrzymuje
się mocą Słowa lioże^o, bez której nieby nie
powstało, a wszystkoby się w nic obróciło.
Wyznawaj żywą wiarą, że jak wszystko, tak
i ty tymże sposobem od linga pochodzisz i zależysz. Uwielbiaj i wysławiaj potęgę .lego.
Wszystkie stworzenia wzywaj do uczczenia
IJoga: one też ciebie wzywają. Dziwuj się dobroci Boskiej, która, pomimo to, iż tyle innych
istot, które stworzyć mogła, nie stworzyła,
tobie, nędznemu grzesznikowi, dała byt i życie.
Poznaj także jak wiele mógłbyś był uczynić
przy pomocy Hożej, a jak mało uczyniłeś. Upokórz się i wyznaj, iż nic bez Boga nie możesz. Chwyć się Wszechmocnej ręki .lego, przez
którą jedynie wszystko możesz, a staniesz się
bohaterem w rzeczach trudnych i przykrych.
III. W Nim był Żywot (Jan. I. 4.).' Wzleć
nad stworzenia ku Stwórcy. Myśl. iż wszystkie
rzeczy stworzono w sposobie wyższym są w Bogu, i mają w Nim niejako istnienie Boskie
a żywe. Więc i ty byłeś w Słowie, żyłeś żywotem. A teraz, żyjeszli żywotem Boskim? Co
na to odpowiadają uczynki twoje, te znamiona
życia twojego ? O! dziękuj za odebrano łaski.

Żałuj, żeś ich tyle zmarnował. I '1'aj. że cię Hóg
podniesie do żywota Kio w a, bylebyś tego pragnął szczerze, a sercem skruszonym i kochającym.
NA PONIEDZIAŁEK 1'0 NIEDZIELI I. ADWENTU.
0 stworzeniu i końcu c z ł o w i e k a .

J. 1 stworzył Bóg człowieka na wyobrażenie
swoje (Gen. 1. 27.). Uznaj Stwórcę swojego,
Jego wieczność w istnieniu, Jego wszechmocność w stworzeniu, Jego mądrość w rządzeniu, Jego dobroć w udzielaniu się, i t. d.
Chwal i wysławiaj miłość Jego. Tu jest obecnym Ten, który cię z niczego stworzy i. Cały
do Niego należysz. Ileż to razy wydzierałeś
się z rąk Jego! I'owstań i wróć w posiadanie
Jego, żałując, miłując i woli Jego cały się poddając (woła Leon Święty). Bóg stworzył cię
na wyobrażenie swoje. Ale tobie zostawił, ażebyś to podobieństwo zachował (powiada Bazyli Święty). Porównaj się z Tym. na którego
wyobrażenie stworzon jesteś; uważ, ileś utracił z podobieństwa do Niego ! Postanów co najrychlej zbliżyć się do wzoru twojego w tym
wszystkim, w czymeś od Niego odstąpił. Błagaj o łaskę.
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II. Utworzył tedy Pan Jióy człowieku z mułu
ziemi, i natchnął w oblicze jego decli żywota
((ien. 11. 7.). Bóg nadał duszy szlachetnej
ciało z mułu ziemi, ażebyś się nie pysznił
szlachetnością swoją, i żebyś nio upadał na
duchu, dla nikczemności swojej. Jeżeliś tak
szlachetny z duszy, czemuż się skłaniasz ku
rzeczom podłym ? Jeżeliś tak nikczemny z ciała,
czemuż się stajesz niewolnikiem jego? Popraw
się. Miej staranie o ciele swoim, ale mu nie
służ: dogadzaj potrzebie ciała, a strzeż się
rozkoszy jego. Uniżaj się teraz dobrowolnie
w duchu pokory, nim ci przyjdzie pomimowolnie w proch się rozsypać.
111. I'anu Boyu twemu kłaniać się będziesz,
a Jemu samemu służyć będziesz [^AsAM. IV. 10.).
Oto jest koniec, na który stworzony jesteś.
Uznaj Pana i Boga twego, i poznaj jaką Bogu
i Panu twojemu winieneś cześć i służbę ze
wszystkich władz duszy i ciała; wszystkie bowiem do tej czci i służby są obowiązane. Uważ,
jak mało uznawałeś tę prawdę: dlatego tak
źle używałeś i nadużywałeś władz swoich.
Jęcz i ubolewaj. Wejrzyj na koniec wzniosły,
do którego prowadzi służba Bogu. Wychwalaj
Boga. który ci się saru za nagrodę daje, dzięki
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składaj, pragnij, proś o laskę, a czyń dobro
postanowienia.
NA WTOREK PO NIEDZIELI I. ADWENTU.
0 środkach do osiagnienia końca c z ł o w i e k a .

I. Na początku stworzył lióg Niebo i ziemię
(Gen. 1. 1.). Ileż to rzeczy ci służy! Jedne
z nich są przyrodzone, jako t o : niebo i ziemia
ze wszystkim sprzętem i ozdobą swoją, ludzie,
nauki, cnoty, i t. d. Drugie nadprzyrodzone,
jako to: Chrystus Pośrednik, Jego zasługi. Sakramenty, łaska. Aniołowie. .Święci, Pismo
święte, kazania, i t. d. Zdumiej się, iż Bóg
tobie, niewdzięcznikowi i przestępcy, tyle uczynił. Wychwalaj Boga we wszystkich dziełach
Jego, i uznawaj miłość Jego. Pomyśl, ile nam
zgotował w Ojczyźnie, kiedy nas, wygnańców,
tyle udarował.
II. Podałeś wszystko pod nogi Jego (Ps. VIII.
8.). Uważ sposób i uczucie Boże w podaniu
ci tych wszystkich środków: miłość, dla której z rozkoszą obsypuje cię wszelkiem dobrodziejstwem : wspaniałość, dla której obdarza
cię nad potrzebę tylu przyjemnościami: opatrzność. przez którą wszystko urządza w czasie
swoim; mądrość, przez którą to, co masz za
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•/Je, On obraca na dobro twoje; cierpliwość,
dla której nie odciąga swej ręki od nas. niewdzięczników. Dziw się, wysławiaj, dziękuj,
a wyznawaj niegodność swoję. Ucz się od
Stwórcy swego być hojnym i stałym w służeniu Mu całym sercem swoim. Czyś zawsze
był takim? Żałuj, proś o łaskę, popraw się.
111. Rzeczy Jego niewidzialne, od stworzenia
świata przez te rzeczy, które są uczynione, zrozumiane, bywają poznane (Do Rzym. 1. 20.).
L waż, iż końcem tych wszystkich środków jest
wspomaganie cię w dojściu do końca, na jaki
stworzony jesteś. Wspomagają twe ciało, żywiąc, odziewając, lecząc, bawiąc, i t. d. Wspomagają twą duszę w porządku przyrodzonym,
kształcąc i nauczają:: w porządku nadprzyrodzonym, podnosząc cię do poznania wszechmocności, mądrości, opatrzności i dobroci Boga.
i do ukochania go nad wszystko. Zawstydź
się, iż dotąd tak gnuśnie i niedbale używałeś
tych wszystkich środków. Dój się ich. jako
świadków i oskarżycieli na strasznym sądzie.
Dziękuj za nie. Proś, aby ci dla twojej gnuśności lub przewrotności odjęte nie były. Postanów używać ich odtąd na koniec właściwy.
Ufaj w miłosierdzie Boże. a czyń dobre postanowienia.
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NA ŚKODIi PO NIEDZIELI I. ADWENTU.
0 dobrym używaniu s t w o r z e ń , a obojętności względem
nich.

I. I widział Bóg wszystkie rzeczy, które byt
uczynił, i były bardzo dobre (Gen. I. 31.).
Wszystko od pierwszej chwili stworzenia było
tak dobre, iż lepsze być nie mogło ku wspomaganiu cię w dojściu do końca twego. I>0bremi są zdrowie i choroba, cześć i poniżenie,
bogactwo i ubóstwo, smutek i pociecha, i t. d.
.lakeś używał dotąd tych wszystkich rzeczy?
Na marność, na zmysłowość, na zgubę swoję.
Znieważyłeś Hoga, używając na złe stworzeń
Jego. Znieważyłeś stworzenia, obracając je na
złość i grzech. Znieważyłeś siebie, pędząc ku
zagubię. Zbłądziłeś! Zawstydź się, żałuj, przebłagaj, powróć na łono Ojca twojego: Wzbudź
w sobie ufność w Bogu, wzywaj pomocy Jego,
1 t. d.
II. Błogosławiony mąż, którego nadzieja jest
imię Pańskie, a nie oglądał sic nu marności i na
szaleństwa omylne (Ps. XXXIX. 5.). Rozważ
sposób dobrego używania stworzeń, który zależy: 1) na tym, ażebyś je nie tylko w ogólności, ale i w szczególności odnosił do Boga,
nie zaś do nich samych, lub do siebie; 2)
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ażebyś się zastanowił w czym i jak, to lub
owo do zbawienia twego pomódz ci, lub zaszkodzić może; 3) ażebyś zważał na uczucie
i pożądanie twoje w t<5j lub owej rzeczy: czy
szukasz w niej Boga, czy siebie, czy marności
i szaleństw światowych. Przejrzyj pod tćmi
względami przeszłość swoję. a stanów o przyszłości: albowiem koniecznie potrzeba, ażebyś
rzeczy stworzonych używał jedynie ku dojściu
do ostatecznego końca swojego. Inaczej nie godzi
się. Tę prawdę wyryj głęboko w sercu swoim.
III. Nie ustępuj na prawo ani na lewo (Przyp.
IV. 27.). Nie przywiązuj się bardziej do zdrowia. do bogactw, do czci, ni/li do choroby,
do ubóstwa, do poniżenia: bo jedne, równie
jak drufrie, prowadzą do jednego końca, to
jest do poznania Boga, do miłowania Go, do
służenia Mu. Postaw się w świętej obojętności: a cokolwiek ci się zdarzy, wszystko to
ofiaruj Bogu. A przeto wygnaj, wyrwij z serca
swego wszelką nieporządną miłość siebie i stworzeń: są to bowiem sidła, w które żeś tak
często wpadał, żałuj teraz i bój się sądu sprawiedliwości Bożej. I dlatego wzgardzaj rzeczami miłemi, jeźli ci szkodzą przed Bogiem:
ukochaj rzeczy przykre, bo te odrywają od
ziemi, a ku niebu wznoszą.

NA CZWARTEK PO NIEDZIELI I. ADWENTU.
0

upadku

człowieka.

I. Człowiek gdy we czci byt, nie rozumiał;
przyrównany jest bydlętom bezrozumnym, i stał
się im podobny (Psalm XLVIII. 13.). Jest
prawdą wiary, iż pierwsi rodziee nasi za jeden grzech nieposłuszeństwa z raju wygnani
zostali. Zważ: 1) w jakiej czci był człowiek,
stworzony w łasce, wolny od buntów wewnętrznych, od trosk i chorób, posadzony w raju
rozkoszy. Uznaj i uwielbiaj hojność Hożą. Zważ :
21 niewdzięczność człowieka, który lekceważył
najsurowszy zakaz Hoży, i zjadł z drzewa zakazanego. Przyrównaj niewdzięczność swoję.
ty, któryś nie tylko stworzony ale i odkupiony!
Zważ: 3) karę nieposłuszeństwa Adamowego
i wszystkie dolegliwości ciała, choroby, klęski,
zaślepienie rozumu, skażenie woli, bunt namiętności, i t. d. Uznaj wielkość i szkaradę
grzechu, nienawidź go, bój się więcej, aniżeli
śmierci.
II. Wszyscy odstąpili, pospołu stali się niepnżytecznemi (Ps. XIII. 3.). Zważ, iż grzech JŁSden przeszedł na wszystkich, wszystkich pozbawił łaski, wszystkich (wyjąwszy N. Pannę)
zmazą grzechu pierworodnego skalał, wszyst-
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kich uczynił synami gniewu, nieprzyjaciółmi
Boże mi. O! jakaż to klęska post radać łaskę!
jakież to nieszczęście być w nienawiści u Boga!
1 cóż zakryje grzesznika przed obliczem gniewu Bożego! Uciekaj od grzechu, bo on wszystko
dobre umarza, i zabija duszę.
111. Zapłaty grzechotce — śmierć (Do Rzym.
VI. 23.), doczesna i wieczna, ( m e c h sprowadził śmierć na świat; grzech piekło zapalił.
Żyłbyś zawsze szczęśliwy i wiecznie błogosławiony, gdybyś był żył bez grzechu. Dla grzechu obojga śmierć ci grozi. Zważ okropność
jednej i drugiej, nadewszystko wiecznej, i poznaj winę i okropność grzechu. Zadrżyj grzeszniku, jęcz i ubolewaj, pokutuj, i bierz przebaczenie.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI I. ADWENTU.
0 postanowieniu i o powodzie odkupienia c z ł o w i e k a .

1. Nie clicą śmierci niezhożnego, ale żeby się
nawrócił niezbożny od drogi swej, a żył (Ezech.
XXXIII. II.). Uważ upadek człowieka! Skąd?...
Dokąd?... Porównaj stan pierwotny ze stanem
grzechu; to, coś postradał, z tym. na coś zasłużył. Lecz Bóg nie chce twej śmierci. Nie
chcę śmierci grzesznika. (idybyś, już na ruszto-
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wanie wiedziony, usłyszał te słowa z ust króla
samego, o jakżebyś się uradował, jakżebyś dziękował. jakżebyś był gotów odwdzięczyć się wszelkim trudem takiemu panu ! Czyńże to względem Boga. i więcej.
II. A miłością wieczną umiłowałem cię, <Hatego przyciągnąłem litując się (Jer. XXXI. 3.).
U waż. iż miłość nieskończona była powodem
odkupienia człowieka. Zważ skutek miłości.
Wzrusza samego Boga. Gdyśmy grzesznikami
byli, ukochał nas. A ty czy kochasz nieprzyjaciół swoich? Bóg, któregoś obraził, umiłował cię. O serce kamienne, jeźli nie miłujesz
miłującego, który cię umiłował obrażającego!
III. Przyciągnąłem cię, litując się. Drugim
powodem odkupienia, jest litość Boża. Adam
zgrzeszył: wszystkich nas zgubił. Ale Bóg
nie chciał zguby naszej. Zgrzeszył Adam. podwiedziony przez szatana, który to uczynił
z nienawiści ku Bogu. Bóg przeto sprawę
człowieka przyjął za własną. Miej więc nadzieję, iż i twoję sprawę przeciwko pokuszeniom szatańskim za własną przyjmie. Walcz
mężnie. Bóg ci da zwycięstwo.
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N A S O B O T Ę 1*0

NI K O Z I K U I.

ADWENTU.

O postanowieniu Wcielenia Syna Bożego.

I. Dla zbawienia człowieka potrzeba było
zadośćuczynienia, którego żadne stworzenie,
nie będące oraz Bojriem. dacby nie mogło.
Stąd postanowienie Wcielenia Syna Bożego,
który Ojcu swojemu, w ciele naszym, za grzechy nasze, zadość miał uczynić.
II. Syn Boży stał się człowiekiem, by w naturze ludzkiej Boga przebłagać, szatana zwyciężyć. nas z upadku dźwignąć, i zostawić
nam wzór żywy, na podobieństwo którego,
przy pomocy łaski Bożej, wiernie Bogu służyć,
szatana zwyciężać, a cnót wszelkich nabywać
mamy. Uważ, jak ci łatwo zwyciężyć szatana,
skoro się połączysz z Bogiem. O! przylgnij
więc sercem do Boga, a pohańbisz nieprzyjaciela zbawienia twojego. Uznaj Zbawiciela
twojego .Mistrzem i wzorem swoim. Naśladuj
do wiernie i nie oddalaj się od Niego.
III. Zważ z jakiego upodlenia i nędzy, do
jakiej srodności wyniesion jest człowiek. Oceniaj, dziękuj, wychwalaj i kochaj. Bóg uczynił cię uczestnikiem natury swojej: ale czyś
ty prowadził żywot święty, stósowny do godności takiej? l'r/.ebóg, cóżeś uczynił! Za-

L
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wstydź się, a
(Ps.' VI. II.).

nawróć

się

bardzo

prędko

NA NIEDZIELĘ II. ADWENTU.
Ojciec S y n a , a Syn sam siebie za nas daje.

I. Tak lióg umiłował świat, że Syna swego
jednorodzonego dał (.łan III. 16.). Kto? Bóg.
Kogo? Ciebie umiłował, .lak dowiódł miłości
swojej? Dając Syna jednorodzonego, nieskończenie ukochanego, Doga prawdziwego, za
ciobie, krnąbrnego grzesznika. A ty coś dał.
co oddajesz Bogu? Zawstydź się: że się nie
wyzuwasz z miłości stworzeń i z miłości własnej; że się cały nie oddajesz Temu, który
Syna swego jednorodzonego dał za ciebie.
JI. Umiłował mię, i wgdał samego siebie za
mię (Do Gal. II. 20.). Umiłował cię, wiedząc,
iż będziesz niewdzięcznikiem i przeciwnikiem
jego: a na znak miłości dał siebie samego,
za ciebie, któryś tylekroó na odrzucenie zasłużył. Cóż ty oddajesz za miłość .lego? 1 czy
cię zbawi, jeźli Mu się dłużej opierać i odmawiać będziesz? Oddaj się cały Bogu, który
się cały i pierwszy wydał za ciebie.
III. Będąc w postaci Bożej... wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. (Do Fil. Ił.
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<>. 7.). A dając się za ciebie, dał się na ubóstwo, na wzgardę, na mękę i na śmierć, a śmierć
krzyżową. Wszystko to podjął z miłości ku
tobie. Nie masz miłości, jeźli cierpieć nie
chcesz. Oiiaruj się na wszystko dla miłości Boga.
N A P O N I E D Z I A Ł E K P O N I E D Z I E L I II. A D W E N T U .
W tajemnicy Wcielenia jaśnieje mądrość, dobroć
i wszechmocnośc Boża.

I. Niewiadome i skryte rzeczy mądrości twojej o!jawiłeś mi (1*3. L. 8.). Mądrość Hoża obmyśliła środek zadośćuczynienia sprawiedliwości
•lejro, przenosząc dług nasz niezmierny na
Osobę Hożą. Obmyśliła środek, przez który
Stwórca nasz sam się stał Zbawicielem naszym.
Bóg zebrał wszystkie prawa do miłości twojej.
A ty <io ukrzywdzasz, wydzierając Mu miłość
twoje, a rozsypując po stworzeniach, po śmieciach! Oddaj Bogu, coś winien Bogu.
II. Uczyniłeś łaskę z sługą Twoim, Panie!
(PB. OXVJil. 05.). O Dobroci niewymowna!
Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Niewinny
za grzeszników. Pan za sługi, Bóg za człowieka się oddał: z człowiekiem się złączył,
nie uczuciem tylko, ale istnośe.ią swoją. Jeźli
w to uwierzysz, możeszli co nic dla Boga mi-
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łowae? O! nawróć się, duszo moja, do Boga,
który sain jeden tylko dobry, sam tylko jeden
kochania godny.
III. Uczynił moc rumienieni swoim (Łuk. I.
51.). Syn Boży jest ramieniem Bożym, które
Bóg ściągną! ku ziemi na podniesienie człowieka z upadku jego. W tym rumienili objawiła się Wszechmocność Boża. która tyle zdziałała. ile miłość żądać mogła. Miłość więcej
żądać, Wszechmocność więcej dać nić mogła.
Według tej miary ucz cię kochać Boga, a twej
miłości dowodzić bez miary.
NA WTOREK

PO NIEDZIELI

II. A D W E N T U .

Wcielenie Syna Bożego p r z e b ł a g a ł o Boga, podniosło
c z ł o w i e k a , zgnębiło szatana.

I. Wszystko z Boya, który nas ze sobą pojednał przez Chrystusa (U. do Kor. V. 18.).
Wcielenie Syna Bożego pojednało nas z Bogiem przez prace i cierpienia Chrystusa Pana
jako człowieka, podniesione do nieskończonej
wartości przez połączenie w nim natury ludzkiej z naturą Bożą; pierwsza wycierpiała karę
za grzech nasz, druga wysłużyła nam przez
te cierpienia przebaczenie u Boga, pojednanie
z Bogiem. 1 od ciebie zależy zadosyćuczynienie
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Bogu za grzechy twoje; a mało kiedy myślisz
0 tym. Sam zadość uczynić nie możesz: łącz
więc nicość swoję ze skarbem nieskończonym
zasług Chrystusowych.
II. Podnoszący z ziemi nędznego: a z gnoju
wywyższając ubogiego (Ps. CXII. 7.). Upadł ku
ziemi człowiek i rozumem i sercem: bo nie
znał i nie kochał Bo<ra. A przeto Syn Hoży
pokazał się nam. ażeby nas do Boga podniósł.
Czyż teraz jeszcze rzeczy ziemskie przemogą
przeciwko tobie? Gdzie pójdziesz? Za niemi
czy za Synem Hożym?
III. Teraz książę tego świata precz wyrzucone bedzie (Jan Xli. 31.) Szatan pysznił się
1 cieszył, że przez jednego człowieka wszystkich ludzi zgubił. Lecz Bóg na zbawienie nasze dał nam Chrystusa Boga i człowieka. Jeden
człowiek nas zgubił i jeden wybawi. Ale zbawienie nie jest dziełem człowieka samego,
lecz dziełem człowieka, złączonego z Bogiem.
Sam nic, z Bogiem wszystko możesz.
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI II ADWENT!".
Wybór Matki, godnej Syna Bożego

1. Zestal lióg Syna swego, uczynionego z niewiasty (l)o Gal. IV. 3.). Postanowiwszy Wcie-

li

17
lenie, postanowił lióg nic tworzyć sobie ciała,
lecz narodzić się z niewiasty, iżby jako jedna
niewiasta pomogła do zguby naszej, tak też
jedna niewiasta pomogła do zbawienia naszego.
I dlatego chciał stać się synem człowieczym
i bratem naszym. O jakaż godność nasza, którzy mamy jednego z Chrystusem Ojca! jakież
uniżenie się Chrystusa Pana, który, będąc Synem Bożym, chciał się stać synem człowieczym !
Poznaj godność swoje, i według niej postępuj.
Poznaj pokorę Chrystusową, i naśladuj ją całym życiem swoim.
II. Wejrzał na niskość służebnicy swojej
(Łuk. I.4<S.). Przedwiecznie Bóg przejrzał niewiasty wszystkie, i widział, co która w jakimbądź
stanie łaski uczyni. Widział, iż N. Panna,
w moc zasług Chrystusowych, we wszystkim
i zawsze dobrze czynić miała, nigdy źle. Dlatego nad inne niewiasty ukochał ją. Chceszli.
aby Cię Bóg ukochał? Odpowiadaj współdziałaniem każdej łasce Jego. Czyś tak czynił dotąd? Zawstydź się i żałuj, bój się i popraw się.
III. Uczynił mi wielkie rzeczy, który możny
.jest (Luk. 1. 4!).). Cóż jest większego, jak być
.Matką Bożą? Skądże Maryi ta godność? Oto
stąd. iż zawsze odpowiada łasce Bożej, to
jest czyniła \y>lę Hożą. I ty możesz tejże nie-
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słychanej dostąpić godności: Albowiem, rzekł
Chrystus: ktolty czynił wolę Hożą. tan bral mój
i siostra moja i matka moja. (Mer. III. 35.).
NA CZWARTEK PO N I E D Z I E L I II. A D W E N T U .
Obietnica Wcielenia Syna Bożego.

I. Położę nie,przyjaźń między tobą. a między
niewiastą: i między nasieniem twym a nasieniem
jej: ona zetrze głowę twoję (Gen. III. 15.). Oto
jest pierwsza obietnica Zbawiciela, który Adama i następców jego z mocy szatańskiej miał
wybawić. O jako dobry jest Bóg! Zaledwie
człowiek zgrzeszył, wnet Bóg mu daje nadzieję łaski i przebaczenia. Czyż tobie nie dał
tej nadziei"? A ileż to razy? O jakże wielką
winieneś wdzięczność! jak wielką miłość! jak
wielkie ufanie!
II. Między nasieniem twym a nasienhm
jej. Jestto obietnica Odkupiciela z potomków
Adama. Obietnicę tę Bóg ponawiał przez wielu
proroków i wyrażał ją pod wielu figurami, dla
umocnienia nadziei w synach Adamowych.
A tobie już nie nadzieję, ale siebie samego
już daje, już nie pod ligurą, ale we własnej
osobie Syna Bożego. A jednak lepiły mu służyli ci, którzy Go wyglądali, niźli ty, który

19
już się Nim cieszyć, już Go pożywać możesz.
Zawstydź sio,. Popraw się.
III. Bóg sam przyjdzie, i zbawi na*. (Iz.
XXXV. 4.). Tak mówili i wierzyli pierwsi Ojcowie nasi. 1 dla togo Chrystus nieskończonością
zasług swoich ogarnął ich. Nie opuszcza nikogo, pokładającego w Nim ufanie swoje. Czyż
myślisz, iż mniej jest miłosiernym po przyjściu swoim? Obfitszem jest nadto uczestnictwo nasze w zasługach Chrystusowych, przez
Sakramenty święte i wszystkie inne Skarby,
które nam dał w Kościele swoim. Zasługi te
nieskończone, oliaruj zawsze Ojcu przedwiecznemu. One są jedyną nadzieją zbawienia
twego.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI II. ADWENTU.
Wołanie

Patryjarchów i Proroków
Zbawiciela.

o

przyjście

I. Spuśćcie rosę Niebiosa z wierzchu, a obłoki niecli spuszczą zedżdżem sprawiedliwego. (Iz.
XLV. 8.). Bóg chciał, aby Zbawiciel, którego
obiecał, był pożądanym, ażeby z naszej strony
było potrzebne usposobienie do przyjęcia (io.
Cóż mniejszego mógł wymagać za łaskę taką?
Oto, i do ciebie chce przyjść Zbawiciel: a jak

20
zimno pożądasz (io, ty, któryś tak gorąco pożądał rzeczy świata tego!
II. Poszlij kogo masz postać. (Exod. IV. 13)
O! jak gorące było ich pożądanie. Dniem
i nocą wzywali ziemię, obłoki i niebo, abv
Jióg posiał, kogo miał posłać. To gorące pragnienie przyśpieszyło Wcielenie Pańskie. U waż
na słabość twojego pożądania, i nie dziw się,
żeś wysłuchanym nie jest. Zawstydź się. iż
tak gorąco pożądasz rzeczy ziemskich, a Boskich tak zimno!
III. Czekaliśmy Go, rozradujem się i rozneselim w zbawieniu Jego. (Iz. XX V. !)). Upływały wieki, zwiększały się nędze, obiecany
nie przychodził; a jednak, upewnieni nadzieją,
czekali nań, żywi na ziemi, umarli w otchłani;
bo znali i wielkość potrzeby swojej, i wielkość obietnicy. I twoje pożądanie byłoby żywym i stałym, jrdybyś miał nadzieję w Uogu,
gdybyś znal nędzę i potrzebę swoję, gdybyś
poznał jak wielkim jest dobrem posiadanie
Boga. O! wzdychaj do tego całą duszą swoją!
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI 11. ADWENTU.
0 Niepokalanym Poczęciu N. Panny.

I. Jeszcze nie było przepaści, a jam już poczęta była: (Przyp. VIII. 24.). Grzech pier-

k.
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w o nulny jest przepaścią, która pochłaniała
nas wszystkich. Maryja wolną była od grzechu, bo, jako naucza Anzelm Święty, tak przystało, aby Dziewica, .Matka Syna Dożęto, taka
czystością odziana była. nad którą? po IJogu.
żadna inna większą być nie mogła. l?óg zważa na to, co mu przystoi. O! gdybyś i ty
zważał na to. co przystoi tobie i powołaniu
twemu !
II. Wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja, a nie masz w Tobie zmazy. (Pleśni Sal. IV.
7.). Nie tylko w Najśw. Pannie nie było grzechu, ale też ani pożądliwości, ani złej skłonności: lecz, w największym pokoju, ciało jej
i zmysły były poddane rozumowi i duchowi.
Inny stan, niestety, czujesz w ciele i zmysłach
twoich! Dostąpisz i ty pokoju, jeźli pożądliwość i złe skłonności swoje powściągniesz,
jeźli w tobie rozum i duch, nie zaś ciało
i zmysły panować będą.
III. We mnie wszelka łaska drogi prawdy:
(Ekkl. XXIV. 25.). W pierwszej chwili Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny l>óg obdarzył ją łaską uświęcającą, ciągłą, nad wszystkich ludzi i Aniołów; dał' jej zupełne używanie rozumu ; wolę kochającą nad wszystkich
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Serafinów: łaski skuteczno, któremi kierowała
wszystkie myśli, mowy i uczynki swoje. A ty.
czyś twój umysł i wolę twoje poddał Bogu?
Czyś odpowiadał dotąd łaskom Bożym? Czy
odtąd przynajmniej odpowiadać będziesz?
X.Y NIEDZIELĘ III. ADWENTU.
0 Narodzeniu i Ofiarowaniu N. Panny.

i. Narodzenie Twoje. Boga Rodzico Dziewico, objawiło wesele całemu światu. 1. Trójcy
Świętej,: dając Ojcu Córkę, Synowi Matkę, i>uchowi Świętemu Oblubienicę: 2. Aniołom: dając im Królowę: 3. Ludziom: dając im Opiekunkę, Wspomożycielkę, Pocieszycielkę i niezawodną Ucieczkę. Maryja nam Gwiazdą Morza,
wśród burzy żywota: Światłością wśród ślepoty
i cieniów śmierci: Panią wszystkim i wszystkich, ażebyśmy, po Bogu, ją nadewszystko
kochali, jej służyli, jej cześć oddawali. Wesel
się więc, o duszo moja! a w Imieniu Maryi
pokładaj nadzieje twoje.
II. Żąda i ustaje dusza moja do pałaców
Pana. (Ps. LXXXIII. 3.). Joachim i Anna
całym sercem swą córkę Bogu oliarują, i pozbawiają się dla Niego dobrowolnie najmilszej
pociechy. O! jak świętą jest rzeczą wyzuć się
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dla Boga ze wszelkiej pociechy. Czyżeś to
uczynił? Dziewczę trzyletnio śpieszy ofiarować
się llogu: ani wiek, ani miłość rodziców
wstrzymać jej nie mogą. A ty jak łatwo, jak
skwapliwie chwytasz się wszelkiej przeszkody,
aby się Bogu nie oddać. Maryja z weselem
wielkim ofiaruje się Bogu, czyniąc ślub czystości wiecznej. O! jaka w tym miłość, jakie
uczczenie! A twoje chociaż tak często powtarzane otiary, jakże niestale, jak zimne!
111. Wiele córek zebrało bogactwa, tyś przewyższyła wszystkie. (Przyp. XXXI. 29.). Rozważaj cnoty Maryi w Kościele Bożym. Żyła
w ciągłym połączeniu z Bogiem przez bogomyślność. przez miłość, przez poddawanie się
woli Bożej. Wspólnie z nią przybywające
dziatki szanowała, kochała, wspomagała, znosiła, i wszystkim się poddawała. Siebie zaś
samę poniżała, upokarzała, umartwiała, i t. d.
A ty. jakież cnoty Bogu ofiarujesz! jak się
obchodzisz z bliźnimi twymi? jak się umartwiasz ?
N A P O N I E D Z I A Ł E K P O N I E D Z I E L I III. A D W E N T U .
Poślubienie N. Panny św. Józefowi.

1. Chciał Bóg, ażeby przyszła Matka Jego
była poślubioną mężowi. Nie oparła się temu
3*
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Dziewica, ani sio lękała <> ślub czystości: bo
nie wątpiła bynajmniej, iż Bóg, którego woli
sio oddała, uchowa jój czystość. Oddaj sio
rządom Boga, a żadne niebezpieczeństwo szkodzić ci nie będzie. Rozważaj pod tym względem przeszłość życia swojego. Czyń postanowienia na przyszłość.
II. Uważ powody poślubienia Najśw. Panny.
I. Iżby Maryja, sta wszy się ciężarną, nie wpadła w podejrzenie u ludzi. Ochraniaj i ty
dobrą sławę bliźnich swoich, a szczególniej
Kościoła, który jest Matką twoją. 2. Iżby
Chrystus Pan, narodzony z niewiasty nieślubnej. nie był mianym za nieprawego jej syna.
Ochraniaj i ty dobrą sławę swoję, o ile ta ku
większej chwale Bożej posłużyć może.
Iżby
Tajemnica Wcielenia do pewnego czasu ukrytą
była. Ucz się stąd ukrywać cnoty i zasługi
swoje.
III. Rozważaj przymioty Męża Maryi: był
on wprawdzie królewskiego rodu, ale ubogi
rzemieślnik: a żyjący święcie i w dziewictwie,
iżby był godnym stróżem Dziewicy świętej.
Bóg ceni sprawiedliwość, świętość, dziewictwo
pokorę; świat zaś dostojeństwa, bogactwa,
i t. ]>. O! jak różne są sądy Boga od sądów
ludzkich! Gdybyś się rządził podług sądów
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Bożych, nie przywiązywałbyś sio do rzeczy
ziemskich, i do sądów ludzkich.
\TA WTOREK I ' 0 N I E D Z I E L I III. ADWENTU.
Poselstwo A n i o ł a do N. Panny.

I. Posłań jest Anioł Gabryjel od Boga do
miasta Galilejskiego do Panny, poślubionej
mężowi... A imię Panny Maryja (Łuk. I. 215.
27.). Rozważaj: kto, kogo,do kogo posyła: Bóg,
Anioła, do Dziewicy ubogiej, poślubionej cieśli. poświęconej Bogu. Takich to Bóg zaszczyca poselstwem Anielskim. Lecz i tobą nie
wzgardza, i ciebie obdarza niewidzialnym poselstwem natchnień wewnętrznych. Przyjm je
i uczcij, bo są od Boga: idź za niemi, bo są
ku dobru twojemu. Lepszym byłbyś, gdybyś
był dotąd tak czynił.
II. I wszedłszy Anioł do Niej, rzekł: Bądź
pozdrowiona łaski pełna. (Łuk. I, 28.). Wyobraź sobie poszanowanie, pokorę i skromność
Anioła, pozdrawiającego Maryją: sam o sobie
przemilczał, że jest Aniołem. Ucz się od
niego chwalić drugich, a milczeć o sobie. Nazywa Ją łaski pełną. Oto jest jedyna pochwała,
która ma wagę u Boga. Ale ty czegożeś pe-
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ł e n ? miłości własnej, złych namiętności, i marności wszelkiej.
Ul. Pan z Tobą. (Łuk. I. 28.). Z twoją
myślą, z twoim pożądaniom, z twoim sercem. O szczęśliwe takie towarzystwo z Panem!
O Szczęśliwa Maryja, która zawsze z Bogiem.
A t y ? o jakże rzadko z Bogiem! Zapytaj myśli, pożądania i serca twojego, kędy się błąkają? Zwołaj je wszystkie razem i połącz je
z I logiem.
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI III. ADWENTU.
Anioł zwiastuje tajemnicę Wcielenia.

I. Która ijdi/ usłyszała, zatrwoży ta się nu
mowę jeyo. (Łuk. I. 21).). Zatrwożyła się, upokorzyła się na taką pochwałę Anielską, na takie jego uszanowanie. Takie zatrwożenie się
jest właściwe pokornym. O jakżeś ty dalekim
od Maryi! Ty się trwożysz na zasłużoną naganę, a radujesz się na słowa pochwały. Ona
unika prawdziwych i zasłużonych: ty się uganiasz za fałszywemi i niezasłużonómi.
II. Nie bój się, Maryjo: albowiem znalazłaś łaskę u Boga. (Łuk. 1. 30.). Jedyną tarczę przeciw bojaźni jej daje, mówiąc, iż jest
w łasce u Boga. Tarcza to nieprzełomua. Cze-
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goż się bowiem ten obawiać ma. kogo Bóg
kocha? Staraj się więc podobać Bogu, nie
ludziom. Więcejbyś znalazł laski u Boga, gdybyś jej mniej u ludzi szukał.
III. Oto poczniesz w żywocie, i porodzisz
Syna: a nazwiesz imię Jego J EZI 'S. Ten będzie
wielki, a będzie zwan Synem Najwyższego... 1 będzie królował w domu Jnkóbowym na wieki.
(Łuk. I. 31, 32, 33.). Winszuj Przeczystej
Dziewicy takiego Syna. Wyznawaj go Bogiem,
i cześć Mu oddawaj. Wierz, kochaj; a poddaj
się królowaniu .lego.
NA CZWARTEK I'0 NIEDZIELI 111. ADWENTU.
Anioł w y k ł a d a

tajemnicę Wcielenia.

I. A Maryja rzekła do Anioła: Jakoż się In
stanie: gdyż męża nie znam? (Łuk. I. 34.).
Nie mówi: nie stanie się to; bo z wolą Bożą
zawsze się zgadzała: lecz zapytuje, jakoż się
to stanie? Tym zapytaniem daje poznać ślub
i miłość czystości, którą nad takie nawet macierzyństwo przenosi: ale też oznajmia posłuszeństwo swoje. Pokochaj i ty czystość ciała
i duszy, a Bóg cię pokocha.
II. si Anioł, odpoirieilziawszy,
rzekł jej:
Duch święty zstąpi na cię. (Łuk. 1. 35.). Wykłada

28
jakim sposobem Macierzyństwo z Panieństwem
się zgodzą; oto za sprawą Ducha Świętego,
który w przeczystym żywocie Maryi utworzyć
miał ciało na Wcielenie Słowa Bożego. Winszuj Maryi takiego cudu. Proś, aby Duch
Święty sprawiał odtąd sercem twoim. Idź
za natchnieniami Jego, a nie daj się rządzić
zmysłom swoim, względom ludzkim i miłości
własnej.
III. Otom ja służebnica Pańska: niechaj mi
się stanie według słowa Twego. (Łuk. I. 38.).
Przyzwala Maryja. A przyzwolenia tego pragnęła Trójca Święta, Aniołowie, Patryjarchowie. oczekujący w otchłani przyjścia Zbawiciela. i cały ród ludzki. Ale z jakąż pokorą
przyzwala Maryja! Matka Boża służebnicą nazywa siebie. Dziewictwem poczęła, zasłużyła
pokorą. Pokora przyciąga Boga, wyniosłość
odpycha Go.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI III. ADWENTU.
P r z y m i o t y duszy Chrystusowej.

I. IT którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. (Do Kol. II. ?>.). W pierwszej chwili poczęcia swego, znał Chrystus
doskonale: 1° Wszystkie rzeczy przyrodzone,
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nie wyłączając, ciebie i wszystkich spraw twoich. Widział-li je z weselem, czy też z zasmuceniem? 2° Wszystkie rzeczy nadprzyrodzone i Boga samego. O ! jakże więc szczęśliwą była dusza -lego. Lecz twoja, jak nieszczęśliwa, że nie widzi tych rzeczy! Umacniaj wiarę twoję, bo słabość wiary jest przyczyną ślepoty twojej.
II. Albowiem przystało, abyśmy takiego mieli
Najwyższego Kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, i który się stał wyższy nad niebiosa. (Do Żyd. VII.
2t>.). 1. Dusza Chrystusowa była nieskończenie
świętą, przez zupełne połączenie się z Bóstwem jego, tak. iż Jej świętość wzróść więcej nie mogła. Ty możesz wzrastać w świętość: lecz nie wzrośniesz w niej, joźli się
więcej nie połączysz z Bogiem; a riie połączysz się więcej, jeźli się więcej nie oderwiesz
od stworzeń. 2. Dusza Chrystusowa była świętą
przez najobfitszą łaskę Bożą. Wejrzyj na nędzę twoję. i zapłacz. Bogatszym byłbyś, gdybyś się ściślej połączył z Bogiem.
Dusza
Chrystusowa była wolną od grzechu, i nie
mogła grzeszyć, bo nią rządziło Bóstwo Jego.
A ty dla czegoś tak ułomny? Oto dlatego,
iż nie pozwalasz, aby tobą lióg rządził.
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III. Bo w Nim upodobało się, aby wszystka
zupełność mieszkała (Do Kol. 1. 19.). Dusza
Chrystusow a przez połączenie z Bóstwem miała
wszystkie cnoty nadprzyrodzone, jakie tylko
objąć mogła. O! jakże w niej Bóg upodoba!
sobie! Lecz jak mało w twojej! boś nędzny
i w cnoty ubogi. Cnoty Chrystusowe nie były
martwe, działanie ich wnet się rozciągnęło na
wszystkich ludzi. Działanie to odpychałeś od
siebie, i dlategoś nędzny.
NA SOBOTĄ PO NIEDZIELI Ul. ADWENTU.
Chrystus ofiaruje się Ojcu Przedwiecznemu w pierwszej chwili Poczęcia swojego.

I. Przeto: wchodząc na świat mówi: Nie
chciałeś ofiary i obiaty: aleś mi ciało sposobił...
Tedym rzekł ': Oto idę. (Do Żyd. X. 5. 7.). Ofiaruje Ojcu siebie i wszystko swojo: ciało i duszę;
a jak ochotnie i śpiesznie! IJo wie, że je ma
od Niego. Cóż ty masz, czegobyś nie wziął
od Boga? Czemuż tyle samemu sobie i zmysłom swoim zostawiasz?
II. Oto idę... abym czynił, Boże, wclę Twoję.
(Do Żyd. X. 7.). Widzi, iż 15óg mu przeznaczył ubóstwo, poniżenie, mękę i śmierć: skwapliwie przyjmuje Krzyż, w pierwszej chwili
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Poczęcia swego, a wolę swoję z wolą Ojca
Przedwiecznego zlewa. Porównaj się w tym
z Chrystusom. Jak to się zgadzasz z wolą
Hożą, zwłaszcza w przeciwnościach? Czy kochasz Krzyż, czy go nienawidzisz?
III. Co się Mu podoba, za widy czynie. (Jan
VIII. 29.). A że Mu się podoba najwięcej
chwała Jego i zbawienie nasze, przeto wnet
do tego przyłożył Chrystus całą wolę swoję.
w czystości serca swojego. Wszystko marność
co się ku temu nie ściąga. O ileżeś utracił
dotąd! Niechże odtąd przynajmniej wszystkie
sprawy twoje zmierzają ku chwale Hożej i ku
zbawieniu twemu i bliźnich twoich.
NA NIEDZIELĘ IV. ADWENTU.
N a j ś w i ę t s z a Panna nawiedza Elżbietę.

I. A powstawszy Maryja w onyclt dniach,
poszła na góry z kwapieniem. (Łuk. I. 39.). Począwszy Syna Bożego, odważyła się ha rzecz
trudną. Odwaga do rzeczy trudnych jest
w nas dziełem obecności Boga. Począwszy Syna
Bożego wyszła. Należy ukrywać się. dopóki
Duch Boży nie wstąpi w nas; bez Ducha
Bożego ani bezpiecznie, ani pożytecznie z bliźnim twoim obcować będziesz. Maryja opuszcza
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ulubioną samotność, ażeby .lana od grzechu
wyzwolić. Święcie jest opuszczać Boga dla
Boga.
II. Skoczyło dzieciątko w żywocie jej: i napełniona jest Ducha świętego Elźbiita. (Łuk. I.
41.). Oto są skutki nawiedzenia Maryi: Dziecię oczyszczone, uświęcone: jeszcze nienarodzone. a już prorokuje. Elżbieta, napełniona
Duchem świętym, poznaje Matko, Hożą i wyznaje Ją. Bóg chce, abyśmy wszystko mieli
przez Maryją: Do Niej się uciekajmy we wszystkich potrzebach naszych.
III. Wielbi} duszo moja Pana. (Łuk. I. 16.).
Chwalona, chwałę odnosi do llojra. a sama się
jak najgłębiej uniża. Jakiemikolwick łaskami
lióg cię udaruje, ty zstępuj zawsze do nicości
twojej, a uwielbiaj Pana.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI IV. ADWENTU.
Objawienie l ó z e f o w i tajemnicy Wcielenia.

I. Maryja naleziona jest w żywocie, mająca,
z Ducha Świętego, a Józef, mąż Jej, będąc sprawiedliwym, i nie chcąc jej ostawiać, chciał ją
potajemnie opuścić. (Mat. 1. 19.) Znając czystość Maryi, a dziwując się temu, co zaszło,
okrywa milczeniem to, co dla niego było taje-
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mnicą; chce ją opuścić, ale potajemnie. Ucz
się stąd: 1) roztropności w działaniu: 2) nieskwapliwości w sądzeniu; 3) troskliwości o dobrą stawę bliźniego.
II. Frasowała się też Dziewica, bo wiedziała
0 frasunku Józefa: wiedziała, iż była przed
nim wydaną na podejrzenie, że chciał ją opuścić. Jednak milczy, nie uniewinnia się : Dogu
samemu powierza obronę niewinności swojej.
Święci nawet posądzani i źle sądzeni bywają.
Nie dziw się przeto i nie trwóż, jeźli i na
ciebie także przypadnie to kiedy. Poleć się
tylko Bogu. którego Opatrzność wszystko na
dobre obróci.
III. Anioł Pański ukazał mu się we śnie,
mówiąc: Józefie, Synu Dawidów, nie hój się
przyjąć Maryi, małżonki Twej; albowiem co się
w Niej narodziło, jest. z Ducha Świętego. (Mat.
I. 20.). Bóg doświadcza sprawiedliwych, lecz
ich nie opuszcza: w braku pomocy ludzkich.
Boskićmi ich wspiera. Naucza Józefa o Tajemnicy Wcielenia. O jakież stąd wesoło Jego
1 Maryi! Tak to Bóg pociesza tych. którzy
Mu ufają.

I
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NA WTOREK PO NIEDZIELI IV. ADWENTU.
Narodzenie Jana Chrzciciela.

I. Porodziła Syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni Jej, iż uwielbił Pan miłosierdzie swe z nią.
(Łuk. 1. 57. 58.). Naprzód uwalniając Ją od
sroraoty niepłodności. Jeźli sromotą była
przed ludźmi niepłodność ciała, jakże daleko
bardziej sromotną jest przed Bogiem niepłodność duszy. 2. Dając Jej Syna. który będzie
wielkim przed Panem. (Łuk 1. 15.). Wielkość
przed Panem, ta jest prawdziwa wielkość!
Czemuż innej szukasz?
II. Porodziła Syna. I usłyszeli sąsiedzi...
i radowali się z nią, i t. d. (Łuk. I. 57, 58.).
Kadują się sąsiedzi: i my radujemy się z niemi.
Ojciec dziecięcia odzyskuje mowę: napełnion
jest Ducha Świętego: błogosławi Bogu, a nam
prorokuje: Błogosławiony Pan Bóg Izraelski-,
iż nawiedził i uczynił odkupienie ludu swego.
(Łuk. I. 68.).
III. Co mniemasz za dziecię to będzie? Albowiem była z nim ręka Pafiska. (Łuk. I. 66.).
Wnioskują o wielkości Janowej stąd, iż była
z nim ręka Pańska. Ale ta ręka nie uczyniła
(io wielkim przed światem, lecz wzgardzonym.
Wywiodła go na puszczę, karmiła szarańczą,
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odziała wielbłądzią sierścią. Taką drogą Bóg
prowadzi t y c h , którzy mają być wielkimi
w obliczu .lego. Obieraj więc pokutę i umartwienie. jeźli chcesz być wielkim przed Bogiem.
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI IV. ADWENTU.
P o s ł a n n i c t w o Jana Chrzciciela.

I. Ten przyszedł nu świadectwo; aby dał
świadectwo o światłości, (.łan I. 7.). Świadectwo
mową. przepowiadając i okazując Zbawiciela;
świadectwo uczynkiem, krwią swoją przyświadczając nauce .lego. Takim jest także powołanie, twoje; nie samą tylko mową masz dawać świadectwo o Chrystusie P a n u : naukę
.lego szerząc i wyznając: alo też. i daleko
więcej, uczynkiem: naukę .lego spełniając,
cierpliwością i miłością. Jakżeś dotąd o Chrystusie świadczył? lleżeś dla Niego ucierpiał?
II. Aon uprzedzi przed Nim, w duchu i mocy
Elijaszowej; (Łuk. I. 17.). Duch Elijaszów był
gorliwy, ognisty, mężny i nieustraszony. Takim był J a n na puszczy, w miastach, w wię•zieniu, w śmierci, A t v ? Jakżeś zimny, lękliwy i słaby!
III. Iżby zgotował Panu lud doskonały. (Łuk.
I. 17.). Nie tylko do Heroda i do możnych.
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ale też (1<» ludu jest posłań, iżby zgotował Panu
lud doskonały. Ty także lud kochaj, ubogich
szukaj, nie gardź nawet najniższym z ludzi;
lio dusza każdego, jako okupiona Przenajdroższą Krwią Chrystusa Pana, jednakiej a nieskończonej jest ceny.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI IV. ADWENTU.
Oczekiwanie Narodzenia Pańskiego.

1. Którego poczęła N. Panna, pragnęła
bardzo porodzić: bo wiedziała, iż ten był danym na zbawienie wszystkich. Pragnęła też
niezmiernie mieć go w żywocie swoim: lecz
gorliwość o zbawienie drugich przemagała to
jej najdotkliwsze uczucie. Ucz się stąd, dla
zbawienia bliźnich, wyrzekać się nie tylko
zmysłowych, alo nawet duchowych i Boskich
pociech. Nie tracim tym sposobem Boga. ale
go na świat wydajem.
III. Wiedząc, iż Bóg chce, aby się Chrystus narodził. Maryja pragnęła narodzenia Jego:
i dlatego jeszcze, aby Mu służyła, aby (io
widziała, karmiła i u łona nosiła. I ty nie
przestawaj na samym uczuciu miłości Boga,
ale ją okazuj w uczynkach swoich.
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III. Jak się gotowała Maryja do porodzenia
Chrystusa Pana? Oto przez najżywsze umiłowanie i pełnienie cnót wszystkich. J ty nie
przestawaj na jednej mdłej cnocie, jeżeli
chcesz, aby dusza twoja porodziła Pana. Trzeba, abyś się ćwiczył we wszystkich cnotach,
w stopniu najwyższym. Jakież masz cnoty? Na
jakich ci zbywa ? Przywykaj do cnót wielkich,
które wymagają woli mężnej, żarliwej i stałej.
NA

PI.\TKK PO NIEDZIELI

IV.

ADWENTU.

Dobrodziejstwa, któremi Chrystus Pan o b d a r z y ł M a t k ę
swoje, będąc w żywocie Jej.

1. Maryja nosiła Syna swego bez boleści
i bez utrudzenia. Miłość bowiem wszystko ułatwia i słodzi. Ciężkim i trudnym ci się wydaje dźwigać słowo Chrystusowe i wypełniać
naukę Jego. bo nie dosyć kochasz.
Jl. Zważ, jakiemi łaskami Chrystus Pan ubogacił Maryją, przez czas pobytu swego w żywocie Jej, kiedy Ją, od pierwszej chwili poczęcia Swego, tak wielkie mi napełnił darami.
O jakimże światłem rozświecił Jej duszę,
jakim ogniem zapalił Jej serce! Skądże pochodzi twoja oziębłość i ślepota, chociaż tak
często przyjmujesz Chrystusa do serca swego?
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Oto stąd. iż Go nie zachowujesz, iż Go odbiegasz, wnet się rozpraszając i do rzeczy
ziemskich wracając.
III. Dostojność Matki spływa na dzieci; ale
tu dostojność Syna podniosła .Matkę. Maryja
wszystkich królową, bo Matką Króla wszech
rzeczy. I twoja godność zależy od owoców
twoich, to jest, nie od czci u ludzi, ale od
uczynków twoich w naśladowaniu Chrystusa.
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI IV. ADWENTU.
Droga M a r y i do Betleem.

I. W one dni wyszedł deknt od cesarza
Augusta, aby popisano wszystek świat. (Łuk
II. 1.). Nie chodzi w powody tego rozkazania
Maryja, ale 11111 się poddaje, bo nie widzi w tym
dla siebie grzechu. Wykonywa ich rozkaz bez
zwłoki, nie wymawiając się ani złą drogą,
ani zimnem, ani niemocą swoją. Ucz się stąd
rychłego i ochotnego posłuszeństwa przełożonym twoim, bez względu na trudności, ilekroć to, co ci nakazują, nie jest grzechem.
II. Szedł też i Józef... aby być popisan
z Maryją, poślubioną sobie małżonką
brzemienną. (Łuk. 11.4.5 ). Bóg postanowił, aby Syn

jego narodził się w ubóstwie, w cierpieniu
i w poniżeniu: i dlatego zrządził ów dekret
Augusta. Maryja, ulegając rozkazowi temu, idzie
pieszo do Betleem. A Chrystus Pan pozorną
koniecznością narodzenia się w tym miejscu
pokrywa żądzę cierpienia dla zbawienia naszego, a oraz cnotę posłuszeństwa, ubóstwa,
cierpliwości i pokory. A ty. coś pozorami cnoty
złości twe pokrywał, czyż jeszcze będziesz
pragnął bogactw, rozkoszy i chwały ?
Jll. Przyszedł do własności, a siroi Go nie
przyjęli (Jan I. 11.). Idź za Maryją po gospodach. I waż uczucia jej, gdy jej nie przyjmują
nigdzie. Nie przyjmują swoi. którzy przyjmują
obcych. Może i ty częstokroć nic przyjmujesz
Chrystusa Pana, kołacącego do serca twego,
a przyjmujesz nieprzyjaciół zbawienia. O! zaniknij twe serce światu, otwórz Chrystusowi.
NA BOŻE NARODZENIE.
1. 1 stało się: ydy tam byli, irypełniły sic
dni. aby porodziła (Łuk. 11.0.). Ale gdzie? U waż
miejsce wzgardzone, noc, zimno, ubóstwo i nędzę w około. Chceszli, aby się w tobie narodzi! Chrystus? Bądźżo wzgardzonym sam sobie. zamróz namiętności swoje, ukochaj u kry-
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cie, ubóstwo i poniżenie. A Bóg ukocha w tobie, co dla siebie obrał.
II. 1 porodziła Syna swojego (Łuk. II. ?.).
Zważ z jakim wyrazem pokory, poszanowania,
uczczenia i miłości N. Panna wzięła na ręce
Boskiego Syna swojego i wnet (io Bogu oliarowała. Posłuchaj płaczu Dzieciątka, wpatruj
się w łzy Jego; czemu płacze? — pytaj i słuchaj — zda się, że odpowiada: Nie mam naśladowców ! Naśladuj więc Chrystusa, jeżli
lloga kochasz.
III. A uwinęła go w pieluszki: Widzisz ubóstwo Matki i Syna. I położyła Go w żłobie:
widzisz jak Syn Boży, od chwili wejścia na
świat, ukochał niedostatek i cierpienie. — Czemuż ty tak od nich umykasz? I położyła Go
w żłobie: iż miejsca im nie było w gospodzie.
(Łuk. II. 7.). Gospodą pożądaną dla Chrystusa
jest serce twoje; dajże Mu miejsce i uczyń (io
gospodarzem tej gospody twojej.
NA DZIEŃ XXVI. GRUDNIA.
Myśli o Bogu. o N a j ś w i ę t s z e j Pannie i o Aniołach,
z powodu Narodzenia Chrystusowego.

I. Wyobraź sobie: 1) że Bóg w chwili Narodzenia Chrystusa Pana mówi ci: Ten jest
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Syn mój mity, w który me m sobie dobrze upodobał: jego słuchajcie (Mat. XVII. 5.); 2) że Syna
swego i zasługi Jogo tobie ofiaruje. O! jakżebyś był bogatym, gdybyś nieoceniony dar ten.
dobrze go używając, obrócił na zbawienie
swojo: 3) że Syn ten najmilszy Iloga Ojca
Wszechmogącego ofiaruje się Mu na ofiarę
przebłagalną za grzechy twoje. Czymżoś zasłużył na miłość taką? Czym żeś odpłacił za
nią? Ach! odtąd przynajmniej ofiaruj się Bogu
z duszą i z ciałem na ofiarę wieczną.
II. Zważ, jaką nagrodę w macierzyństwie
Boskim otrzymała Maryja za dziewictwo swoje.
Pokochaj więc i strzeż tój cnoty, jako skarbu
najdroższego, za który samego Boga dokupić
się możesz. Uważ także, jako Maryja ofiaruje
Syna swojego Bogu Ojcu na chwałę, światu
na odkupienie, a tobie na zbawienie. Przyjmij
ten dar do serca twego, pokochaj go, piastuj
i ku dobremu używaj.
III. A gdy zasię wprowadza pierworodnego
na ókrąy ziemią, mówi: A niech się Mu kłaniają
wszyscy Aniołowie Boży (ł)o Żyd. I. (>.). O!jakże
Aniołowie uwielbiali tam przy żłobku człowieczeństwo Syna Bożego, wyniszczenie się i upokorzenie się Jego, ubóstwo, cierpliwość, słodycz. pokorę, posłuszeństwo. A jednak nie dla
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Aniołów, lecz dla ciebie stał się ten cud miłości Hożej. O jakiż stąd obowiązek dla ciebie:
nie tylko czcić ale też i naśladować I >zieciątko
Jezus we wszystkiej jego miłości i cnocie!
NA DZIEŃ XXVII. GRUDNIA.
Objawienie pasterzom Narodzenia Chrystusowego.

I. A byli pasterze w tejże krainie czuwający
i strzegący nocne straże nad trzodą swojq. A oto
Anioł Pański stanął podle nich (Łuk. II. 8, '•).).
Komu objawia się Chrystus? Pasterzom pokornym i prostym, czuwającym a wyglądającym
sposobności ku dobremu, strzegącym trzody
namiętności i uczuć swoich. Masz-li przymioty
one ku wysłużeniu objawienia Boskiego ?
II. A jasność Boża zewsząd je oświeciła :
i zlękli sif wielką bo jaźnią (Łuk. II. 0.). Jasność
i obecność Majestatu Hożego przejmuje duszę
bojaźnią świętą i poszanowaniem. O! jakże
mało doświadczasz tych błogosławionych uczuć
w ćwiczeniach duchowych! Dlaczego? Oto
dlatego, że zamykasz oczy na światło Boże
i nie cenisz należycie rzeczy Boskich i samego
Boga: gdybyś ocenił, miałbyś bojaźń Bożą.
III. Oto opowiadam wam wesele wielkie,
które będzie wszystkiemu ludowi: iż się wam
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dziś narodził Zbawiciel (Łuk. II. 10, 11.),
Aniołowie cieszą się z naszego dobra. Uczą nas
cieszyć się z cudzego dobra, opowiadając nam
wesele wielkie, iż się narodził Zbawiciel, nam,
dzisiaj. Zbawiciel twój; ale nie zbawi ciebie
bez ciebie. Musisz współdziałać.
NA DZIEŃ XXVIII. GRUDNIA.
Znak

Zbawiciela i śpiew

Aniołów.

I. A ten wam znak: znajdziecie niemowląłho, nwinione w pieluszki- i położone w żłobie
(Łuk. II. 12.). Zbawiciela narodów ogłasza
Anioł, a daje tak podły znak J e g o ! Znać, iż
jedynie w poniżeniu i pogardzie świata możemy znaleźć Boga. Obierz to raczej, iżbyś bliżej naśladował Chrystusa, aniźli dostatki i zaszczyty, chociażby były z równą chwałą Bożą.
II. A natychmiast było z Aniołami mnóstwo
wojska niebieskiego, chwalących lioya (Łuk. II.
XX. 13.). Iż Syn Boży tak się uniżył, Bóg
Ojciec Aniołom uczcić (io rozkazał. Im mniej
dbać będziesz o siebie, tym więcej sam Bóg
cię uczci. Skoro odrzucisz pociechy ziemskie,
wnet na cię spłyną niebieskie. Co wychwalali
Aniołowie? Dzieciątka mądrość, Niemowlątka
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potęgę. Wzgardzonego chwałę. Bóg odgrzebuje
i ogłasza utajone cnoty; Jemu się oddaj.
III. Chwała na wysokości Boyu, a na ziemi
pokój ludziom dobrej woli (Łuk. II. 14.). 1).
Bogu samemu należy wszelka chwała, tobie
żadna. Jeźli sobie przyznajesz chwałę jaką,
okradasz samego Boga. A ileż to razy? Oddaj,
co nie twoje. 2) Pokój ludziom dobrij woli.
Itobra wola, kierowana prawdą Bożą, gotowa
na poświęcenie się, żarliwa a posłuszna, jest
źródłem pokoju serca i wszelkiego dobra. Zastanów się nad sobą, a pow iedz, czyś sam
nie doświadczył t e g o ? A więc dobrą wolę
wzbudzaj i uprawiaj w sobie.
NA DZIEŃ XXIX. GRUDNIA.
Pasterze

w z a j e m się pobudzają
Chrystusa.

do nawiedzenia

I. / stało się: gdy odeszli od nich Aniołowie do Nieba, posterze mówili jeden do drugiego.
(Łuk. II. 15.). Rozmawiali o śpiewie Aniołów:
A więc nie zapomnieli o nich, chociaż znikli
z przed oczu ich. Ty zaś wcale inaczej czynisz,
gdy po skończeniu modlitwy myślnej, która
jest rozmową z Dogiem i Swiętemi i Aniołami jego, zaledwie pamiętasz, a może i nie pa-
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miętasz na światło, które ci dane w niej było.
i na postanowienia, któreś w skutku rozmyślania tego uczynił. Często więc sobie i jedno
i drugie w ciągu dnia przypominaj.
II. Pójdźmy aż do BetUem. Nie próżna, ale
skuteczna była ich rozmowa o tym, co z Nieba
słyszeli. Pójdźmy. Staraj się, aby równie skutecznćmi były rozmyślania twoje: aby zawsze
modlitwa twoja, przy łasce i pomocy Bożej,
kończyła się przejściem ze złego w dobre,
albo z dobrego w lepsze, aż do najwyższego
stopnia doskonałości i świętości.
III. A oylądujmy to słowo, które się stało,
które nam Pan pokazał (Łuk. II. 15.). Chcą
oglądać to. co im Bóg oznajmił. O! ileż to
Bóg okazał sumioniowi twemu, ale żeś nie
poszedł oglądać tego, to jest doświadczyć tego
w uczynkach twoich, pozbawiłeś Boga chwały
.lego, a siebie owocu uczynków dobrych i obfitszej łaski. Poprawmy się w tym, bracie mój
kochany!
NA DZIEŃ XXX. GRUDNIA.
P a s t e r z e p r z y b y w a j ą do ż ł ó b k a Pańskiego.

I. I przyszli kwapiąc, się. (Łuk. II. JO.).
Chociaż im Aniołowie nie rozkazali, oni wszakże

47
chcąc podobać się Bogu. przyszli kwapiąc się.
W takim duchu gorącej chęci iść powinieneś
na modlitwę myślną, iżbyś z każdego światła
łaski Bożej korzystał, a każde postanowienie,
dążące do chwały Bożej i do zbawienia twego
spełnił, kwapiąc się.
II. Iznaleźli Maryją i Józefa, i Niemowląt ko
położone w żłobie (Łuk. II. !(!.). Wyobraź sobie ich uczucia czci, wychwalania, podziwienia
i radości. Znaleźli tak. jak im opowiedzieli
Aniołowie. Znaleźli, bo pośpieszyli. Pośpiesz
i ty za dobrym postanowieniem, a znajdziesz
.lezusa w cnocie jego. Ach! ileżeś utracił,
jeśliś tak nie czynił.
III. A ujrzawszy poznali słowo, l:lóre im
było powiedziane o dzieciątku tym (Łuk. II.
17.). Powiedziano im było, ale nie znali jeszcze. Doświadczyli tej prawdy, i wtedy poznali
ją. Cnota nabywa się przez doświadczenie. Słyszysz Boga. mówiącego do ciebie w modlitwie
twojej: to początek umiejętności: ale gdy spełnisz. co ci Bóg natchnie, wtedy rzeczywiście
poznasz słowo Jogo. A żeś inaczej czynił, nie
wieleś postąpił w mądrości Bożej.
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N'.\ DZIEŃ XXXI. (iUUDNIA.
P o w r ó t pasterzów od ż ł o b k u Pańskiego.

I. Cokolwiek pasterze powiedzieli o Chrystusie Panu, Maryja te wszystkie słowa zachowywała, stosując w sercu swoim (Łuk. II. 19.).
Przykład Maryi niech będzie w rozmyślaniu
przewodnikiem twoim. 1) Maryja zachowywała
słowa Pasterzów, powiedziane na chwałę Hożą;
a ty czy pilnie zachowujesz słowa, które sam
Bóg do ciebie mówi? 3) Maryja zachowywała
wszystkie słowa, stosu jąc w sercu swoim:
czemuż ty nie wszystkie słowa Hożo lub posłauników .lego zachowujesz i o nich pamiętasz? czemu nie wszystkie stosujesz w sercu
swoim, to j e s t : czemu nie w szystkie wcielasz
w myśli, mowy i uczynki swoje?
I i. 1 wrócili się pasterze, wysławiając i ch waląc Boyu (Łuk. II. 20.). Z obcowania z Chrystusem Panem odnieśli uczucie chwały Bożej
i tym uczuciem uświęcali wszystkie sprawy
swoje. Szczęśliwyś, jeźli z rozmowy z Bogiem,
na modlitwie myślnej podobneż odnosisz uczucia i ożywiasz i uświęcasz nim wszystkie
sprawy swojo. Biednyś bardzo, jeźli tak nie
czynisz, biedny! o ileż utracasz!
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III. Ze wszystkiego, co słyszeli i widzieli.
(Luk. II. 20.). We wszystkim wysławiają Boga.
I ty nic nie .trać, a korzystając z każdego
światła, myślą, mową i uczynkiem wysławiaj
Boga. Wiele ku temu masz sposobności, używaj ich na tę korzyść swoję, a nie utracaj.
bo wielką poniesiesz szkodę. A tak wychwalać będziesz i wysławiać Boga, czyniąc stosownie do natchnienia i nauki Jego.
NA D Z I E Ń
Obrzezanie

1.

STYCZNIA.

Chrystusa

Pana.

I. .1 gdy się spełniło ośnt dni, iżby obrzezano
Dzieciątko. (Łuk. II. 21.). Chrystus, jako bez
grzechu, wolnym był od prawa, ustanowionego
na pokutę za grzech. Wszelako poddaje się
chętnie prawu temu, chociaż tak twardemu.
A ty, co łatwe prawa łatwo przestępujesz,
a od twardych unikasz, tak to naśladujesz
Chrystusa Pana? Odważ się choćby na największe trudności, skoro w nich ujrzysz wolę
Bożą.
II. Iżby obrzezano Dzieciątko. Zważ, jako N.
Panna, natchniona Duchem świętym, zgadza
się na obrzezanie Dzieciątka. Kochała Syna
najczulej, przeczuwała boleść Jego: wszelako
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tkliwość swojo poddaje woli Hożej, (idzie wola
Boża, niech tam umilknie uczucie twoje. Czy
tak bywało dotąd?
III. Iżby obrzezano Dzieciątko. Przewidział
Chrystus ból obrzezania, i przyjął go. O! jak
się w tym różnię od Chrystusa; bo skoro
przewiduję jakie cierpienie lub poniżenie,
wnet mu się wymykam. Tak bywało dotąd:
ale odtąd chcę cię naśladować, o Jezu mój!
a jeźli nie szukać, tedy przynajmniej chętnie
przyjmować i znosić będę cierpienie wszelkie.
NA DZIEŃ 2. STYCZNIA.
Co m i a ł na celu Chrystus w Obrzezaniu swoim.

I. Zważ dobrze, iż pierwszym celem Jogo
było, okazać, iż wziął na się ciało prawdziwe,
nie zaś pozorne, i że się stał człowiekiem na
podobieństwo nasze, podległym cierpieniom
i bólom. Czyń dzięki. — Oddawaj cześć Ciału
Chrystusowemu. Sam zaś nie poprzestawaj na
pozorach cnoty, lecz się o prawdziwą staraj.
A tej masz doświadczać i dowieść obrzezaniem
ducha, to jest umartwianiem siebie.
II. Drugim celem Obrzezania Chrystusa
Pana było oznajmienie się synem Abrahamowym, któremu prawo Obrzezania było dane
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i na syny jego. Nie odstraszały Jezusa ni ból.
ni poniżenie. Jostżeś ty uczniom Jezusowym?
Nie. nie jesteś, jeźli cię obawa bólu lub poniżenia od obowiązków stanu twego odwodzi.
III. Trzecim celem było. ażeby Dzieciątkiem
jeszcze będąc, miłość nam swoję okazał. Wielkim bowiem dowodem miłości jest cierpieć za
tych, których kochamy. Jakżeś się wywzajemniał za miłość Jezusa? Czyś cierpiał dla
Niego? Czy dla tej miłości pożądasz rzeczy
przykrych i trudnych? Czy przyjmujesz ochotnie i z miłością to, co ci rozkazano, albo z ramienia Boskiego zesłano na ciebie?
NA DZ1KŃ 3 STYCZNIA.
Główne cnoty, k t ó r e Chrystus Pan o k a z a ł w Obrzezaniu
swoim.

1. 1'osłuazeńntim. Nie obowiązywało (<o prawo: jednak mu się poddał. A że obrzezanie
było znakiem poddania się całemu prawu,
przeto Chrystus Pan przyjął na siebie zachowywanie całego prawa, jakkolwiek ciężkiego.
Jeżeli Chrystus Pan tak ciężkie jarzmo przyjął dla ciebie, dlaczegóż ty na tak lekkie
jarzmo prawa Chrystusowego zżymasz się,
i z nim się spierasz, dlaczego często szukasz
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w nim tylko doczesnego pożytku swego?
Słodkim jest jarzmo Chrystusowe. Pokochaj jo.
II. Pokora. Obrzezanie było z powodu grzechu pierworodnego, a więc było niejako oskarżeniem o grzech ten. Chrystus ani zgrzeszył,
ani mógł zgrzeszyć: a jednak to znamię grzechu przyjął na siebie. O pokoro Boga mojego ! — Ależ. o dumo moja! rzeczywiście grzesznikiem jestem, a nie chcę. abym był za grzesznika poczytali. Odtąd chętnie znosić będę
wszelkie zawstydzenie, bom na nie wielce zasłużył; ani chcę być mianym za lepszego, niż
jestem w istocie.
III. Miłość. Z miłości Chrystus Pan przyjął
za mnie rany. Miłość .lego ku mnie nie doradziła ni vi rozkoszy lub chwały; ale nakazała
Mu krew i rany, i to od najmniejszego dzieciństwa. O jakżem późno ukochał Cię. o miłości moja! lecz i teraz jeszcze jakże zimno
Cię kocham, kiedy się wzdrygam na to, aby
Ci miłość moje trudem i cierpieniem okazać!
NA DZIEŃ 4. STYCZNIA.
0 nadaniu imienia Jezus.

I. Sazwano jest imię jogo Jezus. (Łuk. II.
21.). Kiedy? w samym obrzezaniu; gdy piętno
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grzechu przyjął i nieskończenie się uniżył:
wtedy Bóg dał mu Imię chwalebne, które jest
nad wszelkie imię. Tak Bóg wywyższa tego,
kto się uniża. Jesteśmy wszyscy uczestnikami
Jego świętesro Imienia, od Chrystusa Bana
zowiąc się Chrześcijanami; a przeto iżbyś godnie to imię nosił, naśladuj Chrystusa uniżeniem twoim.
II, Nazwano jest Imię Jego Jezus. Kiedy ?
W samym obrzezaniu. A więc sam Jezus imię
Jezus krwią zdobył. Jesteś uczestnikiem tego
świętego Imienia, a więc trzeba ażebyś chętnie podejmował trud i boleść wszelką, ażebyś
umartwiał siebie. Czyś tak czynił dotąd? Czy
odtąd czynić tak będziesz? A w jaki sposób?
III. Nazwano jest Imię Jego Jezus. Kiedy?
YV obrzezaniu, przez któro zobowiązał się do
ścisłego zachowywania Starego Zakonu, choć
przynosił Zakon nowy. Nosisz toż Imię w nazwie Chrześcijanina, na Chrzcie świętym wziętej. Zważ przeto, jak daleko bardziej obowiązany jesteś do zachowania Zakonu Chrystusowego. który jest uzupełnieniem i wyrazem
wszelkiego prawa Bożego.
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NA

DZIEŃ' 5. S T Y C Z N I A .

Znaczenie Imienia Jezus, i o b o w i ą z k i j a k i e na nas
wkłada.

J. Albowiem on zbawi lud swój. (Mat. I. 21.).
Dlatego nazwane jest Imię jego Jezus, co
znaczy Zbawiciel. O jakże przystoi znaczenie
Imienia tego Chrystusowi Panu! A w tobie,
czy się też sprawdza znaczenie imienia Jego.
Jesteś Chrześcijaninem, uczestnikiem Jezusa:
maszże w sobie choć cząstkę gorliwości Jego
o zbawionie swoje i bliźnich swoich'?
II. Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelkiej, który mianuje Imię Pańskie. (II. do Tym.
II. 19.). To jest Imię Jezus. Apostoł Święty
naucza nas tćmi słowy, iż grzesznik nie jest
godzien wymówić Imienia Jezus: przeto pierwszym obowiązkiem naszym, jako Chrześcijan,
jest strzedz się by najmniejszego grzechu,
abyśmy najmniejszym nawet grzechem nie
kalali świętego Imienia. Zastanów się, rozpatrz się w sobie, żałuj za grzechy, postanów
nigdy już więcej nie grzeszyć.
III. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie
albo w uczynku, wszystko w Imię Pana naszeyo Jezusa Chrystusa. (Do Kol. III. 17.).
Oto jest drugi obowiązek Chrześcijanina każ-

4
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dego. Jezus i chwata Jego, niech będzie początkiem. środkiem i końcem wszelkiej myśli,
mowy i uczynków twoich. Innej chwaty nie
szukaj. Rozważaj, zatrwóż się, .jeźli inaczej
było, żałuj, a czyń wszystko w Imię Pana
naszego Jezusa Chrystusa.
NA DZIEŃ G. STYCZNIA.
0

powołaniu mędrców.

I. Gdy się tedy narodził Jezus... Oto Mędrcy
ze wschodu słońca przybyli do Jerozolimy.
(Mat. 11.1.). W tymże czasie oznajmił się Jezus
Żydom przez Anioła, poganom, to jest wszystkim innym ludom, przez gwiazdę. Wyznawaj
dobroć Boga, który nikogo nie wyłącza od
laski, nawet niezasługujących na nię. ani tych,
którzy się jej opierają i sprzeciwiają. Sameś
tego na sobie doznał. Wspomnij na przeszłe
lata twoje, a dziwie się będziesz, że cię Bóg
łaską swoją świętą tak poszukiwał, tak ścigał.
Ubolewaj, dziękuj, postanawiaj i proś o-łaskę.
II. Widzieliśmy gwiazdę Jego i przyjechaliśmy pokłonić się Jemu. (Mat. II. 2.) O jak
nieszczęsnym bvł stan ślepego pogaństwa przed
narodzeniem Chrystusa! Lecz dziś Światłość
wielka przyświeca światu. Wspomnij na stan
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duszy twojej przed laska nawrócenia i powołania twojego, i na stan dzisiejszy. Nienawidź
dawniejszej ślepoty twojej, dzięki składaj za
obecne światło.
III. Widzieliśmy gwiazdę Jego.
Woła ich
przez gwiazdę, bo się ćwiczyli w postrzeganiu
gwiazd. Tak to Bóg w sposobie powołania
swojego stosuje się do skłonności ludzkich.
Uznaj najprzód potrzebę łaski, bez której Boga
nie znajdziesz; o tę łaskę błagaj. Powtóre:
staraj się poznać skłonności tych, których
chcesz Bogu pozyskać, abyś tym łatwiej ku
Bogu ich skłonił. Po trzecio: ucz się podnosić
się od rzeczy stworzonych do Stworzyciela,
jako ci mędrcy od gwiazdy wznieśli się do
Pana gwiazd wszystkich, który łagodnym
a wdzięcznym światłem łaski swojej, jakoby
gwiazdą najmilszą, powołuje nas.
NA DZIEŃ 7. STYCZNIA.
Jak M ę d r c o w i e odpowiedzieli ł a s c e powołania.

I. Widzieliśmy. (Mat. II. 2.).
Nie tylko
trzej Mędrcy, lecz może wszyscy mieszkańcy
ich krain widzieli gwiazdę; a trzech tylko
poszło za nią. Zaprawdę, wielu wezwanych,
mało wybranych.
Ileż to gwiazd, natchnień
i*
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świętych Bóg wysłał do ciebie! O jakże wieloma z nich wzgardziłeś! jak mało za któremi
poszedłeś! Żałuj więc, żałuj, niech cię zatrwoży lenistwo twoje: błagaj Boga o nowe
łaski, pilnie je przyjmuj do serca swego, idź
za niemi, i staraj się przez dobre uczynki odpowiadać powołaniu swojemu.
II. Widzieliśmy... i przyjechaliśmy. Że widzieli, Bóg to dał: że przyjechali, ich w tym
praca i zasługa. Daremna ta łaska, której nie
odpowiadamy spółdziałaniem naszym. Strzeż
się. aby łaska Boża nie była w tobie daremną, żadnej z nich nie zaniedbuj, bo każda
ostatnią być może. Wierność łasce Bożej pomnaża ją. A nieczułość na łaskę Bożą oddala
ją od nas. Cóż poczniesz, jakże się zbawisz
bez łaski Bożej ? Zastanów się nad tym.
III. Widzieliśmy... i przyjechaliśmy. Skoro
ujrzeli gwiazdę, poszli za nią bez żadnej zwłoki.
Wołającego Boga wnet usłuchali, nie oglądając się na przykład wielu, których zatrzymały
może starania domowe, przywiązanie do krewnych i do wygód własnych. Ucz się nie
odwlekać, gdy ujrzysz światło. Skrusz więzy
upodobań ziemskich, a swobodnie pójdziesz,
i znajdziesz Boga.
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NA

DZIEŃ 8. STYCZNIA.

O w y j ś c i u Mędrców z ojczyzny i o ich podróży.

I. Widzieliśmy... i przyjechaliśmy. (Mat. 11.
2.). Znali oni trud podróży, niewygody, niepogody i złe drogi: wszakże odważnie puszczają się w drogę. Wielkość zawsze jest potrzebną tym. którzy chcą iść do Boga. Ho
droga do Boga nie jest bez trudów. Umacniaj
się przeto, i bądź mężnym: a ufny w Bogu.
bądź wielkiej duszy w postanowieniach swoich.
II. Widzieliśmy... i przyjechaliśmy. Puścili
się w drogę, bo powołani: a gdzie? niewiedzą. Mężnie i szlachetnie oddają się powołaniu Bożemu. Ufność ich wielka okazała się
godną przewodnika z Nieba, cudownej gwiazdy. O jak często wahasz się i obawiasz się
rozpocząć dzieło jakie na chwałę Bożą. bo
końca jego nie widzisz. Skoro usłyszysz głos
Boży, ufaj i poczynaj; kto dał chęć dobrą,
da i dobry skutek.
III. Widzieliśmy. Rozważaj uczucia, jakie napełniały Mędrców na widok ciągły cudownej
gwiazdy. O z jakąż miłością Bogu dziękowali,
z jaką wytrwałością znosili przeciwności, z jakim pożądaniem pożądali Chrystusa, z jaką
pilnością Chrystusa szukali! Zawstydź się. iż
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po odebraniu tylu łask i światła, tak słabo
pożądasz Chrystusa, i tak Uo niedbało szukasz. Dziękuj za dane ci światło, proś o oblitsze i o skuteczniejsze. Postanów iść za nim.
póki Chrystusa nie znajdziesz.

?

NA DZIEŃ 9. STYCZNIA.
Trzej Mędrcy w c h o d z ą do Jerozolimy.

I. Gdzie jest., który się narodził i t. d.
(Mat. 11. 2.). Zniknęła gwiazda, a więc u ludzi
pytać przymuszeni. Dlaczego zniknęła gwiazda? Bo Bóg chciał ich doświadczyć. Tak
zwykł doświadczać świętych nawet, usuwając
im pociechy duchowne, bez których oschłość
na serce spada. Cóż w takim razie czynić?
Oto mędrcy nie ustawają, ufni w Bogu, iż
im nastręczy radę dobrą i wskaże drogę do
celu. 1 ty też nigdy nie upadaj na duchu.
Szukaj a znajdziesz.
II. (Idzie, jest, który się narodził, król żydowski? (Mat. II. 2.). W samej stolicy, w której królował Heród. chciwy władzy, z niebezpieczeństwem własnego życia, pytają go o nowego króla. Żywa wiara i gorące pożądanie
wszelką bojażń z ich serca wygnały. Ileż to
razy, przez bojażń ludzką, nie śmiesz odważyć

&

59
się na to, czego po tobie wymaga chwała Hoża
i zbawienie twoje! Zawstydź się. popraw się.
III. A usłyszawszy król Heród, zatrwożył
się i. wszystka Jerozolima z nim. (Mat. 11. 3.).
Zatrwożył się Herod, bo chciwy władzy bał
się utracić jej za przyjściem nowego króla.
Zatrwożył się lud, bojąc się gniewu i zemsty
Heroda. Kto nie chciwy chwały doczesnej,
i ma bojaźń Bożą, a nie ludzką, ten się niczym
nie trwoży, i nie utraci nigdy pokoju serca,
bo nie puści do serca swego żadnego upodobania ziemskiego, ani ziemskiej trwogi.

NA. DZIEŃ 10. STYCZNIA.
Heród

wybaduje. gdzie

się

m i a ł narodzić Chrystus.

1. I zebrawszy wszystkie przedniejsze Kapłani/ i Doktory ludu. (Mat. II. 4.).
O jak
miłosierna i cudowna Opatrzność Boska! Herod złośliwy i kapłani niecni pomimowolnie
służą pobożność i mędrców. Uwielbiaj tak cudowne sprawy Boskie, .leźli chcesz poznać
wolę Bożą względem siebie, radź się kapłanów,
a chociażby niecnemi byli, Bóg nie dopuści,
aby zbłądzili w tym, czego przez ciebie dokonać pragnie.
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II. Dotnedział się od nich, gdzie nię miał
Chrystus narodzić. (Mat. II. 4 ). Pytanie pobożne na pozór, a złośliwe w sercu! .lak się
to pokrywają udaną świętością najgorsze uczucia! Mie dopuszczaj, aby zła namiętność panowała w sercu twoim, i nie łudź się, nazywając to u siebie cnotą, co jest namiętnością:
gniewu swojego nie nazywaj gorliwością, zemsty sprawiedliwością, łakomstwa przezornością,
cierpkości surowością, obmawiania zamiłowaniem prawdy, i t. d.
III. A oni mu rzekli: w lietleem Judzkim.
(Mat. 11. 5.). Wiedzieli to z Pisma, które
przywodzą: nauczają o tym mędrców: a sami
nie szukają Jezusa, o którym wiedzieli, że jest
tak blizko. — O niewdzięczni! I ty słyszysz,
i wiesz gdzie Chrystus, i jaka droga do Niego
prowadzi! Czemuż nie idziesz tą drogą"' Lepiejby ci było nie wiedzieć, niżeli wiedząc,
nie iść do Chrystusa.
NA DZIEŃ II. STYCZNIA.
F a ł s z y w a mowa Heroda do Mędrców.

I.
Wezwawszy potajemnie mędrców, pilnie
się wywiady trał od nich czasu gwiazdy, która
się im ukazała. (Mat. II. 7.). W jakim celu?
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Oto, abv stąd doszedł wieku Dziecięcia, i nad
wszystkiemi dziećmi tego wieku się pastwił,
dla zgładzenia z niemi Dzieciątka, które się
narodziło Królem Żydowskim. Pilnie się wywiady wat. Zważ te słowa i zawstydź się. Jeźli
synowie złości pilnie chwytają wszystkie środki. do dopięcia najzłośliwszych swych celów:
o! jakiejże pilności winieneś używać w tym
wszystkim, co cię do świętych celów doprowadzić może.
II. Idźcie, a wywindujcie się pilnie o dzieciątku : a gdy znajdziecie, oznajmicie mi. (Mat.
II. 8.). Zważaj to wzrastanie złości. Herod
chce już samych mędrców użyć za narzędzie
złości swojej. Taka jest własność nieuskromionych namiętności, iż w coraz gorsze pędzą.
Niech ci to będzie powodem do mężnego hamowania. a pilnego uskramiania namiętności
swoich. Rozpatruj się w sercu swoim, zważ,
jaka namiętność nim rządzi, lub w nim się
rozkrzewia, a nie odwlekając wyrwij ją z serca
swojego i spal w ogniu miłości Boskiej.
III. Abym ja, przyjechawszy, poktonił się
Jemu. (Mat. II. 8.). Kłamstwo jest. Powiedz
jasno: abym Go zabił. Do tego stopnia doszła
namiętność jego. iż aby swe królowanie ubezpieczyć , chce Chrystusa zabić. O zgrozo!

62
O boleści! Alo ty dla utrwalenia w sercu
swoim Królestwa Niebieskiego, zabij swą miłość własną i złe skłonności; bo one bardziej
się jeszcze nie zgadzają z Królestwem Niebieskim. niżeli Herod z Chrystusem.
NA DZIEŃ 12. STYCZNIA.
Mędrcy opuszczają Jerozolimę, p r z y b y w a j ą do Betleem.

I. Którzy
wysłuchawszy
króla,
odjechali.
(Mat. II. 9.). U w aż, z jaką troskliwością szukają
Jezusa. Tym się jedynie zajmują. Pytają, gdzie
się miał narodzić, a dowiedziawszy się, wnet
idą w dalszą drogę, nie zatrzymując się dla
żadnej ciekawości, lub osobliwości Jerozolimskiej. A ty, idąc drogą cnoty, zatrzymujesz się,
zbaczasz, colasz się, wahasz się, zwracasz się
ku stworzeniom, ociągasz się, jakbyś szedł na
śmierć. Nie chce prawdziwie, kto chce leniwie.
II. A oto gwiazda, którą byli widzieli na
Wschód słońca, szła przed nimi. (Mat. II. 9.).
Odjęcie gwiazdy znosili z cierpliwością i nadzieją. a drogi swej nie zaniechali. Dlatego
Bóg ich pocieszył, powróciła gwiazda. O! jak
dobrym jest Bóg dla tych. którzy w czasach
oschłości i trudności nie zaniedbują zgoła
postępu w cnotach. Nigdy więc nie upadaj
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na sercu: jeźliś pozbawiony pociech, znoś
cierpliwie tę próbę, a miej nadzieję. Oddawaj
się Boga. — Powróci !
111. Aż przyszedłszy stanęła nad miejscem,
gdzie było Dziecię. (Mat. 11. 9.). Gdzież ich
nakoniec doprowadziła ta gwiazda? Do Boga.
którego szukali, ale też do nędznej stajenki.
Zważ najmilszy, gdzie cię twe gwiazdy, to
jest myśli- twoje wiodą. Jeźli do wysokiego o
tobie rozumienia, do miłości własnej i t. p.,
fałszywe to ognie: jeźli do wyznawania nędzy
twojej, do pokory, do wzgardy sobą samym,
gwiazdy Boże są. Idź za niemi, a zajdziesz
do Boga.

NA NIEDZIELĘ I. PO TRZECH KRÓLACH.
Królowie p o k ł o n oddają Chrystusowi Panu.

1. I wszedłszy w dom. znaleźli Dzićcię
z Maryją, Matką Jego. (Mat. II. 11.). Nie
brzydzili się śmieciami stajenki, nie wzgardzili ubóstwem i niemowlęctwem Dzieciątka:
lecz oświeceni wewnętrznie wyznali je Dogiem.
Uwielbiaj Boga, raduj się z Mędrcami, i dzięki
Mu składaj. Nie lękaj się ubóstwa, ani pogardzenia. Do gdy Bóg uniżył się dla ciebie, —
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na drodze dumy i wyniosłości nigdy Go nie
znajdziesz.
II. I padłszy pokłonili się Jemu. (Mat. 11.
11.). Upadli, nie tylko uchylając aż do ziemi
czoła swoje, na znak uczczenia, lecz też wyznawając nicość swoję w obliczu Hoga, od
którego wszystko mamy, i we wszystkim zależymy. Oddawali Dzieciątku cześć najwyższą,
bo Go IJo^em znali. Owoż do jakiego uczczenia pobudza znajomość Hoga. do jakiego
uniżenia się przed Majestatem -lego, do jakiego poddania się panowaniu Jego, do jakiej
wzgardy samego! 1 tybyś tak czynił, gdybyś
chciał znać Hoga.
llł. Upadłszy, pokłonili się. O! z jakimże
wzruszeniem dziękowali Hogu. iż przyszedł na
świat zbawić ród ludzki, iż ich przez gwiazdę
niebieską do siebie powołał. Z jakąż miłością
i uniżeniem się ofiarowali się IJogu na wieczną służbę, chociażby najtwardszą.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI 1. PO TRZECH
KRÓLACH.
Ofiarowanie darów.

I. A otworzywszy skarby swe, ofiarowali Mu
dary: złoto, kadzidło i mirę. (Mat. II: II.).

65

Wiarę swoję poświadczają uczynkiem: nie stawią się przed Królem z próżnemi rękami: co
mają najdroższego, oddają Mu. A z darami
swenui serce swoje, podług znaczenia tycli darów : ze złotem miłość: z kadzidłom pobożność : z mirą umartwienie i pokutę. Jeźli
wierzysz w Boga. ofiaruj Mu dary twoje: miłość, pobożność i umartwienie. A nie cofaj
nigdy tej ofiary twojej.
II. Ofiarowali Mu dary. O! jak miłemi były
Chrystusowi te dary, nie dla ich zewnętrznej
ceny, lecz dla uczuć, z jakiemi ofiarowane
były: 1) dla żywej wiary, 2) dla pobożności.
3j dla pokory i poddania się, 4) dla miłości.
Bóg bowiem nie na to zważa, ile dajesz, lecz
na to, jakiem sercem dajesz. Gdy przeto ofiarujesz Bogu dar swój, ofiaruj Mu także całe
serce swoje.
III. Ofiarowali Mu dary. Uważ. czem Bóg.
który w hojności wyścignąć się nie da, czem
im odpłacił za te ich dary. Zważ. ile to Bóg
przyczynił im za złoto, mądrości i miłości; za
kadzidło, pobożności i daru modlitwy: za mirę,
łaski na umocnienie przeciwko pokusom, iżby
mogli być wolnemi od grzechu. Żadna ofiara
Hogu daremną nie będzie. Im więcej dasz.
tem więcej otrzymasz. Choć to, co dać możesz.
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wielkiej ceny być nie może. daj wszakże, a
otrzymasz zapłatę wielką, bezcenną.
NA WTOREK 1'0 NIEDZIELI I. PO TRZECH
KRÓLACH.
P o w r ó t Mędrców do k r a i n swoich.

I. A wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się
nie wracali do Heroda. (Mat. II. 12.)- Miotani
byli niepewnością: czy tą samą, czyli też inną
drogą powracać mieli. O! z jakąż ufnością
musieli prosić Boga, aby ich oświecił! Bóg
zesłał Anioła, aby ich nauczył. Uznawaj i wychwalaj Opatrzność Boską, "która swoimi rządzi i swoich prowadzi. Oddawaj się jej zawsze,
szczególniej w wątpliwościach i trudnościach,
a bądź pewny, że cię oświeci i wesprze.
II. Wziąwszy odpowiedź, aby się nie wracali do Heroda. Skorzy w posłuszeństwie, nie
mają względu na to, że nowa droga mogła
być dłuższa i przykrzejsza: ani zważają na to,
iż przyrzekli Herodowi wrócić do niego. Ucz
się stąd pogardzać względami ludzkiemi. skoro
idzie o spełnienie woli Bożej.
III. Inszą drogą wrócili do krainy swojej.
(Mat. II. 12.). Przez obietnicę powrócenia do
Heroda narazili się na wielkie niebezpieczeń-
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stwo. Cóżby się było stało, gdyby do Heroda
byli wrócili? Zastanów się i zadrżyj. Niechże
cię więc własne niebezpieczeństwa ostrożnym
czynią. Nie wracaj tara. gdzieś zagrożony upadkiem; unikając pobudki do grzechu, unikniesz
grzechu. Przeciwnie czyniąc, upadniesz. O jakżeś często sam doświadczył tego!
NA ŚRODĘ 1'0 NIEDZ. I. 1'0 TRZECH KRÓLACH.
Dzieciątko Jezus uczy

w z g a r d y świata.

I. Nie miłujcie świata. (Jan II. 15.). Tak
Jezus przykładem swoim do ciebie przemawia.
Narodził się w ukryciu, w nocy, bez blasku,
bez zbiegowiska, nikomu nieznany; narodziwszy się. objawia się naprzód pasterzom, to
jost ubogim i prostaczkom. A ty, czemu tak
szukasz chluby i wyniesienia się? Ucz się od
Chrystusa ukrywać się święcie, kochać pokorę
i samotność, i szukać raczej ubogich i prostych, niżeli możnych i przebiegłych tego
świata.
II. Nie miłujcie świata. Zważ, iż nikt ani
z bliskiego Betlecm, ani z Jeruzalem nie nawiedził Chrystusa. Wiedzieli dobrze o Jego
narodzeniu ci. którzy Mędrcom wskazali, gdzie
się miał narodzić. Przez dni czterdzieści w li-
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chój stajence opuszczony i wzgardzony, leży
Stwórca i Zbawiciel nasz! A ty żebrzesz oklasków u ludzi, pędzisz za znaczeniem! Któryż
z was błądzi? czy ty. czy Syn Hoży?
III. Nie miłujcie świata. Zważ, iż Chrystus
mógł się wygodniej, aniżeli w stajence umieścić, i przez okazanie dostatku, zjednać sobie
szacunek przechodniów, którzy widząc Uo w stajence. wzgardzali Nim. Nie jestże to pogardzać światem, gdy mogąc mieć chwałę Jego,
nie chcemy jej. Ale ty. jakżeś pilny w nabywaniu próżnej sławy i w strzeżeniu j e j ! Obieraj być wzgardzonym raczej, aniźli uczczonym,
jeżli chcesz naśladować Chrystusa.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI I. PO TRZECH
KRÓLACH.
Dzieciątko Jezus uczy nas pokory.

I. Uczcie się odemnie, żem jest cichy i pokornego serca. (Mat. Xl. 29.). Tak woła do
ciebie Jezus ze stajenki, ze żłobku, z pieluszek. Pokora szuka niskości. O! jakże Bóg,
który jest nieskończony w godności, zstąpił
nisko, stając się człowiekiem, podobnym grzesznikom. A ty śmiesz się pysznić? Tobie koniecznie pokornym być należy, boś rzeczywi-
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ście nędzarz, / w a ż nędzę swoję, a upokorz
serce swoje.
II. Zważ. jako Chrystus w stajence ukrywa
Majestat Boży, i wszystkie doskonałości swoje : mądrość, potęgę, chwałę, bogactwa i t. d.
Cześć im oddawaj. Podziwiaj je, wychwalaj,
dzięki czyń Bogu. który się uniżył. A ucz się
uniżać, nie chełpić się z niczego, i łaski Boże
w sobie ukrywać.
ł l l . Chrystus obrał za Matkę dziewicę
ubogą i nieznaną: za Karmieiela. cieślę; za
mieszkanie, stajenkę: za kolebkę, żłóbek: za
posłanie, siano i t. d. A ty zawsze dążysz do
wyższości na świecie, do wygód. Czy myślisz,
żeś wart więcej? Zawstydź się, nędzny człowieku, gdy Bóg dla ciebie tak się upokorzył.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI I. PO TEZEC1I
KRÓLACH.
Dzieciątko Jezus uczy nas obóstwa.

1. Dla nas słał się ubogim. (II. Do Kor.
VIII. 9.). Kto? Pan samowładny wszech rzeczy, w którego domu bogactwo i chwała:
który wszystkim dawa obfitość, sobie wziął
ubóstwo. Zważ na ubogą stajenkę: zdumiej
się i uwielbiaj: pokochaj ubóstwo, które Bóg
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lak ocenia, iż. przyszedłszy na ziemię, wziął
je dla siebie. A ty może szukasz zbytków?
II. Dla nas stal się ubogim. Nie tylko nie
ma rzeczy zbytecznych, lecz Mu i na potrzebnych zbywa: leży w lichych pieluszkach, na
odrobinie siana, w nędznym żłóbeczku, ogrzewany tylko tchnieniem bydląt. Zdumiej się
nad Bogiem ubogim. Zawstydź się, wspomniawszy na przywiązanie swoje do wygód. Ucz
się znosić cierpliwie z Jezusem niedostatek
wszelki.
III. Dla nas stał siq ubogim. Nie tylko zbywa Mu na rzeczach potrzebnych, lecz i to, co
miał. było najnędzniejsze. najniewygodniejsze.
Stajenka zimna, pieluszki grube, żłóbek twardy, siano ostre. Zważ to wszystko, i wołaj
z Bernardem: „Im dla mnie nędzniejszy, tem
mi jest droższy". Czyż cię nie zawstydza nędza Jezusowa, ciebie, który jeźli za zbytkiem
nie gonisz, to może przedewszystkiem dbasz
o wygody swoje?
N A S O I JOT

PO NI KOZ. I. PO T R Z E C H K R Ó L A C H .

Dzieciątko Jezus uczy nas posłuszeństwa.

1. Sam się poniżył, stawszy się posłusznym.
(Ho Filip. 11. 8.). Pierwszym czynem Chry-
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stuta na świat przychodzącego, było posłuszeństwo: narodził się bowiem w drodze z Nazaretu do Betleem. 1 kto? i komu posłuszeństwo okazał? Król królów książęciu ziemskiemu. Bóg człowiekowi, zwycięzca grzechu grzesznikowi. Widzisz więc jak Chrystus cenił
posłuszeństwo. Nie wstrzymały Go od posłuszeństwa: ani nikczemność rozkazującego, ani
trudność podróży; bo wiedział, iż przez to
uwielbi Ojca. Ucz się cenić i kochać posłuszeństwo : nie zważaj na osobę rozkazującego,
lecz na Boga, który przez władzę właściwą
tobie rozkazuje.
II. Sam się poniżył, stawszy się posłusznym.
Zważ w jak trudnych rzeczach zaczął być
posłusznym, w poniżeniu, w ubóstwie, w przeciwnościach. w niewygodach, i t. d. Wiedział,
iż ta jest najlepsza wola, która z wolą Bożą
we wszystkiem się zgadza. Ucz się w przełożonym twoim uznawać wolę Bożą. i uczyń
z woli twojej oliarę zupełną, choćby najtrudniejszą.
III. Sam się poniżył, stawszy się posłusznym
we wszystkiem Matce, czy Go na łono brała,
czy w żłóbku składała: Matka obracała Mim
według upodobania swojego. Uwielbiaj posłuszeństwo Chrystusa i szczęście Matki .lego.
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Daj że to szczęście przełożonym twoim, skłaniając się chętnie ku temu, aby poruszali tobą
według upodobania swo.jego. Wielka w tem
pociecha przełożonym: wielka zasługa podwładnym. wielka chwała Chrystusowi.
NA NIEDZIELĘ II. PO TRZECH KRÓLACH.
Dzieciątko Jezus uczy nas

cierpliwości.

I. Chrystus mógł się narodzić bezcierpiętliwym, odsunąć od siebie wszelkie cierpienia
i bóle; a wszakże nie chciał ani ich odsunąć,
ani nawet odłożyć na później, bo chciał cierpieć za nas od najmłodszego wieku. Dlaczegóż tak się w sobie kochasz, iż przed każdym
cierpieniem umykasz? Czyż przeszłe życie
twoje nie obowiązuje cię do pokuty i do umartwienia ciała twojego ? Wiesz co Chrystusowi
miłem; czemuż odwlekasz ?
II. Zważ dolegliwości, które Chrystus Dzieciątko cierpi: zimno, smród, nędzę, ból obrzezania, a nadewszystko niewymowny smutek
duszy na widok tylu grzeszników, którzy męką
•lego wzgardzą, i z niej korzystać nic będą!
Cóż ja. grzesznik, mam czynić, jeźli mój Zbawiciel tak cierpi za mnie! Czyżbym ja nie
miał cierpieć dla Niego?

73
III. Chrystus niewinnie cierpi. Święci cierpią niewinnie, występni za karę. Ty zaś ni
w jeden ni w drugi sposób cierpieć nie chcesz.
Zawstydź się! Jeźli ci się cierpieć zdarzy,
zważ stąd tysiączne korzyści. Jeźli niewinnie
cierpisz, masz pole okazania miłości, która
się przez trudne rzeczy dowodzi: masz sposobność stania się podobnym Chrystusowi. Nie
jest uczeń nad Mistrza.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI II. 1'0 TRZECH
KRÓLACH.
Dzieciątko Jezus uczy nas miłości

Boga i bliźniego.

1. Miłości dowodzą uczynki, podjęte dla dobra tych, których miłujem. nie zaś dla korzyści własnej. Zważ przeto, jakie są uczynki
Chrystusa, któremi szuka Bożego dobra, kosztem ciężkich niewygód i cierpień. 1. Znosi
wszystkie cierpienia, bo wie, iż się to Bogu
podoba. 2. Płacze z gorliwości o chwałę Bożą,
z boleści nad grzechami ludzkiemi, na których
zmycie daje teraz łzy, a potem da krew.
3. Przywołuje do nędznego mieszkania swego
pastórzów i pogan, aby im objawił chwałę
Bożą.— Jeźli miłujesz Boga, dowódź uczynkami
miłości twojej, sam chwały Bożej szukając
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i pomiędzy drugich ją rozszerzając. Albowiem
Bogu jedynie należy wszelka cześć i chwała.
II. Zważ. iż Chrystus dowodzi także miłości ku nam. wszystkie niewygody i cierpienia
za nas ofiarując. Złóż dzięki, i miłuj Jezusa.
Ucz się kochać bliźniego i dobrze mu czynić,
nie dla korzyści swojej, lecz dla zbawienia
jego. Oczyść wszelkie przywiązania do ludzi,
iżbyś nadewszystko pragnął ich zbawienia:
tak czyniąc staniesz się spółpracownikiem
Chrystusa w Odkupicielu świata.
lii. Jezus Chrystus dowiódł nam miłości
swojej, biorąc na siebie wszystkie cierpienia
nasze duszy i ciała: bóle, smutki, tęsknoty,
kary, na któreśmy zasłużyli, dług grzechów
naszych, któregobyśmy nigdy wypłacić nie
zdołali. Prawdziwie choroby nasze On nosił,
a boleści nasze On odnosił. (Iz. LIII. 4.L
O! ileżeś to winien lekarzowi, który stał się
chorym za ciebie"? O! jak wiele winien jesteś
dobroczyńcy, który zapłacił dług twój! Nic
znajdzieszli w sobie dosyć miłości, ażebyś
cierpiał co za bliźniego twojego, a przynajmniej ażebyś go znosił ?

, -I
NA

W T O R E K PO N I E D Z I E L I

II.

1'D T R Z E C H

KRÓLACH.
Dzieciątko Jezus uczy nas świętej m i ł o ś c i nas samych.

I. Kochać siebie święcie, jest to pragnąć
dla siebie dobra, nie pozornego i zwodniczego,
lecz prawdziwego i trwałego, to jest wiecznego. .Jakiegoż dobra pragnął Jezus? Nie dobra
zmysłów, nie dóbr znikomych tego świata,
lecz dobra chwały Bożej. Nie szukam woli
mojej, ale woli Tego, który mię posłał. (Jan
V. 30.). Przyrównaj go tej miłości miłość
twoję. O jakże nieporządna! jak zmysłowa!
jak próżna! Nie kochasz, ale nienawidzisz siebie, bo sobie pozwalasz tego, co od Boga oddala. Napraw więc miłość twoję, abyś nic nie
pragnął dla siebie, co nie jest dla chwały
Bożej. Inaczej bowiem sam siebie nienawidzisz, sam sobie szkodzisz.
II. Uważ, iż miłość Chrystusa ku sobie, nie
była czem innem, jak ciągiem pożądaniom,
ażeby się w nim spełniała wola Boża. Ho ja,
co mu się podoba.zawżdy czynię. (Jan VIII. 29.).
Już w żłobie tak czynił. Nie możesz pragnąć
dla siebie większego dobra nad to, iżby wola
Boża była prawidłem twojem: nigdybyś nie
zbłądził : zawszebyś się podobał Bogu. O jak

mało jest takich, którzy zważają na wolę Hożą
i za nią idą! O jakie mnóstwo tych. co pędzą
za pożądaniem zmysłów! .leżliś w ich liczbie,
wstrzymaj się, zastanów się. zażałuj. i zwróć się.
111. Uważ. jako Chrystus z miłości świętej
ku Sobie, przyjął bóle, upokorzenia, ubóstwo
i wzgardę, bo widział w tóm upodobanie Hoże
i zbawienie świata. A więc świętą miłością
siebie walczył przeciwko zmysłom i zwyciężał
je. Tak i ty kochać siebie winieneś: walcz
mężnie przeciwko zmysłom i namiętnościom
swoim: obieraj i przyjmuj upokorzenia, trudy
i cierpienia: bo taka jest wola Hoża. O! jakbyś był szczęśliwym, gdybyś był od dzieciństwa tak czynił! O ! jak nieszczęśliwym będziesz. jeźli odtąd tak czynić nie będziesz!
NA ŚRODĘ PO N1EDZ. II. PO TRZECH KRÓLACH.
Podróż M a r y i z Betleem do Jeruzalem, dla dopełnienia
obrzędu

Oczyszczenia.

1. A gdy się wypełniły dni Oczyszczenia Jej.
(Łuk. II. 22.). Przeczysta .Marya pilną była
w dopełnieniu prawa Oczyszczenia, które jej
nie obowięzywało. Nie zważa ani na czystość
swoję. ani na godność Syna Swojego. Lecz
idzie /.a przykładem tego Syna, który się pod-
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dał prawu Obrzezania, które ani Go obowiązywało, ani mu potrzebnem było. Ma owszem
sobie za chwałę być policzoną niesłusznie pomiędzy nieczyste, gdy Syn Jej pomiędzy grzeszniki policzon został. O godne wszelkiego
uwielbienia posłuszeństwo i pokora! O! jakżem jest inny! W obliczu Hoga jam grzesznik:
a przed ludźmi za czcią się uganiam. Niech
mię nauczą -Jezus i Maryja.
II. Zważ z jakiem uczuciem Maryja i Józef
opuścili stajenkę, w której sam na sam z Jezusem, w największem ubóstwie i w pośród
tylu niewygód byli utajeni. W niedostatku
wszystkiego, jedną a niewymowną ich pociechą było: być z Jezusem. Z Jezusem żadne
miejsce nie jest samotnem, żadne ubóstwo
twardym, żadna niewygoda przykrą. Jeżeli
w tych rzeczach przykrzysz sobie, najmilszy!
nie jesteś cały z Jezusem: żebrzesz u stworzeń pociech zwodniczych, a prawdziwemi
wzgardzasz. Opuszczasz źródło żywej wody,
a idziesz do bagna.
III. U waż w podróży tę świętą Rodzinę:
ich ubóstwo. skromność, cierpliwość na pogardę w drodze i po gospodach. Przysłuchuj
się ich pobożnej rozmowie, pełnej najtkliwszych uczuć o Jezusie najmilszym. Patrz, jak
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na przemian Jemu usługują,. Już na ręku Józefa. znowu na łonie Maryji. Niosą Go na
przemian, a z jakiem uczczeniem, a z miłością jaką! Obyś z takim uczuciem nosił Jezusa w. sercu, kiedy (<o przyjmujesz w Komunii Świętej.

NA CZWARTEK PO NIEDZIELI II. PO TRZECH
KRÓLACH.
0 powodach Oczyszczenia N. Panny.

I. A ydy się wypełniły dni Oczyszczenia .Jej,
według Zakonu Mojżeszowego. (Łuk. II. 22.).
N. Panna była ze wszech miar wolną od obowiązku poddania się prawu, nakazującemu Oczyszczenie. Zważmy więc powody, dla których
oczyszczoną być chciała. Pierwszym jest posłuszeństwo prawu, w którym czciła Prawodawcę. Doskonałe posłuszeństwo więcej czyni,
niż powinno. A wszakże tylu jest Chrześcijan,
którzy zaledwie to czynią, do czego pod karą
grzechu są obowiązani. Upadkiem grozi oziębłość taka. Strzeż się jej bardzo. A i na to
pamiętaj, że Maryja, w posłuszeństwie prawu,
które Jej nie obowiązywało, daje ci przykład
pokory wielkiej.
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II. Drugim powodom Oczyszczenia N. Panny,
jest chęć naśladowania Syna. poddającego się
prawu Obrzezania, które <io nie obowiązywało.
Naśladowanie Chrystusa winno ci być powodem ścisłego zachowywania prawa, które cię
obowiązuje, tudzież pełnienia cnót, do których
ściśle obowiązanym nie jesteś. Idąc za Synem
Hożym, nie zbłądzisz. Żałuj, żeś dotąd tak się
ociągał. Bój się, jeźli nie idziesz za Chrystusem. Kochaj, a pójdziesz.
III. Trzecim powodem jest, aby Przeczysta
Dziewica jeszcze czyście jszą się stała: nie
przez omycie z nieczystości, bo tej nic- miała:
lecz przez nabycie nowej czystości, zbliżając
się naśladowaniem swojem do najwyższej czystości, którą jest Chrystus. Stąd też Ojcowie
Kościoła mniemają, iż przez Oczyszczenie Czystość Maryi nabrała nowego blasku: tak jak
przez Porodzenie Syna Hożego Panieństwo Jej
nową chwałą wywyższonem zostało. O! jakże
ci pilno, ażebyś coraz więcej oczyszczał sumienie swoje! Opatrz się, a ujrzysz nieczystość swoje. O! zapłacz, a w skrusze serca
przystąp do źródła czystości, do Chrystusa,
a postąpisz w cnocie.
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NA PIĄTEK PO NIEDZIELI II. PO TKZECII
KRÓLACH.
Inne powody Oczyszczenia N a j ś w . Panny.

I. (idy się wypełniły dni Oczyszczenia Jij.
(Łuk. II. 22.). lanym powodem Oczyszczenia
Najśw. Panny było: aby nie dała zgorszenia
Żydom. Wiedziano, że porodziła syna. ale nie
wiedziano, że Syna Hożego. Więc, aby nie
zgorszyć, poddała się prawu Oczyszczenia.
Ucz się stąd wypełniać to, do czegoś nie obowiązany. i tego sobie odmawiać, do czego masz
prawo, ilekroć zdarzy się tego potrzeba, dla
uniknienia zgorszenia. Miłość bliźniego tej
otiary żąda.
II. Innym jeszcze powodem było: iżby się
zastosować do zwyczaju powszechnego w rzeczach uczciwych i godziwych. Ucz się stąd
nie żądać wyjątków dla siebie w obowiązkach
twoich. Droga powszechna jest pewniejsza,
doświadczeniem stwierdzona,, prawem Hożem
obwarowana. Tą drogą szli Święci. Tej drogi
się trzymaj.
Ul. Nie była obowiązaną, a uczyniła. Czyżbyśmy nie mieli czynić dla Hoga nic nad to,
do czegośmy ściśle obowiązani? Więcej Bóg
pragnie, niżli rozkazuje. Milszemi są Bogu
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dary i służby, któro Mu nad nasz obowiązek
oddajemy; a niżli te, które z obowiązku czynimy. Skąpym, zbyt skąpym jesteś, jeźli nic
nad przykazanie .lego, dla chwały .lego. dać
nie chcesz. Czy chciałbyś, żeby Bóg nie dawał
ci nic więcej nad to, co ci jest winien? Cóżbyś miał wtedy? Nic — A jednak dał ci nawet jednorodzonego Syna swojego!

NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI 11. PO TRZECH
KRÓLACH.
Główne cnoty M a r y i w Jej oczyszczeniu.

1. P o k o r a . Wiedziała Maryja, iż biorąc
Oczyszczenie, będzie ważoną na równi z innemi niewiastami. Nie dba o to, aby wiedziano
o .Jej czystości, lecz o to tylko, aby czystą
była. Nie wydaje się z tern, iż jest Matką
Bożą. O! jakżeś daleko od Maryi ty, co pragniesz bardziej za cnotliwego uchodzić, niżli
być cnotliwym. Wydawać się świętym, jest
rzeczą zewnętrzną, obcą; lecz być świętym,
jest rzeczą wewnętrzną, własną i jedynie pożyteczną. Nie dbaj więc o to, aby cię miano
za cnotliwego, lecz o to, abyś nim był
w istocie.

i
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II. U b ó s t w o . Przyjąwszy złoto od Mędrców, mogła przy ()czyszczeniu, zwyczajem bogatszych. ofiarować baranka: a wszakże obrała
ofiarę uboższą, dwoje gołębiąt: bo wiedziała.
że Jezus stał się za nas ubogim. Jeźli szukasz tego, co dostojniejsze, co bogatsze, co
większe u ludzi, nie naśladujesz Chrystusa.
III. C z y s t o ś ć S e r c a . Uważ na uczucie,
z jakim Maryja ofiarowała Bogu dar swój
i Syna swojego : z jaką czystością, z jaką miłością, z jaką pełnością duszy i serca. Z takim uczuciem ofiaruj siebie. O! jakżeś daleko od czystości w zamiarach i od miłości
w uczynkach twoich. Proś Boga, aby cię
oświecił, proś Maryją, aby cię wspomogła
w tej wielkiej potrzebie twojej.
NA NIEDZIELĘ III. PO TRZECH KRÓLACH.
Dla czego Chrystus chciał być ofiarowanym.

1. Przynieśli Go <lo Jeruzalem, aby Go stawili Panu. (Łuk. II. 22.). Chrystus. Dawca
Prawa, chciał czynem wykonać to, co rozkazał słowem. Niczem bardziej nie utwierdza
Prawodawca prawa swojego, a Nauczyciel
nauki swojej, jak przykładem. Wiele może
o cnocie i o Bogu rozprawiasz i uczysz, ale

«
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CZy sam to spełniasz? Nie ten od Chrystusa
będzie pochwalonym, który tylko uczył lub
nakazywał, lecz ten. który czynił i uczył.
Patrz więc, abyś dobre słowa twoje uczynkiem stwierdzał. Cnota bowiem nie w słowach, ale w uczynkach.
II. Chrystus Pan przyszedł nauczać pokory,
a więc żadnego upokorzenia nie unikał. Miano
Go za grzesznika, jak innych ludzi, bo poddał
się prawu, na grzeszniki ustanowionemu. Syn
Boży więcej dbał o przypodobanie się Ojcu.
niż o własną chwalę. A ty może przeciwnie
czynisz ? Może nawet to, coś winien Bogu, na
swoję chwałę obracasz? Im więcej o chwałę
dla siebie starać się będziesz, tem mniej zasłużysz na nię u Boga: bo cli trały swojej nie
da inszemu. (Iz. XLII. 8.).
III. Chrystus Pan chciał być naszym przez
podwójne prawo: dlatego: dany nam raz
przez Ojca, przez Ofiarowanie swoje chciał
dać się nam raz drugi. Widzisz więc jak Chrystus wyszukuje i przymnaża sposobów, aby
się oddać tobie, aby być twoim. Czyńże to
samo względem Chrystusa. O ile masz na to
sposobów i sposobności! Ileżeś to ich zaniedbał i stracił! Bądźże więc pilniejszym w oddawaniu się Bogu. Każda chwila, każde stwo-
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rżenie ku temu niech służy. Im bardziej
oddasz się Bogu, tern bardziej Bóg się odda
tobie.
NA PONIEDZIAŁEK P O N I E D Z I E L I I I I . P O T R Z E C H
KRÓLACH.
M a t k a Syna, a Syn sam siebie ofiaruje Ojcu.

I. U waż, jakie były uczucia Najśw. Panny
ku Bogu w ofiarowaniu Mu Syna swojego:
jaka wiara, cześć, dziękczynienie za wszystkie
łaski, któremi .la napełnił; jaka miłość, jak
całkowite oddanie się Bogu: jaka nakoniec
względem nas Jej miłość, bo ofiarowała Boskiej
sprawiedliwości ofiarę, dla zbawienia naszego.
Czyń dzięki Matce Bożej. A sam tęż samę
oliarę, z temiż uczuciami, ofiaruj za grzechy
swoje. A z tą oliarą ofiaruj siebie, a przyjętym będziesz. Nic bowiem nie jest miłym
Bogu, co nie jest mu ofiarowanym z Chrystusem samym, lub przez zasługi Jego.
II. Chrystus Pan ofiarował się Ojcu Przedwiecznemu dla chwały Jego, i dla zbawienia
ludzkiego. Jak zupełnie, z jaką czystością
serca, nic dla siebie nie pragnąc ! Niech przykład ten zapali w tobie gorliwość o chwałę
Bożą i o zbawienie bliźnich. Ofiaruj się Bogu

I
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na jaką ku temu posługę, chociażby najtrudniejszą. Znienawidź dawną oziębłość swoję.
Proś o łaskę — Chrystus ofiarując się, spojrzał i na ciebie. O! jakżeś wiele Mu winien!
Czemże Mu się wypłacić możesz? Niczem
innem, jak naśladowaniem ofiary .lego.
III. O! jak miłą Bogu była ta ofiara! Ofiarowała Matka Syna, oliarował Syn sam siebie;
oiiarowan był Syn najmilszy Ojcu na okup
całego świata. Ofiarowan był dla chwały Bożej i dla zbawienia naszego. O! ciesz się
z Ojcem, z Matką, ze światem, iż znaleziona
jest ofiara. Bogu przyjemna. A ofiara ta właśnie jest za ciebie. O ileż Bóg uczynił dla
ciebie, ile ukochał cię! 1 cóż Mu oddasz? Nie
ociągaj się; oddaj miłość za miłość bez granic. Pies za lada co kocha człowieka; a jażbym nie miał kochać Boga, za Syna Jego
Jednorodzonego, którego dał za m n i e !
NA WTOREK PO NIEDZIELI III. PO TRZECH
KRÓLACH.
0 starcu Symeonle i o cnotach Jego, k t ó r e m i w y s ł u ż y ł sobie oglądanie Chrystusa.

I. A oto był człowiek w Jeruzalem, któremu
imie Si/meon; a ten człowiek sprawiedliwy i bo5
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gobojny. (Łuk. Jl. 25.). Piękna świętego starca
pochwala! Najlepszym usposobieniem do przyjęcia Chrystusa w objęcie i w serce nasze
jest sprawiedliwość, to jest świętość żywota
i bogobojność. Sprawiedliwość łączy nas z Chrystusem: bojaźń Boża w tym połączeniu zachowuje nas. Do kio się Boga boi, nic nie zaniedbywa. (Ekl. VII. 11).). Ucz się, dla zachowania czystości serca, najmniejsze, nawet
wady wykorzeniać, abyś przez to wzbronił
przystępu większym. Doskonałość cnoty w najdrobniejszych rzeczach istnieje.
II. Óczekiuający pociechy Izraelskiej. (Łuk.
II. 25.). Wiedział, iż Zbawiciel był obiecanym. a chociaż tyle już upłynęło wieków od tej
obietnicy, tylu Proroków i Patryjarehów oczekujących jej spełnienia wymarło, on wszakże
z mocną nadzieją oczekiwał. Wielka, zaiste,
była ufność jogo w Bogu, wielka w oczekiwaniu pociechy Izraelskiej wytrwałość! A ty
jakiej oczekujesz pociechy V Nie daj, Boże,
ażeby marnej i niestałej od stworzeń. Więc
świętej i trwałej w Bogu i od samego Boga.
Iiecz jeźliś jej nie doznał jeszcze, oczekuj Pana
chciwie a wytrwale. Przyjdzie, sam przyjdzie,
i pocieszy cię.
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III. / odpowiedź był wziął od Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej
oglądał Chrystusa Pańskiego. (Łuk. II. 26.).
Patrz, na co zasłużył sprawiedliwością, bogobojnością i wytrwałością: oto na obietnicę
oglądania Chrystusa Pana. 1 ty masz również
dobrodziejstwo. Prawo Chrystusowe i wszystko, co cię w Imię Boże obowiązuje, w-szystko
to są odpowiedzi, które bierzesz od Ducha
Świętego, że nie będziesz oglądać śmierci wiecznej, jeźli je zachowywać będziesz w sprawiedliwości, w bogobojności, w miłości i ufności.
Albowiem powiedziano jest: to czyń, a będziesz żył. (Łuk. X. 28.). 0(1 ciebie zależy,
iżby się ta obietnica w tobie spełniła.
NA ŚRODĘ 1'0 NIEDZIELI III. PO TRZECH
KRÓLACH.
Symeon bierze Chrystusa na r ę c e swoje.

I. 1 przyszedł w Duchu do Kościoła. (Łuk.
II. 2.). Starzec Symeon, poruszony Duchem
Świętym, od którego wziął był odpowiedź,
śpieszy z największą żarliwością i upragnieniem do kościoła, i przybywa w chwili, gdy
doń wnoszono Chrystusa Pana. Gdyby był
odłożył spełnienie natchnienia Bożego, nie
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byłby oglądał Chrystusa. O jakże pilną jest
rzeczą łaskę Hożą co prędzej schwycić! Bądźże
więc gotów, na zawołanie każdej łaski Bożej,
bo każda ostatnią być może. Niech cię i to
przynagla, żeś tyle już łask zaniedbał, na które
z żalem wielkim wspominać ci przyjdzie.
II. On też wziął je na ręce swoje. (Łuk. II.
28.). Miał tylko obietnicę, iż ujrzy Chrystusa:
a wzwyż tej obietnicy, wziął Go na ręce swoje.
Więcej Bóg daje, niźli przyrzeka. Ty zaś.
przeciwnie: więcej Bogu przyrzekasz, aniżeli
dajesz. Nie bądź tak skąpy względem Boga.
który względem ciebie tak hojny.
Wziął je
na ręce. Ręce oznaczają uczynki nasze. Przez
pragnienie znajdujem Hoga, ale jedynie uczynkami zatrzymać Go możem. A więc nie poprzestawaj na dobrych postanowieniach, ale
je spełniaj w uczynkach twoich.
III. 1 błogosławił Bogu. i mówił: Teraz
puszczasz sługę twego, Panie, w pokoju. (Łuk.
11. 28, 29.). Patrz na świętego starca! trzymającego Chrystusa w objęciu swoim; jakie
w nim widzisz uczucia wiary, nadziei i miłości, dziękowania za siebie i za świat cały,
oddawania się Bogu! Żąda śmierci, bo żadne
już inne pożądanie nie panuje w sercu jego,
jeno pragnienie Hoga. Szczęśliwa dusza, która
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nit) rozprasza po stworzeniach miłości swojej,
ale ją całą oddaje Bogu!

NA CZWARTEK 1*0 NIEDZIELI III. PO TRZECH
KRÓLACH.
Symeon prorokuje o Chrystusie.

I. Oto Ten położon jest na upadek. (Łuk.
11. 34.). Zbawiciel na upadek! ale tych tylko,
co znając Boga, nie oddają Mu czci należnej,
co nadużywają łask -lego i przez złość swoję
nie odpowiadają powołaniu swojemu. Bój się,
ażeby i tobie nie był na upadek. Proś o łaskę skuteczną. Postanów współdziałać z łaską
Chrystusową: a Chrystus będzie na upadek
złych skłonności twoich.
II. I na powstanie wielu. (Łuk. II. 34.).
To jest tych wszystkich, którzy zapragną tej
łaski. Od łaski powstania z grzechu Bóg nie
wyłącza nikogo. O jak niezmierna dobroć
J e g o ! obrażony łaskę oliaruje, krzywdzony
szuka przyjaźni krzywdzącego. Nie chce śmierci
grzesznika, lecz iżby się nawrócił i żył. A chce
tego nie dla swojego, lecz dla twojego dobra.
I więcej Bóg pragnie dobra dla ciebie, niżli
ty sam dla siebie. A chociaż za Jego pomocą
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tylokroć powstałoś, ileżeś to razy upadł przoz
złości twoje. O! boleści!
111.7 na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
(Łuk. 11. 34.). Cały żywot Chrystusa Pana tę
przepowiednip( stwierdził. Ciągłe bowiem przeciwieństwo od grzeszników podejmował przeciw
sobie, (do Żyd. XII. 3.). Herod chciał Go zabić,
Żydzi ukamienować, nauką -lego wzgardzono,
i potępiono ją, wszystkie zniewagi nań miotano,
i wszystkie męki Mu zadano, ileż to razy i ty
sprzeciwiałeś się życiu i nauce Chrystusa Pana!
Oby ci .lezus był odtąd znakiem nio do sprzeciwiania się, lecz do naśladowania we wszystkich myślach, mowach i uczynkach twoich!
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI III. I'0 TRZECH
KRÓLACH.
Przepowiednia Symeona o N. Pannie.

1.1duszę Twą własną przeniknie miecz. (Łuk.
II. 35.). Uważ, jak Iióg na tej ziemi radości
nasze boleścią przeplata. N. Panna tylko co
z ust Symeona słyszała pochwały i błogosławieństwo Syna. O jakaż stąd radość! Lecz
wnet słyszy o mieczu, który nie ciało, lecz
duszę jej miał przeszyć. Bo jako Matka, najserdeczniej miłująca Syna, najboleśniej czuć

91
będzie boleści .lego. Boleść kochauego jest męką
kochającego. Chceszli poznać czy kochasz Jezusa? U waż, jako czujesz boleści, które Alu
zadają grzechy nasze. Jeźli bolejesz z Chrystusem. jeźli nienawidzisz wszystkich grzechów,
jeźli usiłujesz wyniszczyć je w sobie i w drugich, znak to niezawodny, że kochasz Jezusa.
II. 1 duszą Twą własną przeniknie miecz.
Bóg chciał, zaraz w dzieciństwie Chrystusa
Pana, przepowiednią miecza boleści, ugodzić
w serce Maryi, iżby tym podobniejszą stała
się Chrystusowi: iżby jako Chrystus, od dzieciństwa swego miał zawsze przed oczyma
Mękę swoję, tak też i Maryja, wspominając
ciągle na tę Mękę, iżby zawsze cierpiała.
Owoż do czego prowadzi krzyż i umartwienie
się; do podobieństwa z Chrystusem. Jeżeli ci
miłym to podobieństwo, ukochaj krzyż i mężną
duszą go dźwigaj.
III. I duszą Twą własną przeniknie miecz.
Uważ, iż ta przepowiednia spełniła się w tejże
samej chwili, lecz najbardziej w czasie Męki
Pańskiej. Patrz na Maryją, stojącą pod krzyżem. O jakiż to miecz przenika Jej duszę!
Jam to ten miecz okrutny utopił w serce
Twoje! O Matko Przedziwna! Matko Przedziwna! Matko Przedziwna! módl się za nami!
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NA SOBOTĘ 1'0 NIEDZIELI III. PO TRZECH
KRÓLACH.
Nadejście Anny. prorokini.

I. Nie odchodziła z kościoła, posłami i modlitwami służąc we dnie iw nocy. (Łuk. II. 37.).
Uważ wytrwałość t e j świętej niewiasty. Nie
masz cnoty tam. gdzie nie masz wytrwałości.
Iióg wytrwałą tylko cnotę uwieńcza; czy zasługujesz na wieniec'? Wiele dobrego postanawiasz, mało wykonywasz. Za lada przeciwnością ustajesz, lada trudnością się zrażasz.
Przełam nakoniec lenistwo swoje, a stanie ci
się słodkim to, coś za przykre uważał.
II. Nie odchodziła z kościoła, postami i modlitwami służąc we dnie i w nocy. Zważ cnoty
tej świętej wdowy: jej czystość, jej ścisłe zachowywanie prawa Hożego, jej ciągłą bogomyślność, jej ostrą wstrzemięźliwość. Temi
cnotami wysłużyła to sobie, iż w Jezusie
prawdziwego Boga poznała. Chceszli żeby
i tobie Bóg się objawił? Miej serce czyste,
chowaj przykazania, zatapiaj się w Bogu, odmawiaj sobie zmysłowych roskoszy.
III. Ta tćż onejże godziny nadszedłszy wyznawała Panu. (Łuk. 11.38.). Uważ, jako Bóg
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na tę godzinę przygotował szczęśliwość Anny,
tak wszakże, aby i ona ze swej strony na tę
godzinę nadeszła, Bóg do pewnego czasu
i wypadku przywiązuje łaskę swoję, tak, iż
gdy tej laski onejże godziny nie schwycisz,
możesz ją na zawsze utracić. Czuwaj więc,
abyś nie utracił łaski, którą może na tę godzinę Bóg przygotował dla ciebie. Zaniedbując
jednej łaski, wiele ich utracamy. Albowiem
Bóg swe łaski zsyła jakoby łańcuchem. Łaska
za łaską jak ogniwo za ogniwem idzie, coraz
nowe za sobą prowadząc. Wypuszczając jedno
to ogniwo, przerywamy łańcuch życia, wiążący nas z Bogiem. Gdybyś wiedział, iż od
łaski, którą w tej chwili odbierasz, zależy
zbawienie twoje, cobyś uczynił?
NA NIEDZIELĘ IV. PO TRZECH KRÓLACH.
Uczucia i s ł o w a Anny prorokini.

I. Ta też onejże godziny nadszedłszy. (Łuk.
11.38.). U waż, jakie były uczucia Anny, uznającej Boga prawdziwego, pod zasłoną Dzieciątka : jaka wiara, nadzieja, miłość, radość,
dziękowanie, oddanie się Bogu itd. Masz-li
te same uczucia ku Bogu, utajonemu w Najświętszym Sakramencie, pod zasłoną chleba?
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Jeźli weń wierzysz, czemuż tak mało czci Mu
oddajesz? Jeźli masz w Nim nadzieję, czemuż się lada przeciwnością zasmucasz? Jeźli
Go kochasz, czemuż miłość swoję między Boga
i stworzenia rozdzielasz? Jeżeli w Nim radość
twoja, czemuż żebrzesz pociechy u świata? Jeżeli cenisz tak wielkie dobro, dlaczegóż innego
po za Bogiem szukasz? Jeżeli się Bogu oddałeś, dlaczegóż Mu się wydzierasz?
II, Wyznawała Panu. (Łuk. 38.). To jest
wielbiła i błogosławiła Pana. Ogniste jej uczucie wybuchało w słowach. Wychwalała dobroć
Bożą i miłosierdzie, które uczynił sługom swoim, uniżając, się dla nich aż do nędzy naszej.
Czemuż ty nie chwalisz i nie wielbisz Boga?
Kochającemu nie zbywa na słowach o kochanym. To, co mówisz, okazuje co kochasz. Rozważ sam siebie i słowa ust swoich, a poznasz
gdzie serce twoje i skąd je odwołać do Boga.
III. 1 powiadała o Nim wszystkim. (Łuk.
II. 38.). Iż jest Zbawicielem naszym, iż Jemu
samemu należy od wszystkich ludzi cześć i miłość i posłuszeństwo bez granic. Czyż my,
Chrześcijanie, nie powinniśmy wszyscy tak powiadać wszystkim o Jezusie, aby Go wszyscy
znali i kochali? Wzbudź więc w sercu swoim
gorliwość o chwałę Jezusa i o zbawienie bli-
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źnich wielką i świętą, abyś nikogo z bliźnich
nie wyłączał, a w nauczaniu i w innych posługach duchownych nie przenosił bogatych
nad ubogich, mędrców nad prostaków, bo
Chrystus zarówno wszystkim narodził się, zarówno cierpiał i umarł za wszystkich.
NA PONIEDZIAŁEK I'0 NIEDZIELI IV. PO TRZECH
KRÓLACH.
Chrystus Pan, w e d ł u g p r a w a , pięcia syklami
kupiony

został.

1. A gdy wykonali wszystko według zakonu
Pańskiego. (Łuk. II. 39). Według Zakonu za
dziecię ślubowane Panu należało okupu syklów
pięć, co znaczy pięćdziesiąt groszy srebrnych.
Wszystko według Zakonu Pańskiego wykonywując, X. Panna opłaciła ten okup. Wykupiła
Chrystusa Pana nie dla siebie, lecz dla nas,
iżby Go wypiastować na oliarę wielką, uroczystą. na mękę i śmierć .dla zbawienia naszego. Jakże odwdzięczasz Matce Bożej? Z jakim uczuciem przyjmujesz od Niej ten dar
najdroższy ?
'II. Od kogo i dla kogo Maryja odkupuje
Chrystusa? Od Ojca Przedwiecznego, któremu
(«o ofiarowała, ażeby <io nam oddać na zba-
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wieiiie nasze. Czemuż się sam nie oddaję
Bogu ? Ofiarowałem Mu częstokroć serce, wolę
i wszystkie władze duszy; lecz skoro dałem,
wnet odebrałem. O Boże m ó j ! weź sobie ciało
moje. wolę inoję serce i duszę moję na zawsze: a czyń z niemi według upodobania Twojego, byłeś ich nie odrzucał i mnie ich nie
zwracał.
III. Zważ, jaki był okup Chrystusa? Pięć
syklów. Patrz za jaką odrobinę Boga kupić
można. Chociaż jest dobrem nieskończonym,
nie pragnął wielkiej ceny. żebyś się nie wymawiał nędzą i ubóstwem swoim; nie chciał
też dać się za darmo, ażebyś, dając Mu w zamian tyle, ile możesz, i siebie samego, dowiódł 5lu, że pragniesz posiadać Go. O człowieku ! nie masz wymówki żadnej. Tyle marnujesz na marności świata, za roskosze zmysłowe zaprzedajesz serce i duszę, których za
Boga dać nie chcesz! O! nieszczęsny, upamiętaj się.
NA WTOREK I'0 NIEDZIELI IV. P(> TRZECH
KRÓLACH.
Gniew

Heroda.

1. Tedy Herod widząc, że był omylonym
od mędrcom. (Mat. II. 16.). Zważ na to słowo
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Widząc: Przyrzekli wprawdzie Magowie, że
wrócą do Heroda. Ale zaszło rozkazanie Boga
przez Anioła, aby inną wracali drogą. O tym
nie wiedział Herod; a jednak tak sądzi, jak
gdyby widział, że go Mędrcy omylić chcieli.
Widząc. Zważ jak haniebnie podejrzliwość
błądzi. Poważa się sądzić sumienie cudze, a
swoje przywidzenia za rzeczy najpewniejsze
głosi; nie widzi, brnie na oślep, błądzi i duszę zamąca. Znienawidź tę przywarę, a bądź
racz('y ślepym na uczynki drugich, niźli żebyś
je miał widzieć podejrzliwym okiem.
Ii. Widząc, że był omylonym. Zwodzicielem
był sam Herod. Mędrców chciał omylić, .lakim
był sam, takimi osądził drugich. Gdyby był
niepowracanie Mędrców na dobre tłómaczył,
nie byłby rozburzył duszy swojej. Tak czyń,
a znajdziesz pokój: inaczej bowiem i najlepsze rzeczy na truciznę sobie zamienisz. Czyżbyś nie chciał, aby wszystkie sprawy twoje
tłómaczono na dobre? Czyńże tak względem
drugich. Wielkiego stąd doznasz pokoju. Złe
o ludziach sądy pokój odejmują.
111. Rozgniewał się bardzo. (Mat. II. 16.).
Uważ, iż Herod w gniewie swoim postanowił
zamordować Chrystusa. Co za okrucieństwo!
Gniew nic dobrego nie doradza. Zła narnię-
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tność dobrej rady dać nić może. Ileż to razy
to, eoś z namiętności postanowił, potępiłeś potym w sumieniu swoim. Trzymaj więc na wodzy namiętności swoje, iżby cię nie wpędziły
na uczynki godne potępienia. Rozpatrz się
w sobie i obacz, jakie namiętności panują nad
tobą. Postanów zrzucić ich jarzmo i opanować
je. Obmyśl na to sposób, i zaraz go użyj.

NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI IV. PO TRZECH
KRÓLACH.
W y r o k Boży oucieczce Chrystusa przed gniewem Heroda.

I. O! jak odmiennćmi są drogi Boże od
dróg ludzkich. Zagrożone było życie Chrystusa.
Bóg Wszechmocny mógł albo na Heroda śmierć
zesłać, albo gniew jego ugasić, albo Syna
swego niewidzialnym uczynić. A jednak postanowił ucieczkę Jego. Środek utrudzający,
przeciwny na pozór godności Syna Bożego.
Tak to Bóg postępuje z temi. których kocha:
przezuacza im rzeczy gorzkie i trudne. Jeźli
Bóg ciężką próbę na ciebie zsyła, nie użalaj
się. lecz przyjm ją za dowód Jego miłości ku
tobie. Tak czyniąc, wszystko słodko zniesiesz,
a zawsze cieszyć się i dziękować będziesz.
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II. Bóg postanowił ucieczkę Chrystusa nic
do Królów, u których byłby we czci i poważaniu, lecz do Egiptu, do narodu dzikiego,
Żydom nieprzyjaznego, daleko od znajomych
i przyjaciół. A tak przez cały czas dzieciństwa Chrystusowego, nie dał mu ani pociechy przyjaciół, ani czci i posług od tych,
któr/.y (io znali. Dlaczegóż ty starasz się, aby
cię znano, ceniono, czczono i wygodami otaczano V Gdybyś się znał sługą Chrystusowym,
odrzuciłbyś to wszystko, i wolałbyś raczej
być nieznanym, wzgardzonym, prześladowanym. Zapragnij tego. dla podobieństwa z Chrystusem.
III. Bóg miłosierny, który nie gniewa się
aż do końca, wspomniał na karanie i plagi
Egipskie, i dlatego na wielki znak zmiłowania
swojego posłał do Egiptu Syna Swojego.
O! jak dobry jest Bóg! Tym, którym synów
pierworodnych odjął przez sprawiedliwość, tym
przez miłosierdzie Syna Swego jednorodzonego daje. Ucz się grzeszniku, gdy cię Bóg
karze, nie rozpaczać o miłosierdziu .Jego. Mo
sama kara Boża jest dowodem miłości .lego.
Karze Bóg dzieci, które kocha. A więc wszelką
karę przyjmuj z pokorą, biorąc za dowód miłości Bożej.
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NA CZWARTEK PO NIEDZIELI IV. PO TRZECH
KRÓLACH.
Józef odbiera przez A n i o ł a r o z k a z ucieczki do Egiptu.

I. Anioł Puński ukazał się we śnie Józefowi
mówiąc: Wstań a weźmij Dziecię i Matkę Jego,
a uciecz do Egiptu. (Mat. II. 13). Rozważ
okoliczności tego rozkazu. 1. Rozkazuje Anioł
od Boga. 2. Rozkazuje nie X. Pannie, chociaż
zacniejszej. ale Józefowi, jako głowie rodziny.
Bóg bowiem rządzi przez przełożonych, których oświeca, iżby podwładni nie błądzili.
3. Rozkazuje we śnie. Należy przerwać odpoczynek, skoro Bóg woła. 4. Rozkazuje wziąć
Dziecię i Matkę Jego, o żadnych sprzętach
nie mówiąc: niechże jedynym sprzętem serca
twego będzie Jezus i Maryja. 5. Rozkazuje
uciekać dla bezpieczeństwa Dziecięcia, dokąd?
Do Egiptu, do ziemi nieprzyjacielskiej, idź
więc śmiało, gdzie cię Bóg poszle, a będzie
obrońcą twoim.
II. I bądź tam, aż ci powiem. (Mat. II. 13.).
Xie określa czasu. Zostaw Bogu czas twojego
pobytu, zatrudnień i cierpień. On ma staranie
o tobie i rozrządzi podług tego, co za najlepsze
uzna dla ciebie. Ilekroć sam sobą rozrządzasz,
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lub starasz się, aby rządzono tobą według upodobania twojego, tylekroć wydzierasz się z ręki
Bożej. Ileż to cierpisz niepokojów, gdy nie
otrzymasz, czego pragnąłeś! A jeźli otrzymasz,
jakże mało zasługi, jak mało pociechy, jak
wiele niebezpieczeństwa!
111. Który wstawszy. wziął Dziecię i Matkę
Jego w nocy. (Mat. II. 13.). Oto masz wzór
posłuszeństwa. 1. Z poddaniem własnego sądu, chociaż wiele wymówek mógł znaleźć.
2. Z szybkim skłonieniem woli, chociaż w rzeczy tak przykrej i trudnej. 3. Z prędkim wykonaniem; przerwał sen, wszystko porzucił
i tejże nocy puścił się w drogę. 4. Z wesołym sercem, bo wiedział, że to wola Boża.
Sta raj się, aby takim było posłuszeństwo twoje.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI IV. PO TRZECH
KRÓLACH.
Ucieczka do Egiptu.

I. 1 uszedł do Egiptu. (Mat. II. 13.). I waż.
jakie w tej ucieczce były uczucia Józefa i Maryi. Doznawali trudów podróży, niepogody,
niedostatku, nieludzkości, i t d. Lecz w tym
wszystkim umacniali się tą myślą: że wszystko
to czynią i cierpią dla Jezusa. Myśl ta wszelką
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gorycz zamieniła w słodycz. Na ty myśl pomnij w przeciwnościach wszelkich i mów:
Dla Doga pracuje, dla Doga cierpię!
II. Zważ na uczucia Dzieciątka. Wiedział
-lezus, iż Herod zabić <io rozkazał. O! jakże
dotkliwą była Jezusowi niewdzięczność Heroda,
chcącego zabić Stwórcę swojego. Patrz, abyś
się nie stawał winnym zbrodni takiej grzesząc, a łaską Dożą wzgardzając. — .Wszechmocny mógł wziąć pomstę na Heroda za taką
zniewagę, lecz nie chciał. Ucz się stąd znosić
zniewagi wszelkie, a zemsta niech nigdy, nie
zatruwa serca twojego.
III. Zważ, co Dzieciątko Jezus ucierpiało
w tej drodze. Zimno, śnieg, deszcz, niewygody, niedostatek, nieludzkość, i t. d. A to
wszystko cierpiał Chrystus nie z musu, lecz
z dobrej woli. A jażbym miał umykać od cierpień niezbędnych? Jażbym miał dbać tak
bardzo o wygody moje?
NA SOBOTĘ PO N I E D Z I E L I IV. PO T R Z E C H
KRÓLACH.
0 tym. co Jezus cierpiał w Egipcie.

1. Zważ. co cierpiał w duszy. Pałał gorliwością o chwałę Dożą, a widział się w pośród

103
iiwrodu złego, nic oddającego czci Bogu, kłaniającego się bałwanom. <>! jakaż stąd boleść
dla duszy -lego, tak dobrze wiedzącej co jest
Bóg. i jako jest niegodziwość obrazy .lego.
O! z jakimże tam uczuciem oliarował życie
swoje za grzechy świata! A w nas tak mało
miłości Bożej, że nas nietylko cudze, ale nawet własno grzechy nie trwożą! Zapal w sobie świętą gorliwość, abyś już więcej nie grzeszył i aby się wszystkie sprawy twoje Bogu
podobały.
II. Zważ, co Chrystus cierpiał w ciele. Niedostatek we wszystkim: wzgardę od ludzi,
bo tylko za syna cieśli był mianym. Król
chwały cierpiał nie z musu, ale dobrowolnie
i ochotnie, dla przypodobania się Bogu. Wychwalaj cierpliwość Chrystusową. Lecz nie
dość uwielbiać, trzeba naśladować.
JJ1. Zważ cierpienia Chrystusa, które Mu
zadawały cierpienia drugich. Bolał nad Matką
swoją i nad Józefem, którzy dla Niego ponosili tak ciężkie wygnanie. Bolał nad Niewiniątkami, które w okrutnej rzezi ginęły. Ucz
się boleć nad nieszczęściem drugich, tych
szczególniej, którzy utracają niewinność pod
mieczem zgorszenia, okrutniejszym. niźli miecz
Heroda. Bolej nadewszystko nad zgorszeniem.
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które sam dałeś, a staraj się naprawić je pokutą szczerą, gorliwym szerzeniem dobrej nauki i przykładem dobrym.
NA NIEDZIELĘ V. PO TRZECH KRÓLACH.
Rzeź

Niewiniątek.

I. I posławszy, pobił wszystkie dzieci, które
były w Betleem. (Mat. 11.10.). Co za wściekle
okrucieństwo Heroda! Chce śmierci jednego,
a wszystkich morduje. Patrz, dokąd zapędza
namiętność niepohamowana! Wspomnij na
upadki własne, a naucz się, że jeźli nie ukrócisz i nie zdławisz namiętności swoich, one
cię zgnębią i zamordują duszę twoję. Nie
odwlekaj walki przeciwko nim, bo czas umacnia je.
II. Które były w Betleem i po wszystkich yranicach jego. Ode dwu lat i niżej. (Mat. II. 16.).
•laka przezorność Heroda w zbrodni! Zabija
wszystkie dzieci, aby mu to, którego szukał,
nie uszło. I nietylko w Betleem, ale i w okolicach jego. 1 nietylko dzieci narodzone od
czasu ukazania się gwiazdy, ale i wcześniejsze. — Nie dozwól, nie dozwól, aby synowie
byli przezorniejsi i pilniejsi w czynieniu złego,
niżli ty w czynieniu dobrego. Owszem, wszel-
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kiego dokładaj starania i ostrożności, żeby nic
nie utracić dobrego i nic nie dopuścić złego.
Iii. O! jak dziwne sądy Boga, który z samych nawet zbrodni ludzkich wyprowadza
dobre. Możeby dzieci, pomordowane przez Heroda, nie były dobremi: a rzeź okrutna uczyniła je świętemi. Nadto sama wiadomość
o tym okrucieństwie Heroda, rozszerzona po
Rzymie, posłużyła do rozniesienia wieści o narodzeniu Mesyjasza, i o czci, jaką mu królowie oddali. Ucz się stąd i złe obracać na dobre, kierując je do celów tobie zbawiennych,
a chwalebnych Bogu. Wielkim się przez to
staniesz naśladowcą Boga: wielką stąd i niezmierną odniesiesz korzyść.

NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIKLI V. PO TRZECH
KRÓLACH.
Rozkaz p o w r o t u

z Egiptu.

1. A gdy llerod umarł. (Mat. II. 19.). Herod przez zabicie Chrystusa chciał zabezpieczyć panowanie swoje, a śmierć mu je wydarła.
Bóg sprawiedliwy cierpi grzech do czasu, ale
zań zawsze ukarze, i to wtedy, kiedy się najmniej tego spodziewamy. Bój się sprawiedli-
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wuści Bożej. jeźliś zgrzÓBzył. Bój się sprawiedliwości Bożej, ażebyś nie zgrzeszył.
II. Oto Anioł Pański ukazał sic we śnie Józefowi w Egipcie. (Mat. 11. 19.). Zważ Opatrzność Boga. który wnet uwiadamia Józefa
0 śmierci Heroda. Zważ radość Józefa na tyle
dowodów Opatrzności Boskiej. O! jakże mocną
miał ufność w Bogu! I ty uwielbiaj Opatrzność Boską. I ty wrzuć na Pana staranie twoje,
a on cię wychowa. (Ps. L1V. 23.). Poddaj się
rządom Jego, a nie zapomni o tobie, a przykre nawet zdarzenia radosną zmianą ozłoci.
III. Wstań, a weźmij Dziecię i Matkę Jeyo,
a idź do ziemi Izraelskiej. (Mat. II. 20.). Ziemia Izraelska obszerna była. Anioł nie oznacza miejsca w tej ziemi: może dlatego, ażeby
Józef radził się Boga. Bóg pragnie, ażebyśmy
się Oo często radzili, abyśmy często do Niego
się udawali i z Nim rozmawiali. Nie odrazu
nam objawia to wszystko, czego po nas wymaga: a więc często rozmawiaj z Bogiem.
NA WTOREK PO NIEDZIELI V. PO TRZECH
KRÓLACH.
P o w r ó t z Egiptu.

I. Który wstawszy, wziął Dziecię i Matkę Jeyo,
1 przyszedł do ziemi Izraelskiej. (Mat. 11.21.).
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Lecz z równą pociechą zostawaliby dłużej
wśród cierpień i niedostatku, gdyby się tak
było IJogu podobało. Jego bowiem woli zupełnie się oddali. — A. ty jakeś się oddał?
W posłuszeństwie jesteś leniwy: co możesz,
odmawiasz: do czegoś niezdolny, na to się
porywasz: to masz za dobre, co ci się podoba; a to za złe, co ci się nie podoba: udajesz. że nie możesz, gdy czego nie chcesz:
napierasz się jakby swego, tego. co lubisz:
każdą odmowę bierzesz za urazę, i t. d.
II. A usłyszawszy, iż Archelaus
królował
w żydowskiej ziemi miasto Heroda, ojca swego,
bał się tam iść. (Mat. II. 22.). Zważ, iż nic
nie było takiego w Judei, czogoby się mógł
obawiać Józef, albowiem pomarli, którzy duszy
dziecięcej szukali. (Mat. II. 20.). l.ecz Józef
miał to. co mają najlepsze sumienia: iż chociaż są bezpieczne, boją się wszakże, aby nie
stracić Jezusa. Masz-li podobną troskliwość,
tak ci potrzebną wśród tylu niebezpieczeństw ?
III. Mieszkał w mieście, które zowią Nazaret.
(Mat. II. 23.). Chrystus nie obrał sobie na
mieszkanie Jerozolimy, stolicy królestwa, lecz
lichą mieścinę Nazaret, od którego przez pogardę Nazareńskim przezwany został. Na tym
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założy duch Chrystusowy, ażeby się "uniżać we
wszystkim. Znieważasz Chrystusa, jeśli inną
jak On postępujesz drogą. Lecz im się bardziej uniżysz, tym bardziej uwielbisz Mistrza
i Zbawiciela swojego.
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI V. PO TRZECH
KRÓLACH.
Jńzef i M a r y j a w r a z z Chrystusem Idą do Jeruzalem.

I. A rodzice Jego chodzili na każdy rok do
Jeruzalem. (Łuk. U. 41.). Józef odbywał tę
pielgrzymkę w skutek prawa, obowiązującego
każdego mężczyznę. Obyś nabrał świętego nałogu. ścisłego wykonywania wszystkich obowiązków swoich. Dla nabycia tej cnoty, cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i zgodnie
z prawem, któremu podlegać winieneś.
It. A rodzice Jego chodzili na każdy rok do
Jeruzalem. X. Panna odbywała także tę pielgrzymkę, chociaż niewiasty do niej obowiązane nie były. liardzo jest skąpym względem
lioga, kto tylko to czyni, do czego jest obowiązanym. Gdyby Bóg tak względem ciebie
postępował, o jakże byłbyś nędznym! Bóg
nic ci nie winien, a tak jest hojnym względem ciebie! A ty, coś wszystko winien Bogu,
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będziesz-li względem Boga skąpym? Nie daj
tego, Boże! Czyniłżeś co dotąd dla Boga nad
ścisły obowiązek? Co nadal czynić postanawiasz? a jakim sercem?
111. A z rodzicami szedł także Chrystus,
i dla wypełnienia prawa i dla uczczenia Ojca
Przedwiecznego w kościele, w czasie oznaczonym na oddawanie Mu czci publicznej przez
wszystkich. Szczęśliwi rodzice w towarzystwie
takiego Syna! Szczęśliwy byłbyś, gdybyś zawsze był z Jezusem! Być z Jezusem jestto raj
najsłodszy! O! z jakim uczuciem, z jaką gorliwością i miłością. Dziecię Jezus zbliża się
i wstępuje do Świątyni Pańskiej! Z takim
też uczuciem i ty przystępuj do Boga.
NA CZWARTEK PU NIEDZIELI V. PO TRZECH
KRÓLACH.
0 t y m ż e wstąpieniu do k o ś c i o ł a .

1. Gdy oni wstąpili do Jeruzalem wedle zwyczaju dnia śicięteyo. (Luk. II. 42.). Józel'wracając z Egiptu bał się iść do Jeruzalem, bo
w nim panował Arehelaus, syn Heroda. —
Tenże Arehelaus jeszcze panował; czemuż się
go Józef nie boi teraz? Bo teraz idzie o wykonanie prawa i oddanie czci Bogu. Udzie
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jest obowiązek względem Boga. tam bojaźń
ludzka ustąpić powinna. Którzy się boją Pana.
nadzieję mieli w Panu: pomocnikiem ich
i obrońcą icli jest.
Pan pomocnikiem moim,
a ja wzgardzę nieprzyjacioty moje. (Fs. ( 'XIII.
9—CXVIŁ 9.).
II. Chrystus wstąpił do kościoła, mając lat
dwanaście, to jest w wieku, w którym pospolicie rozwijać się zaczyna używanie rozumu;
a to dla okazania nam, iż pierwszym i głównym celem rozumu ma być służenie Bogu.
O! gdybyś był szedł za tym przykładem od
młodości twojej, jakże szczęśliwym a bezpiecznym byłbyś! Bolej nad utraconym czasem.
A resztę życia służ Bogu gorliwie a wiernie.
III. O! z jaką skromnością i poszanowaniem
•lezus, Maryja i Józef Bogu cześć oddają;
z jaką wdzięcznością i miłością dzięki Mu
składają za dobrodziejstwa, udzielone sobie
i światu całemu; z jaką gorącością zanoszą
prośby do Boga o łaski ludziom potrzebne;
jakże też wdzięcznemi i przyjemnemi były
ich oliary! Takiemi też niech będą modły
i oliary twoje.
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NA PIĄTEK PO NIEDZIELI V. PO TRZEC H
KRÓLACH.
Dziecię JEZUS z o s t a j e w kościele.

I. A skończywszy dni, gdy się wracali.
(Łuk. II. 43.). Chociażby mogli, nie wyszli
przecież z Jeruzalem, aż po skończeniu uroczystości Paschy, która trwała dni siedm. —
Chcieli bowiem dopełnić prawa najściślej.
Niech to będzie i twoim steraniem. Nie urywaj nic z obowiązków twoich względem Boga,
nie skąp Mu ni trudu ni czasu, iżby oliara
twoja i służba była zupełną. Co Bogu ujmujesz, komuż to oddajesz ? Oto światu i sobie.
Jak ci się wyda w godzinę śmierci zamiana
taka ?
II. Zostało
Dziecię Jezus
w Jeruzalem.
(Łuk. U. 43.). Gotowe serce Jezusa do rzeczy
Boskich, dla których opuszcza nawet Matkę
najmilszą. Tam, gdzie woła głos Boży, wszystkie inne względy ustąpić powinny. Ucz się
stąd posłuszeństwa Bogu, pilności w służbie
Jego, i tej ochoty, która, ilekroć to może,
przydaje nad • ścisły obowiązek, a nigdy nie
ujmuje z tego, co się należy podług praw
Bożych. Taką jest miłość doskonała.
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III. A nie obaczyli rodzice Jego. (Łuk. II.
43.). Chociaż Chrystus wiedział, jaką boleść
zada rodzicom pozostaniem swoim, jednak
pozostał, dla okazania, że mial prawdziwego
Ojca w Niebiesiech, któremu jedynie był podległym, w tym. co czynił jako Zbawiciel, bez
żadnego względu na najświętszy nawet związek tego świata. Niech cię to nauczy, że gdy
idzie o dopełnienie obowiązków powołania
Boskiego, potrzeba się wznieść uad miłość
przyjaciół i rodziców nawet.

NA SOBOTĘ 1'0 NIEDZIELI V. PO TRZECH
KRÓLACH.
Rodzice s z u k a j ą JEZUSA.

I. A mniemając, że On bgt tc towarzystwie,
uszli dzień drogi. (Łuk. 11. 44.). Dziwnym
zdawać się może, iż .Matka mogła oddzielić
się od Syna tak ukochanego. Zniosła to przecież przez wzgląd na to, iż ci, których On
słodkością swoją ku sobie pociągał, cieszyli
się towarzystwem Jego. A więc przez miłość
ku drugim, pozbawiała się najmilszego dobra.
Zważ teraz na siebie: jak mało poświęcasz,
jak mało znosisz dla miłości bliźniego!
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II. / szukali- Go między krewnómi i znajomemi. (Łuk. II. 44.). Ale z jaką pilnością!
z jakim żalem! z jakim poddaniem się woli
Hożej! wiedzieli bowiem, iż, będąc Bogiem,
wszystko dobrze czynił: z jakim nakoniec
wzdychaniem do Jezusa! Czy tak szukasz utraconego Jezusa?
III. A nie znalazłszy, wrócili do Jeruzalem,
szukając Go. (Łuk. II. 45.). Boleli, poddawali
się woli Bożej, coraz żywiej pragnęli posiadać
<io, i ufali, iż znajdą (io i posiadać będą. Bóg
usuwa się niekiedy i od tych nawet, których
najbardziej kocha, lecz na to tylko, aby w nich
wzbudzić żywszą miłość, żywsze pożądanie.
Jeźli Bóg się usunie od ciebie, idź do Jeruzalem, to jest: uspokój serce, i szukaj Jezusa
z uczuciami, z jakiómi szukali Go rodzice Jego.
XA NIEDZIELĘ VI. I'U TRZECH KRÓLACH.
JEZUS znaleziony w kościele pośród doktorów.

I. Znaleźli Go w kościele. (Łuk. II. lii.).
Ucz się i ty szukać Jezusa w kościele, to jest
w modlitwie: nie znajdziesz Ho bowiem ani
między roskosznikami, ani między próżniakami, ani w pośród roztargnień świata, gdzie
chyba Ho utracić możesz. A więc w smutkach
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twoich nie udawaj się do pociech ziemskich,
ale do modlitwy; zbierz ducha, całą duszą
szukaj, a znajdziesz Jezusa.
II. Siedzącego w pośrodku doktorów, a On
słucha i pyta icli. (Łuk. II. 4(5.). Oto jeszcze
wskazówka, gdzie masz szukać Jezusa. Między
nauczycielami z ramienia Boskiego. Nikt dla
duszy swojej nie jest sam dość mądrym.
Wielką jest mądrością, pytać i słuchać duchownego przewodnika naszego. Pytaj, abyś wiedział: słuchaj, abyś czynił. Będzie pohańbiony
w mądrości swojej, kto w niej zaufał i myśli,
iż mu wystarczy. Bezpieczniej jest z przewodnikiem. aniźli samemu, przechodzić puszczę
żywota.
Słuchaj, Synu mój, ćwiczenia Ojca
Twego.... aby była przydana łaska głowie
Twoje). (Przyp. I. 8, 9.).
III. A zdumiewali się wszyscy, którzy Go
słuchali,
rozumowi i odpowiedziom Jego.
(Łuk. II. 47.). Widziała Maryja podziwienie
wszystkich, słyszała poklaski: a chociaż, na
widok Syna, niezmierna radość napełniła Jej
serce, wszakże stłumiła ją w sobie, i przez
pokorę nie wyznała się .Matką Jego. A ty
chlubisz się ze wszystkiego, przechwalasz się
we wszystkim. Żebrzesz próżnej chwały, niepomny, że tym sposobem prawdziwą utracasz.
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NA PONIEDZIAŁEK CO NIEDZIELI VI.PO TRZECH
KRÓLACH.
S ł o w a M a r y i po znalezieniu JEZUSA.

I. Synu, cóżeś nam tak uczy nit? (Łuk. II.
18.). Nie jest to wymówka, ale skarga, wyrażająca boleść wycierpianą. Cóżeś nam tak
uczynił?
Nie mówi mnie, ale nam, na wyrażenie także boleści Józefa, wyrównującej
miłości jego. Cóżeś nam tak uczynił? Wyraz
ten: tak, oznacza ogrom boleści. Ogrom boleści, a łagodność jaka!
II. Oto ojciec Twój i ja żałośni. (Łuk. II. 48.).
Pierwsza przemówiła Maryja, to było dziełem
miłości; lecz pierwej mówi o Józefie, to dziełem pokory i poszanowania dla głowy rodziny.
„Najpokorniejsza, mówi Augustyn Św., nie wynosi się ani w zasłudze, ani w pierwszeństwie".
0 to się usilnie staraj, ażebyś miłością ku
Bogu wszystkich przewyższył; lecz przez pokorę i poszanowanie wszystkim ustępuj.
III. Żałośni szukaliśmy Cię. (Łuk. II. 48.).
Nie przestawali na uczuciu boleści, po utracie
Jezusa; lecz szukali ulgi w boleści, szukali
Jezusa. Nie dosyć jest boleć nad utratą J e zusa, lecz potrzeba nadto najusilniej szukać
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Jezusa. Niekiedy Jezus ukrywa się przed tobą,
abyś (ło szukał: szukany cieszy się, znaleziony
obdarza najwyższą pociechą. A przeto, będąc
opuszczonym przez Jezusa, nie upadaj na duchu. Szukaj, a znajdziesz.
NA WTOREK PO NIEDZIELI VI. PO TRZECH
KRÓLACH.
Odpowiedź Jezusa Matce.

I. Cóż jest, żeście mię szukali? Jakoby mówił: Czyż nie wiecie, iż wszystko, co czynię,
czynię z woli przedwiecznego Ojca mojego.
Jeźli nie ze swej winy utracisz JEZUSA,
i laska nabożeństwa odstąpi ciebie, pocieszaj
się tą myślą, iż to Bóg zrządził: oddawaj się
woli Jogo z pokorą. A Bóg pocieszyć nie
omieszka.
II. Nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach,
które są Ojca mego, potrzeba, żebym był?
(Łuk. 11. 49.). Temi słowy naucza nas Chrystus, iż gdzie idzie o rzeczy Ojca, który jest
w Niebiesiech. należy, jeżeli tego potrzeba,
opuścić ojca i matkę. Wraź dobrze te słowa
w serce swoje, abyś, dla służenia Bogu, mężnym umysłem odstępował wszelkich pociech
doczesnych.
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lll. A oni nie zrozumieli słowa, które im
mówił. (Luk. II. 50.). Niezrozumiała Maryja
naówczas. dlaczego Uhrystus, w tak młodym
wieku, objawił swą mądrość w pośród doktorów. Nie zrozumiała, lecz .skoro usłyszała, iż
w tym była wola Boża, więcej nie pytała.
Ucz się stąd poddawać zdanie swoje wyrokom
Boskim. Nie badaj, nie roztrząsaj: poprzestań
na tym. iż tak Bóg chce, a pokój duszy mieć
będziesz.
NA ŚKODĘ IH) NIEDZIELI VI. TO TRZECH
KRÓLACH.
0 powrocie JEZUSA do N a z a r e t .

I. I zstąpił z nimi. (Łuk. II. 51.). Słuchaj
Jezusa, opowiadającego Maryi trzydniowe sprawy swoje. Patrz, jak Maryja chciwie słucha
Jezusa, i słowa Jogo zachowuje w sercu swoim. W słodyczy mii w swoich naśladuj Jezusa: a w słuchaniu słowa Bożego, naśladuj
Maryją.
II. A l/ijł im poddani/. (Łuk. II. 51.). Kto?
komu? Stwórca stworzeniu, Pan słudze, Bóg
człowiekowi. Zawstydź się. pyszny prochu,
woła św. Bernard: Bóg się uniżył, a ty się
wywyższasz. — Choćby ci duma twa szeptała,
0
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żeś czemsić większym od swych przełożonych,
tego ci przynajmniej nie powie, że są względem ciebie czymsić mniejszym, aniżeli względem Jezusa, Józef i Maryja: a jednak był im
poddany.
III. A był im poddany. (Łuk. II. 51.).
W rzeczach najprostszych nawet. Rzemiosło
cieśli nie świetne: a czynił wszystko dokładnie, szybko, z pokorą: nie przez dzień jeden,
ale aż do trzydziestego roku życia swojego.
A ty uciekasz od posług pospolitych i niskich,
szukasz świetnych i wysokich. Żadna posługa
nie jest niską i podłą, skoro się czyni z woli
Bożej, i dla przypodobania się Jemu, i w duchu naśladowania Chrystusa Pana. który najniższe posługi przykładem swoim uzacnił. Ani
się zrażaj długością czasu; lecz na podobieństwo Chrystusa całe życie twoje oddaj na wolę
Bożą. i to czyń, co ci rozkaże: choćbyś całe
życie przepędzić miał w ukryciu i w poniżeniu.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI I. PO TRZECH
KRÓLACH.
0 pomnażaniu się JEZUSA w mądrości i w leciech.

I. Pomnażał się w leciech. (Łuk. II. 52.).
Jezus mógł przyjść na świat w wieku męskim,

jak był utworzył Adama. Chciał wszakże narodzić sio dzieciątkiem i pomnażać się w leciech. aby każdemu wiekowi za przykład służyć. Pomnażał się w leciech i w sile, na
coraz większe prace i cierpienia za mnie.
A ja, nieszczęsny, karmiłem ciało na roskosze
własne, nie zaś na trud i pracę dla Boga!
Przebacz, Panie, przebacz! Pójdę już, pójdę za
przykładem Twoim.
II. Pomnażał się w mądrości i w łasce.
Jezus łtył pełnym łaski i mądrości od pierwszej chwili Wcielenia, tak. iż więcej Mu przybyć nie mogło. Wszakże zownętrznie zdawał
się wzrastać w mądrość i w łaskę, z postępem
wieku, do którego w oczach ludzkich stosował mądrość i łaskę. Ucz się stąd, iż gdy
pomnażasz się w lata. powinieneś także pomnażać się w mądrość i w łaskę. W lata.
a może i w nauki ludzkie pomnożyłeś się
niemało, ale jakże mało w mądrość i w łaskę
Bożą! jakże mało w pobożność i w cnotę!
Jakże zniesiesz Sąd Boży, na którym zapytają,
nie o to: czy długo; lecz o to, czy dobrze żyłeś: nie o naukę ludzką, lecz o uczynki z mądrości Bożej.
III. Pomnażał się w łasce u Boga i II ludzi,
przez uczynki swoje. Jezus we wszystkim
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starał się o chwalę Bożą i o zbudowaniu bliźnich. Tak i ty czyń. ażebyś przez uczynki
swoje podobał się Bogu, i ażeby ludzie widzieli uczynki wasze dobre, i cli wali/i Ojca
waszego, który jest w Niebiesiech. Mat. V. lii.).
Źle jest zważać na ludzi tylko. Dobrze jest
zważać na Boga. Lecz najlepiej na Boga i na
ludzi zważać.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI VI. PO TRZECH
KRÓLACH.
0 tym, co Chrystus c z y n i ł aż do lat trzydziestu.

I. Chrystus opłakiwał grzechy nasze, a wyjednywał nara u Ojca grzechów odpuszczenie.
I twoje grzechy były Mu obecne. 1 o tobie
pamiętał Chrystus, w płaczu swoim, nie dla
zasług twoich, lecz owszem dla nędzy twojej,
a dla miłosierdzia swojego. Pobudzaj się do
wdzięczności, do żalu: przez łzy Chrystusa
Pana. proś o przebaczenie: niech cię te łzy
przenajświętsze do żalu i pokuty wzruszą.
II. O! jakąż pociechą Chrystus Pan napełniał rodziców swoich, rozmawiając z niemi
o Bogu i o zbawieniu z gorliwością i miłością,
która przenikała ich serca, i też same uczucia
w nich obudzała. Czy takiemi bywały rozmo-
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wy twoje? Ileżto słów próżnych, złośliwych,
gorszących! libida ci, biada, jeśli sio nie poprawisz.
111. Chrystus własnemi rękami pracował
na utrzymanie życia, chociaż to nie do Niego,
lecz do nas powiedziano jest: W pocie oblicza
sweyo chleba pożywać będziesz. (Gen. 111. 19.).
A my tak nieskorzy do pracy, lubim próżnowanie. Chrystus nie smuci się tym, że jeszcze
ludzi nie naucza, że jeszcze cudów nie czyni:
dość mu na tym. iż teraz to czyni, co Bóg
chce, ażeby czynił. Ucz się i ty wykonywać
przedewszystkim prace nakazane obowiązkiem
posłuszoństwa i stanu twojego. Dosyć czynisz,
gdy to czynisz, czego Bóg po tobie wymaga.
NA SOBOTĄ TO NIEDZIELI VI. ł'0 TRZECH
KRÓLACH.
Główne cnoty młodości Chrystusa Pana-

I. Pokora. Przez pokorę, żył w ukryciu:
ukrywał Bóstwo swojo i wszystkie zalety. Żył
nieznany w Nazaret, w ubogim domku, w pracach pospolitych. A ty, czy ukrywasz kiedy
mniemane zalety i zdolności swoje? Czy się
nie chełpisz urodzeniem, nauką, lub inną marnością jaką? Czy nie starasz się o to, abyś
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był widzianym? Czy nie unikasz ukrycia?
Czy się nie wzdragasz ciężkiej pracy, a zapomnienia. ubóstwa? O! jakżeś mało do
Chrystusa podobny!
li. Posłuszeństwo. Naprzód względem Boga:
lin ja, co się mu podoba, zawżdy czynię. (Jan
VIII. 29.). Naucz się cenić tę cnotę, przez
którą Chrystus Pan wszystkim uczynkom swoim nową wartość przydał. Hądź więc posłusznym Bogu. Ale i względem ludzi posłusznym był Chrystus. A był im poddany (Łuk.
11. 51.) w rzeczach najpospolitszych nawet;
a posłuszeństwo .lego było stałe, prędkie,
ochotne. Czy takim jest posłuszeństwo twoje
względem przełożonych twoich?
III. Cierpliwość, ciągła, niezmienna, w ubóstwie, w niedostatku, w pracy, w upokorzeniu.
Uciekamy od cierpień! A wszakże I 'hrystus
Pan naucza nas, mówiąc: W cierpliwości waszćj utrzymacie dusze wasze. (Łuk. XXI- 19.).
A czymże są cierpienia twoje względem cierpień Chrystusowych? Bądźże cierpiiwym i cierp
z Chrystusem, abyś z Chrystusom królował.
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NA NIEDZIELĘ STAROZAPUSTN
W y r o k T r ó j c y P r z e n a j ś w i ę t s z e j o śmierci Chrystusa.

I. Wyobraź sobie, iż jesteś obecny na radzie
Trójcy Przenajświętszej, radzącej nad tym: czy
człowiek ma być zatracony jako zasłużył; czyli
też ma być odkupiony przez śmierć BogaOzłowieka. Sprawiedliwość Hoża przedstawia
wielkość grzechu. 1. Bo człowiek wzgardził
Bogiem, przestępując przykazanie .Jogo. 2. Bo
przykazanie to było łatwym. 3. Bo przestąpił
je przez złość, był bowiem oświecony łaską.
4. Bo nie zważał ani na groźbę Bożą, ani na
ukaranie Aniołów. A więc nie godzien miłosierdzia. Zważ ciężkość grzechu i bój się sprawiedliwości Hożej.
II. Miłosierdzie Hoże przyznaje to wszystko,
co mówi sprawiedliwość, lecz wstawia się za
człowiekiem, przywodząc: iż jest ułomny, iż
go szatan skusił, przez złość i nienawiść przeciwko Bogu, iż nie należy gubić człowieka,
boby to było zagubą całego rodu ludzkiego
i nie byłoby już miejsca miłosierdziu Bożemu.
A więc przystoi dobroci Bożej przebaczyć.
Wyznawaj się potrzebującym miłosierdzia Bo-
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żego, wychwalaj je, dziękuj za nie, i w nim
pokładaj nadzieję.
111. Lecz jakże drogo miłosierdzie Bożo
sprawiedliwości .lego okupić się musiało! Oto
przez śmierć Chrystusa Pana! Któż pojmie
tajemnicę miłości takiej? Któż nie ukocha
Boga Ojca, dającego za nas Jedno rodzonego
Syna swojego, Boga Syna, umierającego za
nas na krzyżu, Boga Ducha Świętego,, źródło
nieprzebrane miłości takiej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, a nam miłosierdzie Jego na wieki. Amen.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI STAROZAPUSTNEJ.
Zmowa f a r y z e u s z ó w przeciw Chrystusowi.

I. Zebrali tedy najwyżsi kapłani i Jaryzeuszowie radę, i mówili: Cóż czynimy ? ( Jan. XI. 47.).
Kto się zgromadził? nieprzyjaciele Chrystusa,
zazdrośni chwały Jogo, iż czyni cuda. iż ma
cześć u ludu. Czyż można spodziewać się
zdrowego sądu od sędziów, zaślepionych zawiścią i nienawiścią? Po co się zgromadzili?
Ażeby Jezusa obwinili i zabili. Czyż na to
zasłużył Chrystus, który przyszedł wszystkim
dobrze czyniąc? Cobyś mówił, gdybyś był
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obecnym tój radzie? jaką zapaliłbyś się gorliwością przeciwko tym niecnym sędziom ?
Obróć ten ogień przeciwko sobie. Tyś częściej
czynił zmowy przeciw Chrystusowi. Miłość
własna zwoływała w tobie radę namiętności,
którym ileś dogodził, tyłeś w Chrystusa ugodził. O niewdzięczności!
II. Ten człowiek wiele cudów czyni. (Jan.
XI. 47.). Ani Go nazwać raczą, tak Go mało
cenią. Wyznają, iż wiele cudów czyni, a jednak chcą Go zabić, bo się trwożą o królestwo doczesne, więcej je ceniąc, aniżeli lioga.
0 głupoto! Ileż to razy miałem lioga jakoby
za nic, przenosząc nad Boga rzeczy ziemskie,
1 niecne roskosze, dla których grzesząc, Boga
zabijałem.
III. Pożyteczno jest, żeby jeden człowiek
umarł. (Jan X4. 50.). Niewinny, Prorok, Cudotwórca, nieoskarżony, niewysłuohany, nieprzekonany. O zbrodniarze! nie wasz, ale Boski
wyrok pożyteczny jest, który waszego wyroku
używa na dobro rodu ludzkiego. A tak Bóg
z najgorszego wyprowadził najlepsze. 1 ty
możesz wyprowadzić dobre ze złego: z grzechów pokutę, z pogardy pokorę, z dolegliwości
cierpliwość, z pokus chwałę Bożą. Wiemy, że
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tym, którzy miłują Boya, wszystko dopomaga
ku dobremu. (Do Kzym. VIII. 28.).

NA WTOREK PO NIEDZIELI STAROZAPUSTNEJ.
Wieczerza w Betanii, dana Chrystusowi.

I. I sprawili Mu tani wieczerzę, a Marta
służyła. (Jan XII. 2.). Wieczerza ta była
w domu Szymona trędowatego, po wskrzeszeniu Łazarza; Marta więc w cudzym domu
posługiwała Chrystusowi. Kto kocha, wszędzie
służy kochanemu. Żadne mu do tego miejsce,
żaden dom nie obcy. (idybyś kochał Doga,
wszędziebyś Mu służył.
II. Maryja tedy wzięła funt oleju szpikanardowego drogiego, i namazała nogi Jezusowe, i otarła nogi Jego włosami swojemi.
(Jan, XII. 3.). Namazała dawniej nogi Chrystusowe, w chwili nawrócenia swojego. Namaszcza je teraz, na dziękczynienie, za wskrzeszenie Łazarza. Uważ, z jaką pokorą, w obecności drugich, rzuca się do nóg Chrystusowych. z jaką pogardą siebie, z jaką miłością
Chrystusa, z jakim dziękczynieniem co miała
najdroższego Bogu ofiaruje. Uważ, jak Chrystus ceni ofiarę taką, jak w niej upodoba sobie!
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Ofiaruj więc Bogu sprawy twoje, nie opieszałe. nie próżne, ale z pełnego serca.
III. I napełnił się dom wonności olejku.
(Jan, XII. 3.). Jesteśmy dobrą wonnością Chrystusową (Do Kor. II. 15.); a przynajmniej
być powinniśmy. Wonnością uczynków naszych
jest zbudowanie bliźniego.
Wielka cnota jednego całą rodzinę, całe miasto i cały świat
nawet tą wonnością napełnia. Im wyżej stoisz,
tym baczniejszym na to być powinienoś.
Przykłady większych, pociągają mniejszych.
Patrzcie więc, abyście, dając zły przykład,
albo dobrego nie dając, nie postradali drogiej
Chrystusowej wonności.

NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI STAROZAPUSTNEJ.
Szemranie uczniów z powodu wylanego olejku.

I. A widząc uczniowie, zagniewali się. (Mat.
XXVI. 8.). Zagniewali się na mniemaną rozrzutność, i nierozwagę Maryi, jej serca nie
widząc. Częstokroć i dobrzy, nieporządną gorliwością uniesieni, przyganiają cnocie. Zważaj
więc głównie na sąd Boga, a na sądy ludzkie
nie zważaj. Ludzie widzą twarz, a Bóg serce.
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Strzeż się także sprawy ludzkie na złe tłómaczyć, mogąc na dobre.
II. lizekl tedy jeden z uczniów Jego Judasz.
(Jan, KIJ. 4.). Mateusz i Marek wspominają
0 uczniach; Jan tylko o Judaszu pisze. Św.
Augustyn stąd wnosi, że z powodu skargi
Judasza szemrało wielu. Tak to jeden szeraracz częstokroć całe grono do szemrania pobudza. Strzeż się rozpoczynać szemrania, strzeż
się za drugiemi szemrać. Łatwo się tego
ustrzeżesz, jeśli nawykniesz cudze sprawy na
dobre tłómaczyć.
III. Albowiem można to drogo sprzedać,
1 rozdać ubogim. (Mat. XVVI. !)!). Patrz, jakim płaszczem przykrywa niecnotę; jak gdyby
dbał o ubogich, on, złodziej, który pragnął
przedania olejku, iżby miał co ukraść. Takim
to płaszczem częstokroć najgorsze namiętności
przykrywamy: gniew nazywając gorliwością,
występną poufałość miłością bliźniego, oddawanie się pociechom świata, pożytecznym obcowaniem i t. p. Lecz tym płaszczykiem nie
zasłonimy się przed Bogiem.

NA CZWARTEK PO NIEDZIELI STAROZAPUSTN EJ.
Chrystus staje w obronie Magdaleny.

I. A wiedząc Jezus, rzelcl im: Przecz się
przykrzycie tej niewieście? bo dobry uczynek
przeciwko mnie uczyniła. (Mat. XXVI. 10.).
Zawsze Jezus obrońcą jest Magdaleny: (Łuk.
VII.) przeciw faryzeuszowi, wyrzucającemu pokutującej, iż jest grzesznicą; (Łuk. X.) przeciw Marcie, skarżącej się na jej lenistwo, iż,
dla słuchania słowa Bożego, nie wspierała ją
w posłudze; teraz zuowu przeciw szemraniu
Judasza. Tak to Bóg zawsze jest obrońcą
cnoty. Czemuż cię zasmucają niekorzystne
sądy, skargi i szemrania ludzkie? Postępuj
w dobrym. Ufaj. obrońcą twoim będzie Bóg,
który, gdy czas przyjdzie, odsłoni prawdę i napełni cię nagrodą i pociechą wielką.
II. Albowiem zawsze ubogie macie z sobą,
ale, mnie nie zawsze macie, lło ta. wylawszy
ten olejek nu ciało moje: uczyniła na poyrzćb
mój. (Mat. XXVI. 11. 12.). Nie odkrył Jezus
złodziejskiego zamiaru Judasza, aby cię nauczył, nawet w obronie bliźniego, nie odkrywać win cudzych, jeźli inaczej obronić można.
Chrystus pochwala dobrą chęć Magdaleny,
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która uprzedziła pomazać ciało Jego. (Mar.
XIV. 8.). Podoba się liogu pośpiech w uczynkach dobrych. Korzystaj więc z każdego ku
nim natchnienia, z każdej sposobności.
111. Gdziekolwiek będzie przepowiadana ta
Ewangielija, po wszystkim świecie, i co ta
uczyniła, będzie powiadano na jej pamiątkę.
(Mat. XXVI. 13.). Milczała Magdalena na
szemranie .Judasza, a Pan jej cnotę każe
wszystkim ogłaszać narodom. Tak się pokorne
milczenie Bogu upodoba.

NA PIĄTEK PO NIEDZIELI STAROZAPU8TNEJ.
Jezus idąc do Jeruzalem, przepowiada mękę swoję.

I. 1 byli w drodze, wstępując, do Jeruzalem: a Jezus szedł przed nimi, i zdumiewali
się. (Mar. X. 32.). Dlaczegóż tak pośpieszał?
1. Dla okazania, jak chętnie mękę podejmował.
A ja tak leniwy jostem do rzeczy trudnych
i przykrych! Ach! Panie, pociągnij mię za
sobą! (Pieś. Sal. I. 3.). 2. Dla okazania, iż
nam przodkuje w pracach i boleściach. A ja
chciałbym przodkować w zaszczytach i zbytkach? O! jakżem daleki od ducha Chrystusowego.

II. Oto wstępujemy do Jeruzalem: a Syn
człowieczy będzie wydań przedniejszym kapłanom. (Mat. XX. 18.). Jezus znowu przepowiada Apostołom mękę swoję. Bo kto czego
pragnie, ten o tym często i myśli i mówi.
Nie mówisz o cierpieniach, bo cierpieć nie
lubisz, a cierpieć musisz. Więc iżbyś umiał
cierpieć, pomnij na to. co Jezus wycierpiał.
Kto z Chrystusem wstępuje bądź do cnoty,
bądź do Niebieskiego Jeruzalem, musi cierpieć. Lecz towarzystwo Jezusa wszelką boleść
łagodzi i słodzi.
III. A oni tego nic nie rozumieli. (Luk.
XVIII. 34.). Bo jeszcze cenili to, co świat
ceni: roskosze. zaszczyty, chwałę i t. p.; a zaś
od cierpień, od wzgardy i od zelży wości stronili. Kto w rzeczach ziemskich sobie upodobał,
nie rozumie tego, przez co się Bogu może
upodobać. Dlaczego jesteś tak oschłym w rozmyślaniu żywota i śmierci Chrystusa Pana?
Bo nie cenisz i nie pragniesz poniżenia i cierpienia. lecz wywyższenia i zmysłowych roskoszy. Opłakuj nierozum swój i ucz się cierpieć,
patrząc na najlepszego Mistrza swojego. Bo
nie jest uczeń nad mistrza. (Mat. X. 24.).
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NA SOltOTJg BO NIEDZIELI STAKOZAPUSTNKJ.
P r z y g o t o w a n i e do uroczystego wejścia do Jeruzalem.

I. A wstępując Jezus do Jeruzalem, wziął
dwanaście uczniów. (Mat. XX. 17.).
Chciał
wejść uroczyście (lo Jeruzalem, z okazałością,
przepowiedzianą o Mesy.jaszu przez Proroków.
1. Dla okazania wszystkim, że jest prawdziwym Mesyjaszem, iżby ci. którzyby (io uznać
i uczcić nie chcieli, nie mieli wymówki. Wszystkim Bóg daje łaski: biada tym. którzy nie
przyjmują! 2. Dla okazania, że Żydzi nie zdołaliby zadać mu śmierci, gdyby jej dobrowolnie nie przyjął.
II. Idźcie do miasteczka, które jest przeciwko wam, a natychmiast znajdziecie oślicę
uwiązaną i oślę z nią : odwiążcie i przywiedźcie
mi. A jeźlihy wam kto co rzekł, powiedzcie,
iż Pan icli potrzebuje. (.Mat. XXI. 2. 3.).
W tych słowach Chrystus okazuje Bóstwo
swojo. 1. Widzeniem rzeczy nieobecnych;
wszystko bowiem obecnym jest Dogu. 2. Użyciem panowania, które ma nad wszystkim
stworzeniem. 1 ty temu panowaniu podległy
jesteś. Poddawaj mu się chętnie. A kiedy
wewnętrznym głosem lióg cię upomina, abyś
ugasił pożądliwość, ażebyś przełamał wolę.

ażebyś ukróci! język: pomyśl, iż to są osły
twoje, i powiedz sobie: Pan ich potrzebuje;
czyż Mu ich odmówię?
III. Szedłszy ted;/ uczniowie, uczynili jako
im rozkazał Jezus, i przywiedli oślicę i ośle.
(M&t. XXI. 0. 7.). Usłuchali Apostołowie doskonale, jako im rozkazał, o nic nie pytając.
Bównie chętnie usłuchał właściciel bydląt.
Usłyszawszy bowiem, iż Pan ich potrzebuje,
o nic nie pytając, daje. Masz-li podobną chęć
dobrą w spełnianiu rozkazów Bożych? Jesteś-li
czułym na natchnienia Boże? Popraw się,
mój bracie!
NA NIEDZIELĘ MIĘSOPUSTN
T r y j u m f a l n e wejście Chrystusa do Jeruzalem.

I. Włożyli na nie odzienia swoje, a Jeyo
wsadzili na nie.
A rzesza bardzo wielka,
siali szały swoje na drodze: itd. (Mat. XXI.
7. M.). Któż do takich oznak czci i radości
pobudził rzesze, wiedzące o zmowach książąt
na Chrystusa, jeżeli nie Bóg, poruszający serca i umacniający przeciw wszelkiej trwodze?
Czegóż się mogli spodziewać od Jezusa ubogiego i od ubogich uczniów J e g o ? Owszem,
obawiać się tylko mogli gniewu książąt swoich.
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Lecz pamiętali na cuda Chrystusowe. <)! jakżeby ś dobrze służył Bogu, gdybyś pomniał na
cuda Jego. O! jakżebyś wtedy mężnie walczył przeciwko sobie samemu i przeciwko
zmowom namiętności twoich!
II. Wołał;/ mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu: błogosławiony, który idzie w Imię
Dońskie. (Mat. XXI. 9.). Rzesze, witające Jezusa. dopełniły trzech warunków, składających
prawdziwą pobożność: ofiarowały serce, to
jest, miłość ku Chrystusowi: język, to jest
głosy, któremi Go wychwalały: ręce, to jest
pracę, obcinając i ścieląc gałązki oliwne. Nie
jest prawdziwą ta pobożność, która tych trzech
warunków nie łączy. Nie oddaje się cały Bogu, kto tych trzech rzeczy Bogu nie oddaje.
Uważ, czy mowy i uczynki twoje pochodzą
z miłości ku Bogu?
III. Oto król twój. idzie tobie. (Mat. XXI. 5.).
Wyobraź sobie to wejście Jego. Oto król twój
ze wszech miar. Winieneś mu przeto wszelkie poddaństwo. Idzie tobie, to jest dla dobra
twojego, dla którego wszystkie swe starania,
i prace, i krew nawet wyda: ażeby cię ubogiego — ubogacał, otoczonego niebezpieczeństwami — ochraniał, nędznego i nikczemnego—
na królestwo wyniósł. Podnieś bramy serca swo-
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jogo, aby wszedł król chwały. I." czcij Go miłością, oliaruj Mu rozum, wolę i serce twoje.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIKDZ. MIĘSOPIJ.STNEJ.
Zazdrość

faryzeuszów.

J. Widzicie, iż nic nie pomagamy. Oto wszystek świat za Nim poszedł. (Jan XII. 19.).
Ciężko im. a jednak wyznać muszą, iż nic nie
zdołają przeciw Chrystusowi. Zazdrość samego
zazdrosnego najsrożej dręczy. Nie bądź zazdrosnym. Więcej mówią, niż jest w istocie,
ażeby podsycać wściekłość swoję. Mówią, że
wszystek świat poszedł za Jezusem. Oby tak
było! Oby poszli za Nim wszyscy odszczepieńcy, kacerze. żydzi i wszyscy niewierni.
Obym i ja szczerze a serdecznie szedł za J e zusem, bez gniewu i zazdrości.
11. A niektórzy Jaryzeuszowie z rzesz rzekli
do Niego: Nauczycielu, nałaj uczniom swoim.
(Łuk. XIX. 39.). Jaka chytrość zazdrości!
Dla zapewnienia skutku podstępnej prośby,
używają pochlebstwa, nazywają Go nauczycielem. O cóż proszą? O połajanie uczniów. Za
co? Czy źle czynią, iż dają chwałę swojemu
Panu? Lecz zazdrość nie zna sprawiedliwości,
i rzeczom najświętszym przygania. Precz ode-
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mnie ta podła namiętność, która rozum przewraca i zaślepia.
III. Którym On rzeki: Powiadam wam, iż
jeśliby ci milczeli, kamienie wołać będą. (Luk.
XIX. 40.). To znaczy: iż nie umilkną ci, których serca Iióg wzruszył: a gdyby umilkli,
może Bóg i najtwardsze serca zmiękczyć, skruszyć i ku chwale swojej pobudzić. Czemuż
nie moje! Bom się sam wzbraniał. Ileż to
razy jam nie chciał? Cóżem uczynił? Bój
się — bo: serce twarde śle się na ostatek
będzie miało. (Ekkl. III. 27.).

NA WTOREK PO NIEDZIELI MLĘSOPUSTNEJ.
P ł a c z Jezusa nad Jeruzalem.

1.
Ujrzawszy miasto, płakał nad
nim.
(Luk. XIX. 41.). Cóż znaczą te łzy, wśród
okrzyków wesela? Widzi Jeruzalem, a w nim
świat cały. Widzi zbrodnio wszystkich i twoje.
Widzi, że Męka i Śmierć Jego obrócą się
wielu na potępienie, dla złości ich. Mógł zba wić bezwarunkowo, lecz chce, ażebyśmy spółpracowali z łaską Jego. Zginiemy, jeźli z łaski Bożej korzystać nie będziem. Rozważ: czyś
nie dal Jezusowi powodu do płaczu. Uznaj
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miłość .lego ku tobie, która jednak, bez miłości twój ku Niemu, nie wystarczy na zbawienie twoje.
II. Gdybyś i ty poznało, i w len dzień twój,
co ku pożytkowi twemu. (Łuk. XIX. 42.). Płacze Jezus nad ślepotą ludu, nie uznającego
Mesyjasza. z której wypłynęły nienawiść, zazdrość, niewdzięczność i wszelkie złe. Szatan
zaślepia serca nasze, ażebyśmy nie poznali,
jak wielkim dobrem jest łaska Boża, jak wielkim złem grzech; ażebyśmy nie zważali na
Boskie natchnienia i nie szli za niemi. W ten
dzień twój, to jest w tym życiu, po którym
następuje dzień Pański, to jest dzień sądu.
dzień wieczności. Uważ, jak masz użyć dnia
twego, ażebyś nie musiał obawiać się dnia
Pańskiego.
III. Przyjdą na cię dni, i obtoczą cię nieprzyjaciele twoi wałem: it. d. (Łuk. XIX. 43.).
Przepowiada zburzenie Jeruzalem, które przez
Rzymian nastąpić miało, za grzechy jego, mianowicie przeciw Chrystusowi. Grzechy są
przyczyną wszystkich nieszczęść i gotują gniew
Boży. Przepowiednia Chrystusowa o Jeruzalem wyraża także nędzę człowieka umierającego. który źle użył czasu łaski i nawiedzenia.
Obtoczą go nioprzyjaeiolo, czarty; oblegą i ści-
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sną go zetrsząd grzechy j e g o ; obalą na ziemię, wszystkie wielkie a marne zabiegi, iż
niedobrze użył czasu nawiedzenia swojego.
O! jak wiele zależy na tym, ażebyś użył
czasu nawiedzenia, to jest łaski Hożej w ten
dzień twój.
NA ŚRODĘ TO NIEDZIELI MIĘSOPUSTNEJ.
Judasz umawia się z f a r y z e u s z a m i o wydanie Jezusa.

I. Tedy odszedł jeden ze dwunastu, którego
zwano
Judaszem
Jskaryjotem, do przedniejszych kapłanów. Mat. XXVI. 14.). Tedy. albo
uniesiony chciwością, z powodu wylanego olejku, albo też wiedząc, że się na zmowę przeciw Chrystusowi zgromadzili kapłani.
Jeden
ze dwunastu, Apostoł! Judasz Iskaryjot, dodano nazwisko nędznika tego, aby kto nie rozumiał, że inny Judasz, zwany Tadeusz. Odszedł
do przedniejszych kapłanów, do najzaciętszych
nieprzyjaciół Chrystusa, czyhających na życie
Jego. Patrz, dokąd doprowadzają żądze nieuskramiane. 1. Judasz gorzał chciwością. 2. Stąd
szemrał o wylany olejek na głowę Chrystusową. 3. Stąd począł nienawidzieć Chrystusa.
4. Stąd chęć zaprzedania Go. 5. Komu? Głównym nieprzyjaciołom! Bój się więc bardzo

namiętności swoich, poskramiaj jo, i wykorzeniaj pokutą i umartwieniom.
II. I rzekł im: Co mi chcecie dać, a ja Go
wam wydam? (Mat. XXVI. 15.). O jakiż
skarb przedąje niecny przedajnik, Syna Hożego! A jak (jo nikczemnie ceni, imienia .lego
nawet nie wymieniając, a zdaje się na łaskę
niecnych kupujących. Czyż Bóg jest tak podłą rzeczą! Ach! ileż to razy jeszcześ (Jo
podlej oceuił! ty, za którego On życie położył. O! zwierzęciem jesteś, jeśli Chrystusa nie
cenisz! nie kochasz!
III. A oni naznaczyli mu trzydzieści srebrnych.
(Mat. XXVI. 15.). Cenę bydlęcia! Im taniej
ocenionym, tym dla nas jest droższym. Chciał
Chrystus być ocenionym tak nisko, aby (Jo
wszyscy kochali, aby Go wszyscy posiadać
mogli. Nie możesz dać wiele, daj mało; daj
pilność w drobnych obowiązkach, w drobnych
pracach twoich, jeźli cię nie stać na wielkie:
a i za to Bóg chętnie zaprzeda się tobie.
XA CZWARTEK PO NIEDZIELI M1ĘSOPUSTNEJ.
Wieczerza

Paschy.

1. Idźcie, do miasta do niektórego, a rzeczcie
mu: Mistrz mówi: u ciebie czynię Paschę. (Mat.
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XXVI. 18.). Jezus ubogi, nie ma gdzie nawet obchodzić Paschy. A ty chcesz, aby ci
nie zbywało na niczym. Jezus rzekł przez
uczniów swoich: u ciebie czynię Paschę,i wnet
gospodarz dobry chętnie i wszystko przygotował. A ty czy jesteś tak gotów, na skinienie Boże. które odbierasz w prawie Bożym,
w natchnieniach Bożych i w rozkazach przełożonych twoich ?
II. Pożądaniem pożądałem pożywać tej Paschy z wami. (Łuk. XXII. 15.). Tej Paschy,
po której wnet nastąpi męka najokrutniejsza
i śmierć najhaniebniejsza. Dlatego właśnie
tak jej pożądał z miłości ku tobie. Im bliższy
męki. tym radośniejszy. Jeźli od cierpień
umykasz, nie kochasz Jezusa. Dowodem miłości jest cierpienie chętne i pożądane. Nie
bądź piskliwym, lecz tak pożądaj cierpieć, jak
pożądał Chrystus.
III. Chrystus w obrządku Paschy Starego
Zakonu, rozważał przepowiednię o sobie. —
W Baranku zabitym, ze skóry odartym i upieczonym, widział siebie zabitego, przoz biczowanie ze skóry odartego, i upieczonego
w ogniu najsroższej męki.
W Baranku pociętym, lecz bez połamania kości, widział swe
kości wszystkie wzruszone, lecz nie połamane.
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W spiesznym jedzeniu
widział gwałtowną
wściekłość nieprzyjaciół swoich.
W polnej
sałacie widział żółć, którą Mu do ust podano.
W kijach w ręku trzymanych widział krzyż
swój. O! z jakimże uczuciem Chrystus oliarował się na to wszystko! Z takim uczuciem
oliaruj Mu się na wszystko.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI MIĘS0PUSTNE.J.
Umywanie nóg.

I. Wiedząc, iż Mu wszystko dał Ojciec w ręce.... wstał od wieczerzy... i począł umywać nogi
uczniów. (Jan XIII. 3, 4, 5.). Wie, iż ma
wszystkie w swych ręku, a nogi umywa? Ażebyś pojął, jak wielką jest pokora Chrystusa
Pana, pomyśl, jak wielką jest potęga Jego.
A ja nędzny i nikczemny, od upokorzenia
stronie! Wszystko ma w swej ręce. Dlaczegóż
ja, krnąbrny, wyrywam się z rąk Jego, nie dając Mu nóg moich, to jest uczuć moich, błąkających się po śladach bydląt ze stworzeniami? Masz je, o Panie, a omyj z prochu
i z błota stworzeń, a ręką swoją mię prowadź !
II. Wstał oil wieczerzy, i złożył szaty swe;
a wziąwszy prześcieradło, przy pasał się. Potym
nalał wody w miednicę, i począł umywać nogi
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uczniów, i ucierać prześcieradłem, (.łan. XIII.
4. 5.). Wszystko sam robi. Czemu którego
z uczniów nie przypuścił do pomocy? Dorzeczy zaszczytnych, do Synowstwa Hożego, do
dziedzictwa królestwa Niebieskiego, do władzy
rozgrzeszania, do mocy wyrzucania czartów,
przypuścił uczniów swoich: a zaś w posłudze
tak niskiej uprzedził wszystkich i chciał być
sam jeden. Tak czynią prawdziwie pokorni.
Nie jesteś prawdziwie pokornym, jeśli nie starasz się uprzedzić drugich w niskich posługach. A ty może nawet i za drugiemi iść nie
raczysz, i próżnujący a leniwy patrzysz zdaleka na pracę drugich? Jeśli tak jest, zdaleka
będziesz patrzał na nagrodę wieczną. Pożałujesz wonczas, ale zapóźno.
111. I'rzijszedł tedy do Szymona Piotra. (Jan,
Xlii. 6.). Piotr, widząc, z jednej strony, nicość swoję, a z drugiej Majestat Hoży, zdumiał
się: I rzekł: Panie, Ty mnie nogi umywasz?
(Jan. XIII. 6.). Zważ wyraz po wyrazie: Panic, wszech rzeczy i mój: Ty, którego jest
moc i władza: mnie, słudze najnikczemniejszemu i grzesznikowi, i t. d. Zdumiej się nad
tym, iż więcej jeszcze względem ciebie, a tak
często czyni Pan Jezus: tylekroć cię umywa,
nic wodą, lecz Krwią swoją, to jest łaską,
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płynącą z zasługi Krwi .lego. A tego obmycia tak potrzebujesz, iż jeśli cię nie umyje,
nie będziesz miał części z Nim.
Zawołaj
więc z Piotrem: Panie, nie tylko nogi uczuć,
ale i głowę myśli, i ręce uczynków moich
omyj; iżbym był czysty wszystek przed Obliczem Twoim.
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI MIĘSOPUSTNEJ.
Nauka dana uczniom po obmyciu nóg.

I. Witcie, com wam uczynił? Jeśli tedy Ja,
Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze : i wy powinniście jeden drugiego nogi umywać. (Jan,
XIII. 12. 14.). 1) Pytając uczniów swoich,
obudzą ich uwagę. Najgodniejszą jest bowiem
uwagi pokora Chrystusa. 2. Naucza słowami
tego, co okazał przykładem. Najskuteczniejsze
są słowa nauczyciela, poparte przykładem jego.
3. Ja wam, więc i wy jeden drugiemu. Cóż
prostszego? 4. Nazywa się tu Panem i Nauczycielem. ażeby tym skuteczniej przekonał.
Jeźliś nie przekonany, z drewna jesteś; jeźliś
nie wzruszony, serce twe z kamienia.
II. Abowiem dałem wam przykład, abyście
jakom Ja wam uczynił, tak i wy czynili.
(Jan, XIII. 15.). Uważ, do czego zmierzają
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czyny Chrystusowo: oto do tego. aby ci były
przykładom, .leźli ich nie naśladujesz, umarzasz je w sercu swoim, a siebie potępiasz.
O! jak dobrym jest Pan twój, który wkłada
na ciebie to tylko jarzmo, które sam dźwigał!
Jak dobrym jest Nauczyciel twój, który iżby
cię słodziej pociągnął, pierwej czyni, niż uczy.
Zważaj we wszystkim przykład Chrystusowy,
iżbyś (io naśladował. Ta jest prosta i pewna
do doskonałości droga.
III. Jeźli to wiecie, błogosławieni będzieci
jeźli to uczynicie. (Jan,XIII. 17.). Jasna nauka,
iż nie ten błogosławiony, który tylko zna dobre,
lecz ton, który je zna i czyni. „Nie wielką
jest rzeczą znać cnotę, lecz wielką pilnie ją
wypełniać". (Cyr. Aleks.). Nie dość jest przeto
znać przykłady Chrystusa Pana, trzeba je naśladować. Ho on sługa, który poznał wolę Pana
swego, a nie nagotował, ani uczynił wedle
woli Jego, wielce będzie karan. Łuk. XII. 47.).
MA NIEDZIELĘ ZAPUSTNĄ.
Ustanowienie Najświętszego Sakramentu.

I. Pierzcie i jedzcie: To jest ciało moje.
(Mat. XXVI. 2(5.). Wierz wiarą najżywszą
w obecność Chrystusa Pana w Najświętszym
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Sakramencie, w którym j<jst cale Ciało, Krew .
Dusza i Hóstwo .lego. Uwielbiaj mądrość Boga
w obmyśleniu tak cudownego sposobu dawania
się tobie. Zdumiej siei upadaj przed Wszeclimocnością Boga, która jednym słowem sprawia to
wszystko i ukrywa pod postacią chleba i wina.
Wyznawaj miłość niezmierną, która Go powoduje do takiego cudu. A jako Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
(Jan, 111.16.), tak też i Syn umiłował świat,
że siebie samego zostawił nam w Przenajświętszym Sakramencie, iżby był z nami aż
do skończenia wieków. Cóż oddam Panu za
wszystko, co mi dobrze uczynił? (Ps.CXV. 12.).
II. A Jezus, w nocy. której był wydań,
wziął chlib. (1. do Kor. XI. 23.). Uważ na czas
ustanowienia N*. Sakramentu. Było to właśnie
w chwili, kiedy się dopełniały, zmowy i wybuchnąć już miała wściekłość Żydów przeciw
Chrystusowi. Wody prześladowania nie mogły
ugasić miłości Jego. Tak nas kocha, chociażeśmy nieprzyjaciele Jego. Zbliżająca się Męka
i Krzyż nie odłączyły Chrystusa od ciebie, lecz
jeszcze nowym węzłem przez ten Sakrament
miłości z tobą połączyły. Któż tedy nas odłączy
od miłości Chrystusowej? utrapienie? czyli
ucisk? czyli głód? czyli nagość? czyli niebez-
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pieczeństwo ? czyli prześladowanie ? czyli miecz ?
Ale w tym wszystkim przezwyciężamy dla Tego,
który nas umiłował. (Do lizym. VIII. 35. 37).
111. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb.
(Mar. XIV. 22.). Oni. Apostołowie, a między
niemi Judasz: lecz jakże różny od drugich!
"Wszyscy zarówno obecni ciałem, lecz tamci
duszą zatopieni w najgłębszej pobożności, ten
zaś odwrócony ku zdradzie Chrystusa Fana,
tak. że nawet Sakrament miłości nie ułagodził złości jego! Zważ, jak zbrodnie coraz
cięższym łańcuchem się ciągną, jeźli się nie
przetnie zła namiętność, która ich początkiem.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI ZAPUSTNEJ.
Chrystus na w i e c z e r z y przepowiada, iz będzie wydań.

I. Jezus zatrwożył się duchem... i rzekł:
Zaprawdę wam powiadam, że jeden z was wyda
mię. (Jan, XIII. 21.). Tą trwogą był wielki
smutek, którego przyczyną była okropna zbrodnia, knowana przez Judasza Apostola, domownika! O! wszystko czynić będzie Chrystus,
aby go od tej zbrodni odwiódł! Ostrzega, iż
wie o niej. Nie wymienia zdrajcy, szanując
dobrą sławę i bezpieczeństwo jego, i chcąc go
nieporównaną słodyczą upamiętać i do siebie
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nawrócić. Gdy i to nie pomaga, ostrzega wyraźniej, grozi, mówiąc: który macza ze mną
reke w misie, ten mię wyda... ale. biada onemu
człowiekowi! (Mat. XXVI. 23. 24.). 0 dobroci
Jioga! O zatwardziałości grzesznika! O Panie!
niechże nie będzie głuchym i nieczułym serce
moje na tyle natchnień i pogróżek Twoich,
którćmi tak miłośnie ostrzegać mię raczysz.
11. I zasmuciwszy się bardzo, poczęli każdy
mówić: Azażem ja jest, Panie? (Mat. XXVI.
22.). „Iż powiedział: Jeden z was. wszystkich
zatrwożył". (Sw. Ohryzos. hom. 71. in .loan.).
Dlaczego? „Nie dla winy obecnej, lecz dla
zmienności ludzkiej". (Św. Leon. ser. 7. de
Pass.). Dali się ułomności swojej. Nie utaj
więc sobie. Piotr zbytnio był sobie zaufał
i upadł. „Bali się: czy się nie mylą w tym.
co o sobie myślą". (Tamże), lio chociaż kto
się nie poczuwa do grzechu, nie idzie zatym. aby był bez grzechu. Więc i ty bój
się, a wołaj: Od skrytych moich oczyść mię.
(Ps. XVIII. 13.). Lecz i .1 udasz bezczelny śmie
pytać: Azażem ja jest, Mistrzu? (Mat. XXVI.
25.). Może i ty podobnychże wybiegów używasz dla pokrycia niecności twoich?—Uważ,
jak łagodnie Chrystus odpowiada: Tyś powiedział. A ty jak odpowiadasz tym, co przowi-
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nilł względem ciebio? jaką twarzą"? jakiem i
słowy"? jakim głosem?
III. Natychmiast wyszedł. A noc była. Gdy
wyszedł, rzel:l Jezus:
Teraz jest uwielbion Syn
człowieczy. (Jan, XIII. 30.31.). Czart, wszedłszy
w .1 udasza. nie dał mu doczekać modlitwy, „ bojąc
się. aby nie zapaliła iskry miłości w duszy jego i nie odciągnęła ku dobremu". (Św. Cyryl).
Teraz jest uwielbion Syn człowieczy: „gdy po
odejściu niegodziwego Judasza został ze świntern i". (Św. Aug. tract in Joan.). Mo obecność
grzechu zachmurza Oblicze Boskie! Strzeż się
więc grzechu, abyś nie był pozbawion widzenia jasności chwały Jezusowej.
NA WTOREK PO NIEDZIELI ZAPUSTNEJ.
Spór uczniów.

I. A wszczął się też między niemi spór: któryby
się z nich zdał być większym. (Łuk. XXII. 24.).
„Wiedząc, iż Nauczyciel ma umrzeć, spierali
się o pierwszeństwo między sobą, aby wiedzieć. który z nich będzie Mistrzem drugich".
(Euthym.). O jakże prędko zmieniają się uczucia nasze! Mało co przedtym, zasmuciwszy
się bardzo, iż Chrystus będzie wydań, teraz
już o pierwszeństwo spór wiodą! Kto spór
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wiedzieV Uczniowie Chrystusowi! W szkole
Mistrza pokory! O co spór wiodą? O to, któryby się stał większym, nie zaś o to, któryby
rzeczywiście był większym. O marności ludzka!
Chcoszli być wielkim u Boga, czy też zdawać
się wielkim u ludzi?
II. Który jest miedzy wami większy, niecli
hęilzie jako mniejszy, a przełożony, jako służący. (Łuk. XXII. 26.). Oto lekarstwo na dumę i próżność. Jeźli się masz za większego
urzędem, nauką, wpływem i t. p., bądź jako
mniejszy. Tak Chrystus nauczał i sam tok
czynił. A jam jest w pośrodku was, jako który
służy. (Łuk. XXII. 27.). Inni, zdają się być
większemi; lecz ci, którzy się uniżają, ci są
większemi w istocie. Dlaczegóż pragniesz zawsze wyższego miejsca?
III. A ja wam odkazuję królestwo, jako mi
odkażał Ojciec mój. (Łuk. XXII. 29.). Ojciec
przekazał królestwo Synowi przez pokorę i krzyż.
Wyniszczył samego siebie... Sam się poniżył...
Dlaczego i Bóg wywyższył Go. (Do Fil. III.
7. 8. 9), i dał mu Królestwo. Tąż drogą Syn
tobie przekazuje Królestwo.
Przekazuje, jakoby testamentem i ostatnią wolę swoję, której
przestąpić nie godzi się. Zwodniczo są wszelkie nauki, przeciwno tćj nieomylnej: Wszelki,

1
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co się wynosi, 2 ni żon będzie; a kto się uniża,
wywyiszon będzie. (Łuk. XIV. 11).
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI ZAPUSTNEJ.
Kazanie Chrystusa w czasie W i e c z e r z y .

I. Jako mię umiłował Ojciec i ja umiłowałem
was. Trwajcie w miłości mojej. (Jan. XV. 9.).
W tej mowie zaleca Chrystus: 1. Miłość Boga
żywą i trwałą. 2. Pobudza do niej miłością
swoją, którą umiłował nas pierwszy, bez żadnej
zasługi naszej: a miłością tak wielką i czystą,
jaką umiłował Go Ojciec. Czyż nie ma prawa
domagać się miłości naszej ? 3. Jednego tylko
wymaga po miłości naszej: a to jedno w tych
oto słowach: Jeźli mię miłujecie, chowajcie
przykazania moje. (Jan, XVI. 15). A przykazania Jego nie są ciężkie. (I. Jan, V. 3). A jaka
za to nagroda? Słuchaj, co mówi Chrystus.
1. Objawię mu siebie samego. 2. Ojciec mój
umiłuje go. 3. 1 do niego przejdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. (Jan, XIV. 2 1 . 2 3 ) .
II. Przykazanie notce daję team, abyście się
społecznie miłowali, jakom was umiłował. (Jan.
XIII.34.). Przykazuje miłość bliźniego. Gdzie
jej nie masz, nie masz miłości Boga. Jeźliby
kto rzekł: iż miłuje Boga, a brałaby swego
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nienawidził, kłamcą jest. (I. Jan, IV. 20) Przykazanie nowe, na którym opiera się prawo
nowe, które jest prawem miłości, w którym:
tak wiele non, jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każden z osobna jeden drugiego członkami. (Do Rzym. Xii. 1.). Przykazanie to jest
nowe, nie co do miłości samej, lecz w tym
jest nowe, iż tak mamy miłować bliźniego,
jako nas umiłował Chrystus; to jest z łaski,
nieprzyjaciół nawet, z pracą i trudem, aż do
krzyża, ażeby nas zbawił. O jakże ci daleko
do tej miłości! Jeźli chcesz być uczniem Jego,
zapal w sobie tę miłość. Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami mojemi, jeźli miłość mieć
będziecie jeden ku drugiemu. (Jan.XIII. 3ó.).
111. Proście a weźmiecie. (Jan, XVI. 24.).
Zaleca modlitwę. 1. Wzbudza ufność naszę,
mówiąc: a o cokolwiek będziecie prosić Ojca
w imię moje, to uczynię. (Jan, Xl V. 13). 2. Utwierdza tę ufność, mówiąc: Jeźli o co prosić będziecie
Ojca w imię moje, da wam. (Jan XVI. 23.).
3. Naucza, ażeby to, o co prosimy, było czymkolwiek, to jest, jak mówi Augustyn Św., „iżby
nie było niczym w porządku do żywota wiecznego". 4. Naucza, aby prosić w Imię Jego,
czyli przez zasługi Jego, które (jak mówi liuport),
są konieczną wszelkiej modlitwy dźwignią.
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5. Chce, iżby to, o co prosimy, było ku chwale
Bożej: aby był uwielbia u Ojciec ir Synu.
(Jan, XIV. 13). Jeźli te warunki zachowasz,
o co tylko prosić będziesz, otrzymasz.
NA CZWARTEK TO NIEDZIELI ZAPUSTNEJ.
Chrystus pociesza Apostołów.

I. Nie zostawię, was sierotami; przyjdę do
was. (Jan, XIV. 18.). 1. Pociesza Apostołów,
zasmuconych zbliżającym się odejściem J e g o :
przyrzekając im przyjście swe i pociechę we
wszelkiej trosce. Jeźli Bóg z tobą. któż przeciwko tobie? Nie opuści cię, jeźli Go nio opuścisz. Nie zostawi cię sierotą. Będzie zawsze
Ojcem tobie, byłeś mu był synem. Jeźli cię
odstąpi napozór w smutku lub ucisku, znowu
za chwilę ujrzysz Go i serce twoje cieszyć się
będzie. 2. Ożywia ich nadzieją nagrody wiecznej : W domu Ojca mego jest mieszkania
wiele... Idę gotować wam miejsce. (Jan, XIV. 2.).
A tak za przemijające utrapienia na ziemi,
mamy obiecaną wieczną chwałę w niebie. Na
tę się oglądaj, ażebyś na duchu nie upadł.
II. lżeście nie są z świata, alem ja was wybrał z świata, przetoż was świat nienawidzi.
(Jan, XV. 19.). Oto nowa pociecha, iż cier-
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pionie jest oznaką Boskiego wybrania, a oraz
zakładem miłości Bożej.
Sam Ojciec miłuje
iras, żeście wy mnie umiłowali. ( Jan. X Vi. 27).
Nie miłuje Chrystusa, kto nie kocha Krzyża.
III. Jeźli mnie prześladowali i was prześladować będą. (Jan, XV. 20.). Oto i przykład
swój na pociechę przywodzi.
Mnie pierwej
niż was nienawidził (świat)... ale ufajcie, jam,
zwyciężył świat. (Jan. XV. 18—XVI. 33.).
Jakoby m ó w i ł : więc i wy zwyciężycie, bo ja
walczę z wami. Jeszcze ich cieszy, mówiąc:
Smutelc wasz w radość sic obróci. (Jan, XVI.
20). Bezpieczna ta droga, która się kończy
wiecznym weselem. A więc do cierni i do
krzyża wzdychaj.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI ZAPUSTNEJ.
Modlitwa Chrystusa do Ojca za uczniami swojemi.

I. 1. Ojcze Święty, zachowaj je w imię Twoje,
któreś mi dat, aby byli jedno jako i my. (Jan,
XVII. 11). Iżbyśmy jedno pojmowali i jednego
pragnęli. Patrz, aby taką była miłość twoja.
2. Nie proszę, abyś je zdjął ze świata, to jest
od cierpień, bo chcę, iżby cierpieli dla imienia
mego, ale żebyś je zachował ode złego, to jest
od grzechu. (Jan, XVJ1. 15.). Bądź więc pil-
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niejszym w strzeżeniu się grzechu, aniżeli
w unikaniu trosk, cierpień i smutków. 3. Poświęć je 10 prawdzie (Jan, XVII. 17), przez
łaskę Ducha Świętego, iżby godnie opowiadali
i zachowywali Ewangieliją świętą; iżby byli
świętemi nie z pozoru, lecz w prawdzie.
II. Twoić byli, i dałeś mi je: a mowę twoją
zachowali. (Jan, XVII. 6). Pierwszy powód,
dla którego modli się za niemi: ze strony
Chrystusa jest w tym. iż dał mu je Ojciec;
ze strony uczniów, iż zachowali mowę Ojca,
to jest prawo Boże i wiarę, i wierni byli łasce Bożej. Jeźli chcesz, aby Jezus wstawiał
się za tobą, staraj się być wiernym łasce Hożej, ażebyś mógł z prawdą zawołać do niego:
Twójciem ja, zbawże mię: boćem szukał sprawiedliwości Twoich. (Ps. CXVIIJ. 94). Drugi
powód zawiera się w tych słowach: I icsławionem jest w nich (Jan, XVII. 10), bo czynią mi chwałę u ludzi. A my: czy chwałę,
czy hańbę Mu czynim?
III. A nie tylko za niemi proszę, ale i za
temi, którzy przez słowo ich uwierzą w mię.
(Jan, XVII. 20). Więc za nas wszystkich prosił.
A o co? 1. Aby wszyscy byli jedno. 2. Jako
Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie: aby i oni
w nas jedno byli. (Jan, XVII. II). Prosił
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więc dla nas o miłość Boga i miłość bliźniego. O jakieś szczęśliwy, jeźli masz tę miłość!
A mieć jej nie możesz, dopóki zmysłowa miłość żyje w sercu twoim.
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI ZAPUSTNEJ.
Wychodzi

z

Wieczernika

do

Ogrójca i p r z e p o w i a d a

zgorszenie uczniów.

I. I wyszedłszy, szedł wedle zwyczaju na górą
Oliwną. (Łuk. XXII. 39). Szedł wedle zwyczaju,
miał więc zwyczaj usuwania się od zgiełku
dla modlitwy, i tego zwyczaju nie zaniechał,
wiedząc nawet, że na onym osobnym miejscu
mial być pojmany. Ucz się stąd wiernym być
modlitwie i ćwiczeniom duchownym. Odrzucaj wszelkie do nich przeszkody, a tym bardziej : sam sobie przeszkód nie wymyślaj.
II. Tedy im rzelcł Jezus:
Wszyscy wy zgorszenie weźmiecie ze mnie tej nocy. (Mat. XXVI.
31). Inna jest o więzach i śmierci rozmyślać,
inna jest je widzieć. A przeto, choćbyś tysiąc razy postanowił znieść wszystko dla Chrystusa, ni°, ufaj sobie bynajmniej, i całą nadzieję połóż w łasce Bożej.
Ul. A odpowiadając
Piotr, rzekł Jemu:
Choćby się wszyscy zgorszyli z Ciebie, ja nigdy
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się nie zgorszę. (Mat. XXVI. 33.). Z samej
żarliwości, lecz bez pokory tak mówił. Kto
sobie zbyt ufa, wiele obiecuje, mało dotrzymuje i ciężko upada. Piotr zaprzecza Chrystusowi, Prawdzie Najwyższej, i to po dwakroć:
ja nigdy się nie zgorszę,
(idyby był powiedział: Panie, daj. abym się nie zgorszył: nie
byłby się zgorszył, aniby zgorszył drugich,
którzyby tąż samą unieśli się dumną żarliwością: Także i wszyscy uczniowie mówili. (Mat.
XX VI. 35). Nie ufaj więc sobie, ale łasce liożej.
NA NIEDZIELĘ I. POSTU.
Smutek, tęsknota i t r w o g a Chrystusa Pana
w ogrodzie Oliwnym.

I. 1'ocząt się smucić i tęsknić sobie. (Mat.
XXVI. 37.). Z miłości ku nam dopuścił tej
boleści na serce swe błogosławione, którego
żadna siła ludzka ani zasmucić, ani zatrwożyć
nie mogła. Smucił się przewidzeniem męki
i haniebnej śmierci; wszystko, co miał cierpieć, i za co miał cierpieć, biorąc do serca
swego. O! i ja zbiorę całą mękę Pańską w krzyż
Pański; i nosić go będę w mym sercu! Smucił
się, bo widział wszystkie grzechy nasze. Tęsknił,
bo nie korzystamy z męki Jego. A c h ! Jezu
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mój, Jezu, iłom użył niegodziwych roskoszy,
tylom przysporzył Tobie smutku i tęsknoty.
A Ty z krzyża Twojego mię pytasz: Cóż za
pożytek we krwi mojej? (Ps. XXIX. 10.).
II. Tedy im rzeki: smętna jest dusza moja
aż do śmierci. (Mat. XXVI. 38.). Dusza Chrystusowa była w ciągłym rozradowaniu z błogosławionego połączenia z Bóstwem, z oglądania Boga: a jednak, przez cud miłości ku
nam, smętna. Chrystus Pan cudu używa, aby
mógł cierpieć. O miłości niepojęta, dająca
takie pożądanie cierpienia!
Tedy im rzekł:
Tych samych uczniów, których miał świadkami jasności swojej w Przemienieniu swoim
na górze Tabor, chce mieć świadkami zachmurzenia duszy swej w ogrodzie Oliwnym. Ucz
się stąd: nietylko cieszyć się. ale i smucić
się z Chrystusem Panem. Pociechy duchowne
niech ci będą zachętą do dźwigania smutków.
III. Czekajcie tu. a czujcie ze mną. (Mat.
XXVI. 38.). Chrystus Pan, jak gdyby dla ulżenia sobie, zwierzył swój smutek uczniom
swoim. O! jak wielką czujesz ulgę w boleściach swoich, zwierzając smutki i pokusy
twoje duchownemu Ojcu twojemu. Rany otwarte bardzo łatwo leczyć; ukryte zbyt trudno.
Chrystus Pan ucieka się do modlitwy w trwo-
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dzc a trosce swojej. Siedźcie tu, aż pójdą
ondzie i będę się modlił. (Mat. XXVI. 36.).
I ty do Itona wołaj, a w pokusach swoich
(jo wzywaj. Na takie wołanie. Bóg zeszłe
Aniołów, a szatany pierzchną.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI I. POSTU.
Modlitwa w Ogrójcu.

I. Ojcze mój, jeźli można rzecz, niechaj odejdzie odemnie ten kielich, (Mat. XXVI. 39).
Św. Katarzynie Seneńskiój było objawionym,
iż temi słowy Chrystus Pan wyrażał pragnienie co prędszego spełnienia kielicha t e g o :
święty Hilary widzi w tych słowach prośbę,
iżby kielich ten, przezeń spełniony, odszedł
do nas, abyśmy go z rąk Chrystusowych do
spełnienia przyjęli. Odpowiedzmy z miłością:
kielich zbawienia wezmę: i dodajmy z pokorą
i ufnością: a imienia Pańskiego wzywać będę.
(Ps. CXV. 13).
II. Wszakże nie jako chcę, ale jako Tg.
(Mat. XXVI. 39). Jeźli prosił jako człowiek
o uwolnienie od męki. naprawia tę prośbę,
poddając się woli Bożej. Jeźli pragnął przyśpieszenia męki, i w tym się Ojcu poddaje.
Jeźli chciał, ażebyśmy także z kielicha Jego
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pili, i w tym na Ojca się zdaje, iżby sam rozmierzył. Ucz się stąd naprawiać słabości twoje, i we wszystkim woli Bożej poddawać się.
III. Zaś odszedł: i trzeci raz się modlił,
tęż mowę mówiąc. (Mat. XXVI. 44). Przerywał modlitwę dla budzenia uczniów, śpiących
wśród niebezpieczeństwa: Czujcie a módlcie
się, abyście nie weszli w pokusę. (Mat. XXVI.
41). Więc przeplata modlitwę uczynkiem dobrym. Tak i ty czyń. dzieląc życie swe między modlitwę a miłosierne uczynki, dla których
wolno i należy, jeźli tego potrzeba, i modlitwę
przerwać.
1 trzeci raz się modlił, tęż mowę
mówiąc: A więc nie próżną, a owszem skuteczną jest modlitwa taż sama, często powtarzana.

NA WTOREK PO NIEDZIELI I. POSTU.
Chrystus w ciężkości k r w a w y m potem się poci.

I. A będąc w ciężkości, dłużej się modlił.
(Łuk. XXII. 43). Ciężkość pochodziła z walki
wewnętrznej między człowieczeństwem niższym. bojącym się męki. a wyższym, chcącym
jej koniecznie. Ucz się stąd mężnie walczyć
rozumem przeciw zmysłom, nie zważając na
ciężkość walki: a im bardziej pokusy walczą
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na cię, tym bardziej módl się. a Bóg da zwycięstwo.
II. I stal się pot. Jego jalco krople krwi,
zbiegającej na ziemię. (Łuk. W I J . 44). Do
czegóż doprowadziłem Boga złością swoją! Lekarz. na zleczenie śmiertelnej choroby mojej,
krwawym potem się poci. Ziemia wolała o pomstę za grzechy moje. .Jezus skropił ją za
nuiie krwią swoją, iżby o miłosierdzie wolała.
Miłosierdzia, o Boże mój, miłosierdzia! Zaszczepił sobie winnicę, duszę moję, Pan mój:
lecz że się stała jałową, skrapia ją krwią
swoją. O ileżeś mię ukochał, o Boże mój!
Jakże mało odwdzięczam Tobie! Tyś krew
swą dał za mnie: a ja Ci żałuję potu!.
III. I ukazał sic Mu Anioł z Ńieba. posilając
Go. (Łuk. XXII. 43). Oto jest. owoc modlitwy.
Strapiony, obciążony, trwaj na modlitwie. Bóg,
jakoby Anioła, zeszłe ci wewnętrzne posilenie.
A posilał Anioł Chrystusa nic nauką, ale pochwałą -lego męstwa, mądrości, posłuszeństwa
Ojcu, miłości ku ludziom: tudzież obrazem
chwały, która ze krwią Jego spłynąć miała
na Bojra, na Aniołów, na ludzi. A Stwórca
Chrystus, od stworzenia swego Anioła, pokornie znosi pociechę. Ucz się stąd strapionych
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pocieszać i pochwalą nawet, byle sprawiedliwą. Ucz się i od niższych usługi przyjmować
z pokorą, nie za.ś z wyniosłością odrzucać.
NA

ŚRODĘ

PO NIEDZIELI I. POSTU.

Chrystus od modlitwy

nawiedza

uczniów.

I. I przyszedł do uczniów swoich, i nalazt
je śpiące, i rzekł Piotrowi: 'Pak? nie mogliście
jednej godziny czuć ze mną ? (Mat. XXVI. 40).
Nawiedza Pan uczniów swoich, aby widział,
azali czuwają, jako im rozkazał. Należy przełożonym nawiedzać podwładnych. — I nalazł
je śpiące. Usnęły szumne obietnice Piotrowe!
O iloż razy i twoje! Ileżto razy ani godziny
nie przetrwałeś na modlitwie a czuwaniu nad
spełnieniem dobrych postanowień swoich V —
•leźli kiedy upomnian będziesz, milcz pokornie
z Piotrem.
II. Czujcie, a módlcie się, abyście nie weszli
w pokusę. (Mat. XXVI. 41). A pokusa była
blisko. Dlatego Chrystus napomina do czuwania i modlitwy. Dwie dzielne bronie przeciw
pokusom. Czujność, to jest ostrożność i roztropność. Modlitwa, to jest niedowierzanie sobie, ale ufność w Dogu. Wpadamy w liczno
grzechy: dla braku rozwagi w mowie, dla braku
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czuwania nad zmysłami. Wpadamy w liczne
grzechy dla braku modlitwy w sercu. Na pokuszenie pędzi, kto od modlitwy odbiega.
III.
Tedy przyszedł do uczniów swoich
i rzekł im: Już śpijcie i odpoczywajcie: oto
2>rzybliżyła się godzina, a Syn człowieczy będzie
wydań w ręce grzeszników. (Mat. XXVI. 45).
Nadszedł czas walki, do której że się nie
wzmocnili czuwaniem i modlitwą, tę ich niegotowość wyrzucając, spać i odpoczywać im
każe. O! Panie, nie skazuj mię za lenistwo
moje na sen i odpoczynek; lecz przez miłosierdzie Twoje dopuść mi czuwać, modlić się
i walczyć za Ciebie i z Tobą, abym zawżdy
zwyciężał z Tobą i dla Ciebie.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI I. POSTU.
Jezus idzie na spotkanie r z e s z y , k t ó r ą p r z e c i w Niemu
p r o w a d z i ł Judasz.

I. Wstańcie, pójdźmy: oto się przybliżył,
który mię wyda. (Mat. XXVI. 46). Skądże
Mu taka odwaga na widok oprawców, kiedy
przed chwilą smucił się i tęsknił sobie? Oto
z modlitwy i z poddania się woli Bożej powstało nietylko męstwo, ale najżywsza żądza
cierpienia. Upadasz w chwili utrapienia, bo
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się doń przez modlitwę nie gotujesz, bo go
z rąk Bożych przyjąć nie chcesz. 1 dlatego,
gdy się przybliża godzina, ty zmykasz.
II .A gdy On jeszcze mówił, oto Judasz
jeden ze dwunastu przyszedł, a z nim wielka
rzesza z mieczami i z kijmi. (Mat. XX VI. 47).
1'atrz. gdzie go namiętność nieposkromiona
uniosła! Z łakomcy złodziej, ze złodzieja nienawistnik. a dalej przodajnik, a dalej zdrajca
Mistrza swego i wódz zbójców przeciwko Niemu. Nieszczęsny, nad kim zła namiętność panuje! Nie wiele ich potrzeba, aby cię zgubić;
jedna bowiem tłumy ich za sobą ciągnie. —
Przyłóż siekierę do korzenia. A choćbyś był
mnichem, bój się. Oto Judasz jeden z dwunastu !
111. A dal im hył znale, który Go wydał,
mówiąc: któregokolwiek pocałuję, ten jest. imajcie Go, a wiedźcie ostrożnie. (Mat. XIV. 44).
Zważ przebiegłość w złym, a zawstydź się,
żeś tak mało przebiegły w dobrym. Obyś do
serca pojmał Chrystusa, któregoś tak często
zdradzał. Obyś (io wiódł ostrożnie, iżbyś < io
nie stracił teraz i na wieki.
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NA PIĄTEK ro NIEDZIELI I. POSTU.
Pocałunek

Judasza.

I. I natychmiast przystąpiwszy do Jezusa
rzekł: liądź pozdrowion Rabbi: i pocałował
Go. (Mat. XXVI. 49.). Na twarzy miłość,
a w sercu zdrada. Ludzie widzą twarz, więc
ich oszukać nie trudno; ale Bóg widzi serce,
oszukać się nie da. I cóż, jeźli uśmiech i cnota
na twarzy, a jad i grzech w sercu! 1,udzie
pochwalą, ale Bóg potępi.
II. A Jezus rzekł mu: Przyjacielu, na coś
'przyszedł? (Mat. XXVI. 50). Zowie go przyjacielem. aby przyjacielem uczynił. I pyta:
na coś przyszedł, aby wszedł w siebie i zaniechał zbrodni uiesłychanej. Nie nazywa go
łotrem i świętokradzcą, wedle zasługi jego:
ale przyjacielem, wedle dobroci swojej, chcącej zbawienia największego grzesznika. A jeźli
tak mówi do największego zbrodniarza i zdrajcy, o jakże słodką będzie mowa Jego do sługi wiernego! Ale my, jak się to obchodzim
z temi, którzy nas obrażają?
III. Judaszu, pocałowaniem wydawasz Syna
człowieczego? (huk. XXII. 48). Kogóżby nie
zmiękczyły te słowa? O miłosierdzie niezmie-
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rzone nad zdrajcą i nade mną. grzesznikiem!
(Idy by mnie, grzeszącemu, Chrystus ukazał
się i rzekł: Przyjacielu, tym grzechem wydawasz Syna człowieczego! ach! czyżbym nie
zaniechał grzechu tego? Ale chociaż, gdy
grzeszę, oczami nie widzę Chrystusa, a uszami nie słyszę tych słów Zbawiciela mojego ;
wszakże w duszy mej widziałem i słyszałem
to ostrzeżenie przed każdym grzechem. A jednak grzeszyłem! O Jezu mój, Jezu. nie chcę
już więcej być zdrajcą Twoim: nie chcę, nie
chcę grzeszyć!

NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI I. POSTU.
Chrystus Pan oznajmuje się zbójcom swoim.

I. A tak Jezus, widząc wszystko, co nań
przyjść miało, wyszedł. (Jan, XVIII. 4). Rzesza, choć wściekła, stoi nieporuszona, pomimo
pocałunku Judasza. Bo Jezus jeszcze nio zezwolił. A iżby okazał, że wszystko, co nań
przyjść miało, za Jego dozwoleniem się stanie: i że nietylko dobrowolnie, ale mężnie
i ochotnie na mękę idzie, wyszedł. Naśladuj
Mistrza twojego, i równie odważnie a dobrowolnie wychodź na spotkanie cierpienia i tru-
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dów: bo jeźli przygotowanym nie będziesz,
upadniesz lub umkniesz.
II. / rzekł im: kogo szukacie? Odpowiedzieli Mu: Jezusa Nazareńskiego.
Rzekł im
Jezus: Jam jest. A z nimi tez stał Judasz,
który Go wydawał.
Skoro im tedy rzekł:
Jam jest: poszli nazad i padli na ziemię.
(Jan, XVIII. 4 — 6). 1 powtórnie ich pyta,
aby się u pamiętali co czynią. O dobroci lioga
w napominaniu grzeszników! Na jedno: Jam
jest Hoga-Zbawiciela, wymówione spokojnie,
na wznak upadają. <)! cóż będzie zemną.
grzesznikiem, w dzień sądu, gdy zabrzmi groźne i karzące: Jam jest Hoga sędziego? Ach
Panie! tu Cię chcę znać i kochać, abym "się
nie bal w dzień sądu.
III. Jeźli tedy mnie szukacie, dopuście tym
odejść. Aby się wypełniła mowa, którą wyrzekł : Iż, któreś mi dał, żadnegom z nich
nie straoł. (Jan XVIII. 8, 9.). O! jakaż
opieka Zbawiciela mojego! Kiedy w takiej
chwili, i o tak małej liczbie pamiętał; o jakże
bardziej o.nas wszystkich na tronie chwał)
pamięta. Żadnego z nas nie straci, którzy się
z ręku Jego nie wydrzemy gwałtem.

107

NA NIEDZIELĘ II. POSTU.
Piotr broni Chrystusa.

I. Szymon tedy Piotr mąjqc lord. dobył
go:
i uderzył sługę Najwyższego kapłana,
i uciął prawe ucho jego. (.łan, XVIII. 10).
Uczynił to z własnego popędu, z gorliwości,
nieumiarkowanej duchem Bożym. Gorliwość
winna być podsycana miłością, nie zaś przechodzić w zagniewanie, lub w zemstę, lub
w inną jakąbądź gwałtowność. Mas/.li gorliwość ku bronieniu Boga, broń (io przedowszystkim od grzechów swoich. Znajdziesz
sam w sobie wiele do ucięcia.
II. Rzekł tedy Jezus Piotrowi: Włóż twój
kord w pochwy. Kielicha, który mi dał Ojciec,
pić go nie będę? (Jan, XVIII. 11). Naucza
go przez to, iż wszelki kielich, choćby przez
złych ludzi podawany, jako z rąk Boga pochodzący uważać, i tak go wypić potrzeba.
Nic mów tedy: iż ten lub ów zasmuca cię,
lub uciska. Kielich ten podaje ci Ojciec, który
jednorodzonemu Synowi swemu daleko bardziej gorzki do spełnienia dał: Ojciec najmiłosierniejszy, który duszę twoję gorzkim na-
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pojem uleczyć pragnie. Niech ci to będzie
pociechą w każdym cierpieniu.
III. A dotknąwszy ucha jego (Malchusa),
uzdrowił go. (Łuk. XXII. ó l j . Uzdrawia rany
tego. który Alu rany zadawać przyszedł. Oddaje dobre za złe. Ucząc nas. iżbyśmy względem prześladowników naszych dobremi byli.
mówi Jan Złotousty. Ileż to razy i z nami
tak postąpił? Uzdrawia ucho. potrzebne do
nabycia wiary, ze słyszenia słowa Bożego.
O! Panie, uzdrów ucho duszy mojej, ku słyszeniu głosu natchnienia Twojego.
NA PONIEDZIAŁEK. PO NIEDZIELI II. POSTU.
Pojmanie

Chrystusa, ucieczka uczniów.

1. Oni) godziny mówił Jezus rzeszom: IVyszliście jako na zbójcę, z mieczami, z kijmi,
pojmać Mię.
Siedziałem na Icażdy dzień
u was uczuć w kościele, a nie pojmaliście
M i t ? (Mat. XXVI. 55). A c h ! Pańio Jezu.
między zbójców poliezon, zabij grzech mój,
a porwij duszę moję! Niewdzięcznicy, za naukę Twoję jakżeć odpłacają! Nie mniej okrutny i niewdzięczny ja byłem, przeciw Tobie
za naukę i natchnienia Twoje! A Ty, Panie,
dobrowolnie oddajesz się w ręce zbójców, dla
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wyrwania mię ze szponów szatańskich, w których uwiązłem grzechami mojemi. O miłosierdzie bez granic!
II. Ted;/ przystąpili i rzucili się na Jezusa,
pojmali Go. (Mat. XXVJ. 50). Rzucili się na
Baranka wilki drapieżne, biją Go, policzkują,
tratują, wiążą powrozami, które nań uplotły
grzechy nasze.
Powrozy grzeszników uplotły
mię: (Ps. CXM1I. 61). Chrystus Pan pojman
jest w grzechach naszych. (Tren. IV. 20).
III. Tedy uczniowie wszyscy, opuściwszy
Go. pouciekali. (Mat. XXVI. 56). Wszyscy
mówili: Choćby mi Wz z Tobą przyszło umrzeć. nie zaprę się Ciebie. (Mat. XXVI. 35).
A teraz opuściwszy (io. pouciekali wszyscy.
Ani Piotr tak gorliwy, ani Jan tak ukochany,
nie został. Więcej naówczas kochali siebie,
aniżeli Chrystusa. Chceszli dotrwać w dobrych postanowieniach swoich, i najtrudniejsze zwycięstwa odnosić: kochaj Chrystusa,
a nienawidź siebie.
NA WTOREK PO NIEDZIELI II. POSTL'.
Chrystus p r z y w i e d z i o n do Annasza.

I. I przywiedli
(Jan, XVlil. 13).

Go naprzód do Annasza.
Co w tćj drodze ucierpiał
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Chrystus? Co tylko wściekłość najzajadliwsza
wymyślóć mogła, bólów i zniewagi! A ('hrystus.
Pan i Bóg twój, milczy i w milczeniu znosi
za ciebie i przez ciebie. Mamże nie znosić
w milczeniu, przez miłość dla Chrystusa,
wszystkich krzywd i bólów, od kogobądź mi
zadanych? O jakże różnym jest wejście do
Jeruzalem dzisiejsze, od wejścia niedawnego!
Niedawno witany z weselem, dziś z wściekłością: niedawno w chwale wielkiej, dziś
w pogardzie; niedawno Mu sługi, dziś zbójcę!
I mamże w ludziach pokładać nadzieję?
II. Tedy najwyższy kaptan spytał Jezusa
0 Jego uczniach i o nauce Jego. (Jan, XVIII.
19). Winowajca, zbrodniarz, chce sądzić Sędziego. A Sędzia najpokorniej przed zbrodniarzem stoi. Ludzie Boga, bezbożni sprawiedliwego sądzić się ważą. A kiedy Bóg-człowiek
znosił sądy grzeszników, szydercze i bluźniercze; czemuż ja. grzesznik, sądów ludzkich
z miłością nie znoszę?
III. Jam jawnie mówił światu. (Jan XVIII. 20).
Co mię pytasz? pytaj tych. którzy słuchali, com
im mówił. (Jan, XVIII. 21). Pytany o uczniach
1 o nauce: o uczniach zamilczał, bo dobrze o
nich w tej chwili powiedzieć nie mógł, źle
nie chciał. Niech ci to będzie w zorem w mó-
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wieniu o bliźnim. Co do nauki, bierze na
świadka świat cały. wszystkich, którzy (io
słuchali. Czy masz sumienie tok czyste, ażebyś, we wszystkich sprawach twoich, mógł
się powołać na świadectwo wszystkich?
N.Y ŚRODĘ TO NIEDZIELI II. POSTU.
0 policzku, danym Chrystusowi.

I. Jeden ze służebników stojący tam, dał
policzek Jezusowi, mówiąc: Tak odpowiadasz
Najwyższemu Kapłanowi? (Jan. XVIII. 22).
Kto? komu? za co? Służalec, jak mniemają,
Malchus, którego ucho Chrystus tylko co uleczył. uderza w twarz, na którą Aniołowie ze
czcią i zachwyceniem patrzą: za odpowiedź
słodką i poważną. I Bóg się nie mści! A innie
lada krzywda do zemsty pobudza!
II. Odpowiedział mu Jezus: Jeźlim źle
rzekł: daj świadectwo o złem: a jeźli dobrze, czemu mię bijesz? / J a n , XVIII. 23). Za
dobrą mowę odbierając policzek, Chrystus Ban
cierpi za zło mowy nasze. Gdy więc źle mówię. do mnie są te słowa Chrystusowe: czemu
mię bijesz? O słodkości a cierpliwości Pana
mojego, towarzysz mi we wszystkich cierpieniach a odpowiedziach moich.
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111. I odesłał (lo Annasz związanego do
Kajfasza, Najwyższego kapłana. (Jan, XVIII.
24). Nowe zniewagi i okrucieństwa znosi Chrystus przezemnie, i za mnie w tej drodze.
O z jakimże uczuciem ofiaruje Ojcu swojemu
wszystkie cierpienia swoje, na zbawienie nasze! Jakże odwdzięczysz ofiarę taką?

NA CZWAKTEK 1*0 NIEDZIELI II. POSTU.
0

fałszywych

świadectwach

przeciw

Jezusowi.

I. A przedniejsi kapłani i wszystka rada
siedząca szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby Go o śmierć przyprawili.
(Mat. XXVI. 59). Szukają fałszu, dla pokrycia
złości swojej. Chcą zabić Jezusa, już ( io skazali na śmierć w sercach swoich; a teraz
szukają fałszywych świadków, ażeby pozorem
sprawiedliwości i gorliwości pokryć najczarniejszą zbrodnię. Ileż to razy i ja pozorem
cnoty przykrywałem grzechy a złości moje!
lub też dbałem więcej o płaszczyk cnoty, niż
o samą cnotę!
II. / nie naleźli, acz wielu fałszywych
świadków przychodziło. (.Mat. XXVI. 60).
O! jakże czystym było życie Jezusa mojego.
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iż fałsz nawet, najmniejszego cienia, skazy
najmniejszej w tej jasności a światłości wynaleźć nie mógł. O! gdyby życie moje było
tak jasnym a czystym, na wzór Chrystusa
Pana, przy pomocy łaski Jego. nie strasznąby
mi była godzina śmierci, i godzina sądu.
III. A wstawszy Najwyższy kapłan, rzekł
Mu: Nic nie odpowiadasz na to, co ci przeciwko tolne świadczą? Lecz Jezus milczał.
(Mat. XXVI. 62, 63). Czemuż o Panie, nic
nie odpowiadasz? Bo nie było zgodne ich
świadectwo. (Mar. XIV. 59). Bo życie Chrystusa Pana było odpowiedzią. Bo milczeniem
swoim chciał naprawić nędzną odpowiedź Adama, chcącego uniewinnić się z grzechu swojego. Kogóż odtąd naśladować będziesz?

NA PIĄTEK PO NIEDZIELI II. POSTU.
Chrystus

Pan

o s k a r ż o n y o blużnierstwo

i

skazany.

I. A przedniejszy kapłan rzekł Mu: l'oprzysięgam Cię przez Boga żywego, abyś nam
powiedział, jeźliś Ty jest Chrystus, Syn Boży. Rzekł mu Jezus: 'Tyś pomedział. (Mat.
XXVI. 63, 64). Jam jest. (Mar. XIV. 62).
(.idy szło o obronę własną. Jezus milczał.
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Lecz tu wyznaje się Synem Bożym, chociaż
wić. iż to wyznanie będzie przeciw Niemu,
na karę śmierci. Ucz się stąd wyznawać i bronić Boga. z niebezpieczeństwem życia nawet,
lio cóż to za życie, po zaprzaniu się cnoty, po
zdradzeniu Boga!
II. Odtąd ujrzycie Syna człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego w obłokach Niebieskich. (Mat. XXVI.
<>4). Tu naucza o drugim przyjściu swoim:
pierwszy raz przyszedł pokornie, aby świat
odkupić: drugi raz przyjdzie groźnie, na sądzenie świata, gdy z prawicy mocy Bożej
przyjdzie w obłokach Niebieskich, jako niesprawiedliwych sprawiedliwy sędzia. Sędzia
niecnych sędziów swoich, którzy drżeniem
śmierci, a śmierci wiecznej, na widok mocy
•lego drgać będą. Ty, co niecnie sądzisz brata
swojego, pomnij na sąd Boży!
JJJ. Tedy Najwyższy kapłan rozdarł szaty
swoje, mówiąc: Co się wam zda? A oni odpowiadając rzekli: Winien jest śmierci. (Mat.
XXVI. ti5, 66). Ach, fałszerzu najprzewrotniejszy, obyś był rozdarł żalem, a poprawą
złe serce twoje, a o nowe prosił! Jeden najświętszą mowę nazwał bluźnierstwem, a wszyscy zawyli: winien jest śmierci! Za nas to, za

nas winien jest śmierci! Patrz na spokojnoae
Chrystusa wśród tej wścieklej wrzawy: a ucz
się sercem spokojnym a miłości pełnym znosić sądy ludzkie, Bożego tylko sądu się bojąc.

NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI II. POSTU.
Dalsze

zniewagi

i

cierpienia,

zadane

Chrystusowi

wśród bieżącej nocy.

I. Tedy plwali na Oblicze Jego, i bili Go
kułakami. (Mat. XXVI. 67). Obrońco nasz,
Hoże, wejrzyj; a wejrzy') na Oblicze Chrystusa
Twojego. (Ps.LXXXIII. 10). Toć przecie Syn
Twój. któregoś czcią i chwałą uwieńczył. Ach,
moja to sprawa! Ilekroć grzechem zmazałem
duszę moję, tylekroć plwałem na Oblicze Chrystusa Twojego. Boć dusza moja stworzona na
podobieństwo Oblicza Twego. Ach, Panie!
oczyść mię, abym był czystym na podobieństwo Twoje. A w cierpliwości Twojej naśladować Cię będę, znosząc plwania ludzkie, potwarzo i zelżywości.
II. 1 zakryli Go, i bili Oblicze Jego, i pytali Go mówiąc: Prorokuj, kto jest, co Cię
uderzył? (Łuk.XXII. 64). Zakryli Boga przed
sobą! o nieszczęśni!! 1 myślą, że się skryli
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przed obliczem Jego! Ilóg widzi i sądzić będzie, i za każdy grzech nasz nieodpokutowany,
chociażby najskrytszy, wskaże nam. mówiąc:
tyś jest. coś mię uderzy! tym grzechem, w onym
czasie, na onym miejscu. Tymczasem milczysz.
Panie, a czekasz cierpliwie żalu i poprawy
mojej: kiedy ja za lada draśnięcie, powstaję
w gniewie i zemście na brata mego.
III. I wiele rzeczy, bluźniąc, mówili przeciw
Niemu. (Łuk. XXII. (ió). I któż zdoła wyobrazić sobie niesforność, i zajadłość pijanej
tłuszczy, miotającej bluźnicrstwa, jakby z samego piekła, przeciw Barankowi cichemu i pokornemu. Nie bronisz się, mój Jezu! I tak się
oddajesz w ręce grzeszników! A ja, o Panie,
w ręce Twoje oddać się waham. A przecież
od tego zależy zbawienie moje. Ach. Panie,
weź mię, oddaję się Tobie zupełnie i na zawsze, nie oddalaj mię, ani mię opuszczaj od
siebie.
NA NIEDZIELĘ 111. POSTU.
0 pierwszym z a p r z a n i u się Piotrowym.

/. A Piotr szedł za Nim zdaleka. (.Mat.
XXVI. 58). Ze szedł, to z miłości: że zdaleka, to z bojaźni, ostudzającej miłość. Począt-
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kiera upadku, oziębłość. O ile tracim żarliwości. o tylu zbliżamy się ku zgubie naszej.
Im wolniejszym krokiem za Chrystusem idziesz,
tym dalej się zostajesz. A przeto, co dzień
ducha twojego w miłości Chrystusowej zagrzewać ci trzeba.
II. A był z niani i Piotr, stojąc i grzejąc się.
(Jan, XVIII. 18). Z niemi, z czeladzią bezbożników : patrz gdzie się zostaje, kto idzie za
Chrystusem zdaleka. Stojąc — jeszcze nie
upadł, ale upadku bliski, bo ostygł w miłości.
J grzejąc się — bo zmarzł w oddaleniu od
Chrystusa. Ach, czy w tym wszystkim nie
widzisz upomnienia dla siebie? Nie wdawaj
się ze służalcami świata, bo zmarzniesz, a potym jak Piotr upadniesz. Kto miłuje niebezpieczeństwo, w nim zginie. (Ekkl. III. 27).
III. I przystąpiła do niego jedna służebnica. mówiąc: 1 tyś był z Jezusem Galilejskim ? A on się zaprzał przed wszystkiemi
rzekąc: Nie wiem, co mówisz. (.Mat. XXVI.
(59, 70). Między Apostołami, Piotr wyznał był
Chrystusa Synem Bożym: między zbrodniarzami nie przyznaje się do Niego, udaje nawet. iż nie zna Go wcale. Oto jest owoc towarzystwa złego. O Jezu mój, Jezu, takiżeś
to nędzny, żeby się wypierać znajomości Two-
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jej! I to jeszcze na głos służebnicy! Ileż to
razy wyparłem się Ciebie, poddając sio służebnicom, to jest uciechom cielesnym, złym
skłonnościom moim. nad któremi panować nie
umiałem, bo nie chciałem szczerze.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI III. POSTU.
0 drugim i trzecim z a p r z a n i u się Piotrowym.

I. I jrzałago druga służebnica : i rzekła tym,
co tam byli: 1 ten był z Jezusem Nazareńskim.
.1 powtóre zaprzał się z przysięyą, iż nie znani
człowieka. (Mat. XXVI. 71, 72). Za drugim razem zaprzał się z przysięgą. Tak to grzech jeden
wpędza w drugi, a cięższy. Kto gardzi małemi
rzeczami, pomału upadnie. (Lkkl. XIX. 1).
O jakże zmienni jesteśmy! W czasach żarliwości wzdychamy za śmiercią dla Chrystusa;
w czasach oschłości, lada niebezpieczeństwo
nas przeraża, lada pokusa zwycięża. Nie bał
się Piotr wskoczyć w morze za Chrystusem :
a teraz się boi nędznej służebnicy. Nie ufaj
więc sobie. Z bojażnią i ze drżeniem zbawienie icusze sprawujcie. (Do Filip. II. 12).
II. A za się po małej chwili, ci, co tam
stali, mówili Piotrowi: Prawdziwie z nich jesteś : boś i Galilejczyk jest. A on począł kląć

i przysięgać. Iż nie znam człowieka tego, o którym powiadacie. (Mar. XIV. 70. 71). O jakiż
dąb upadł! 1 z klątwą! O jakaż dla zarozumiałych nauka, iż nic nie mogą bez pomocy
Hożej! Piotr upada po trzykroć przez bojażń
ludzką; ileżes to1 razy zaparł się Chrystusa,
jeźli nie w słowach, to w uczynkach twoich,
także dla względów ludzkich. Czy ludzie cię
odkupili? Czy ludzie sądzić cię będą?
III. A natychmiast, gdy on jeszcze mówił,
zapiał kur. A Pan, obróciwszy się, pojrzał na
Piotra. I wspomniał Piotr na słowo Pańskie,
jako był powiedział: lżpierwej, nim kar zapieje,
trzykroć się mnie zaprzesz. A Piotr wyszedłszy
precz, gorzko płakał. (Łuk. XXII. (50. 61, 62).
O miłosierdzie Jezusa mojego! Zapomina na
siebie, a spogląda na ucznia, i spojrzeniem
swoim podnosi go z upadku. Ileż to razy i mnie,
grzesznego, wejrzeniem łaski swej dźwigał!
Dlaczegożem jeszcze tak nędzny? Bom płaczem Piotrowym nigdy nie zapłakał.
NA WTOREK PO NIEDZIELI III. POSTU.
Chrystus wiedzion do P i ł a t a .

1. A gdy bgło rano, weszli w radę wszyscy
przedniejsi kapłani i starsi ludu przeciwko
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Jezusom,
aby Go o śmierć przyprawili.
(Mat. XXVII. 1). Od rana pracują na zgubę
Jezusa! Jakież zawstydzenie dla nas, którzy
nie tylko od rana, ale częstokroć i przez dzień
cały nic dla Chrystusa nie czynim!
Weszli
u- radę po raz trzeci. Na pierwszej nie wszyscy byli przeciw Chrystusowi. Na drugiej,
wszyscy się już wahali. Na trzeciej, wszyscy
(<o potępiają. Tak rośnie zbrodnia w radach
z namiętnościami naszemi. Strzeż się tej rady!
IJo kto z bezbożnością w radę wchodzi, ten
prędko upada.
II. A powstawszy, wszystko ich mnóstwo,
wiedli Go do I'ilata. (Łuk. XXIII. 1). Mało
sobie dała odpoczynku złośliwa tłuszcza, noc
całą męcząc i znieważając Chrystusa Pana.
Podobno i ty chętniej czuwasz wśród tłuszczy,
obrażającej Boga bezwstydem i blużnierstwem.
aniżeli na modlitwie. Zawstydź się. Mnóstwo
złych ludzi czuwa i pracuje na zabicie Chrystusa: ty czuwaj na ożywienie Go w sercu
swoim i bliźnich swoich. A to wiedząc czas,
iż jest godzina, abyśmy już że snu powstali.
(Do Rzym. XIII. 11).
III. / sami nie weszli na ratusz, aby się nie
zmazali. (Jan, XVIII. 2<S). O fałszywi nabożnisie! Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie ko-
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mara, a wielbłąda połykacie. (Mat. XXII. 24).
Nio chcą się zmazać wejściem na ratusz pogański. a za nic mają zmazać się krwią sprawiedliwego. Zważ. czy i ty nie masz skłonności do pokrywania * niecnot swoich zasłoną
cnoty.
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI III. POSTU.
Rozpacz

Judasza.

I. Tedy ujrzawszy Judasz, który Go wydoi, iż był skazan: żalem zdjęty odniósł trzydzieści
srebrnych
przedniejszym
kapłanom
i starszym, mówiąc: Zgrzeszyłem, wydawszy
krew sprawiedliwą. (Mat. XXVII. 3, 4). Wydając. rozumiał, iż Chrystus Pan cudem się
obroni; teraz dopiero widzi ogrom swej zbrodni. Tak grzesznik widzi wielkość grzechu
dopiero po spełnieniu go. Szatan do grzechu
ciągnie, wystawiając go za rzocz bardzo małą;
a potym ogromem grzechu przeraża, iżby odwiódł od pokuty, a wpędził w rozpacz. Judasz nie byłby zgrzeszył, gdyby był wziął
do serca słowa Chrystusowe: Przyjacielu, na
roś przyszedł? (Mat. XXVI. 50). Nie grzeszyłbyś. gdybyś słuchał głosu sumienia i natchnienia Bożego.
8

182
II. A oni rzekli: Co nam do tego, ty się
patrz. (Mat. XXVII. 4). Naigrawanie i pogarda. < >to zapłata grzeszników, ('i sami, którzy do grzechu podwodzą, wyśmieją i wzgardzą. 0! jakże wyśmieje i wzgardzi sam szatan!
Taką zapłatę odbiera, kto o co bądź innego
dba więcej, niż o łaskę Bożą. Jeślibym sic
jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą
Chrystusowym. (l)o Ciał. 1. 10).
III. A porzuciwszy srebrniki w kościele, odszedł: i poszedłszy, obwiesił się. (Mat. XXVII. 5).
Owoż, na co przyszedł Apostoł Chrystusów!
Któżby się spodział. iżby lichego łakomstwa
taki był koniec. Bój się więc siebie samego.
Potłumiaj bez litości wszelką złą skłonność.
l!o się rozrośnie i zadławi ciebie.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI III. POSTL".
Chrystus stawion przed P i ł a t e m .

I. A tak Piłat, wyszedł do nich z ratusza,
i rzekł:
Co za skargę przynosicie przeciw
człowiekowi temu ? Odpowiedzieli i rzekli mu :
Ki/ Ten nie był złoczyńcą, nie podalibi/śmi/
(io byli tobie. (Jan. XVIII. 29, 30). Ci sami.
którzy dawniej mówili o Chrystusie: Dobrze
wszystko uczynił (Mar. VII. 37). dziś tio na-

zywają złoczyńcą. (I niewdzięczności, a niestałości ludzka! («dy przyganiać będą dobrym
uczynkom twoim, wspomnij na okazaną tu
cierpliwość i pokorę Chrystusową: a dbaj o to
tylko, aby Bóg o tobie powiedział: dobrze
wszystko uczynił. A nie smuć się. gdy ci ludzie za dobre złorzeczą: lecz wspominaj na
to, iż Chrystusa, Syna Hożego, nazwano złoczyńcą. to jest wszystkiego złego, wszystkich
zbrodni sprawcą.
II. Rzekł im tedy Piłat:
Weimijcie Go
wy, a według zakonu waszego osądźcie Go.
(Jan, XVIII. 31). Niecny Piłacie, najzajadliwszym oskarżycielom oskarżonego wydajesz,
jak gdyby nie wart był innego sędziego. Rzekli
mu tedy Żydowie: Nam się nie godzi nikogo
zabijać. (Jan, XVIII. 31). A zabijacie nienawiścią. oszczerstwem i wołaniem śmierci! —
Bóg więcej patrzy na serce, niżeli na ręce.
Nie błądźcie: nie da się Bóg z siebie naśmiewać. (Do Gal. VI. 7). Ach, w każdej pokusie pomnijmy na to, iż nam się nie godzi
Chrystusa zabijać.
III. 1 poczęli nań skarżyć, mówiąc: Tegośmy naleźli pod wracającego naród nasz.
(Łuk. XXIII. 2). A wszakże On, podnoszący
z ziemie nędznego, a z gnoju wywyższając

8*
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ubogiego. (Ps. ('XII. 7). On trędowatych oczyszczał: On /, chorób wszelkich uzdrawiał: < > 11
posłuszeństwa nauczał! — 1 zakazującego dani
dawać cesarzowi. (Łuk. XXIII. 2). A wszakże
powiedział: Oddajcież tedy co jest cesarskiego
cesarzowi. (Mat. XXII. 21). — I mówiącego,
że on jest Chrystusem królem. (Łuk. XXIII. 2).
A wszakże sam był uciekł, aby Go nie uczynili królem. (Jan, VI. 15). Na tak fałszywo
oskarżenia. Jezus milczy. A ty na zasłużone
skargi i nagany czy milczysz?

NA PIĄTEK PO NIEDZIELI UL. POSTL".
Jezus p y t a n y przez P i ł a t a .

1. A Jezus stanął przed starostą. (MatXXVII. 11). Kto? Stwórca wszech rzeczy,
Bóg. Sędzia żywych i umarłych. Przed kim?
Przed sędzią nieprawym, mającym Go sądzić
jako złoczyńcę. Największa Świętość i Niewinność tak się uniżyła. Czemuż, grzeszniku,
nie uniżysz dumy twojej ? Jezus stanął przed
niecnym, i nieprawym sędzią skromnie i pokoririe. Ucz się stąd, jak masz stać przed
prawym zwierzchnikiem twoim, gdy cię upomina.
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II. / pytał Clo starosta, mówiąc: Tyś jest
król Żydowski? łłzekł mu Jezus: Ty powiadasz. ('.Mat. XXVII. 11). Ach. Panie! i ja to
powiadam. Tyś król Nieba i ziemi. Tyś król
duszy mojej, której władze zbuntowane tylekroć wołały z Żydami: Nie chcemy, aby ten
królował nad nami. (Łuk. XIX. 14). Ach,
Panie! chce., chcę abyś królował nade mną.
Przyjmij mię uapowrót w poddaństwo swoje.
A ze złych skłonności i nałogów moich wybaw mię, Panie.
Potargajmy związki ich:
i zrzućmy z siebie jarzmo ich. (Ps.. II. 3).
III. Naród twój i najwyżsi kapłani podali
mi cię: coś uczynił? (Jan, XVIII. 35). Ach,
Jezu mój, ja odpowiem za Ciebie. Wszystko,
co dobro, uczynił: złego nic nie uczynił. Łatwo mi, Panie, odpowiedzieć za Ciebie. Ale
za mnie samego, jakby mi trudno było odpowiedzieć, gdybyś mię teraz zapytał: Coś
uczynił, z tylu łask i darów moich? Ach,
Panie! zbliża się codziennie ta godzina zapytania Twojego; a iżby mi straszną nie była,
przy każdej sprawie mojej zapytam siebie, jakoby od Ciebie: Co czynisz?
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NA SOliOTK PO NIEDZIELI III. POSTU.
P i ł a t jeszcze bada Jezusa.

I. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie
jest z tego świata. (.Jan, XVIII. 30). Nic zaprzecza. iż jest królem, lecz oznajmia, iż królestwo Jego nie jest z tego świata, to jest,
iż nie króluje jako królowie z tego świata,
okazałością zbytku i mocą oręża. Jakże króluje'? Oto ubóstwem, uniżeniem się, posłustwem, pokorą, miłością, krzyżem; abg na
imię Jeznsotce wszelkie kolano klękało: z niebieskich. ziemskich, i podziemnych. (Do Filip.
II. 10). — Klękam i ja przed Tobą, 1'anie,
a w poniżeniu Twoim królem Cię moim wyznawani. Ula Ciebie, na podobieństwo Twoje,
poniżonym być pragnę, w tym właśnie widząc wywyższenie moje.
II. lizekł Mu tedy Piłat: Toś Ty jest
król?
Odpowiedział JEZUS:
Ty
mówisz,
żem Ja jest królem. Jam się na to narodził,
i na tom przyszedł na świat, abym świadectwo dał prawdzie. (Jan, XVIII. 37). 1 jam
się na to narodził, o Jezu mój! 1 dlatego
wierzę i wyznaję, żeś Ty Król i Bóg mój.
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1 niech Cię wyznawani Królem i Bogiem moim. w każdej myśli, mowie, i uczynku moim.
III. Rzeki Mu Piłat: co jest PrawdaV A to
rzekłszy, wyszedł, (.lan, XVIII. 38).
Zbawienne zapytanie. Oby- był na odpowiedź
czekał! Często pytaj: co jest prawda? ale
zawsze na odpowiedź czekaj. Bardzo jej potrzebujesz. miotany złudzeniami miłości własnej i rozlicznych pokus. Czekaj na odpowiedź,
abyś wiedział, co z Boga jest, i podług tego
postępuj. Nie dość bowiem znać prawdę;
trzeba ją kochać i podług niej się sprawiać.
Nie dość na postanowieniach dobrych, trzeba
je wykonać.
NA NIEDZIELĘ IV. POSTU.
Jezus przez P i ł a t a o d e s ł a ń do Heroda.

I. Wyszedł zasię do Żydów, i rzekł im:
Ja żadnej winy w Nim nie najdujc. (Jan,
XVIII. 38). 1 ja wiem, że nic nie winien,
bo ani zgrzeszył, ani mógł zgrzeszyć. Ale też
wiem. że za mnie ukaran. Bo Pan włożył
nań nieprawość wszystkich nas. (Iz. U l l . f i ) .
Widzę na Nim grzechy moje, za które śmierć
poniósł! We mnie wina, w Nim miłość, przyjmująca karę za winy moje. Nienawidzę, com
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uczynił. Ukocham, co On uczynił. Żałuję,
dziękuję, poprawię się.
II. 1 skarżyli Nań najwyżsi kapłani, o wiele
rzeczy... A Jezus nic więcej nie odpowiedział:
tak, iż się Piłat, dziwował. (Mar. XV. 3, 5).
O wielo rzeczy skarżony, nic nie odpowiada,
dla cnoty swojej. Najdzielniejszą obroną cnoty
jest milczenie; bo życie nieskazitelne jest wymową niezwyciężoną. Tak żyj, aby przeciw
wszelkiemu oskarżeniu życic twoje było ci
obroną.
III. A ydy się dowiedział, iż należał do
władzy Herodowi), odesłał Go do Heroda.
(Łuk. XXIII. 7). Ani chciał potępić, którego
potępić nie mógł; ani wyzwolić, którego wyzwolić był winien. Obawiał się uwolnić Pana:
sam tylko chciał się uwolnić od odpowiedzialności, sługa niegodziwy, mało dbając na to.
coby spotkało Pana. Z miłości to własnej
zaniedbujem sprawy Bożej, dla sprawy naszej.
Któż wart jest więcej: Bóg czy t y ? Czyją/
więc sprawę przekładasz: Boską czy swoję?
Co dzień między tćmi dwoma sprawami masz
do rozsądzania, llozważ to dobrze.
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NA

1'ONIKDZIAŁKK L'U N I E D Z I E L I

IV. PUSTI .

Chrystus w z g a r d z o n y przez Heroda.

I. A Herod, ujrzawszy Jezusa, uradował sie(
han Izo.
Jio Go od dawnego czasu pragnął
widzieć: dlatego, iż wiele o Nim słyszał:
i spodziewał się, że miał widzieć jakie cudo.
od Niego uczynione. (Łuk. XXIII. 8). Lecz
cudu nie ujrzał: bo go pragnął z ciekawości,
a nie z miłości. Strzeż się ciekawości, a szukaj miłości w rozmowie z Bogiem. Nie uczynił Pan cudu przed Herodem, bo nic nie czynił dla próżnej chwały. I ty strzeż się przechwalać, bo to dowodem miłości i głupstwa.
II. 1 pytał Go wielą słów. A On mu nic
nie odpowiadał. (Łuk. XXIII. 9). W tym był
właśnie cud wielki, którego ślepi nie widzą.
Milczy wśród potwarzy. Wiedział, że cudem
jednym mógł życie swe zbawić, i łaskę królewską zdobyć, a jednak cudu nie czyni: i to
cud wielki. 1 ty podobne cuda codzień czynić
możesz. Wzgardzony, wyśmiewany dla Chrystusa, milcz i upodobaj sobie w poniżeniu
i pogardzie u świata — to cud wielki. A dla
łaski Bożej, wzgardź łaską możnych tego
świata — to także cud wielki.
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III. A wzgardził Nim Herod .z wojskiem
swoim, i na igrał obleczonego w szale białą,
i oddał do Piłata. (Łulc.' XXIII. II). Za
szalonego miany był Jezus, i tak obleczon:
a dopuścił na się uniżenia takiego, iżby mię
wyleczył z dumy, która mię pędzi ku próżnej
chwale. Ale ta szata biała oznacza także niewinność, którą utraciłem, a którą Chrystus
zdobył nam napowrót, szaloną ku nam miłością. Oddajesz mi, Panie, szatę niewinności
przez łaskę Twoję. O dzięki Ci za nią! Zachowani ją w czystości, na weselne gody Baranka Hożego.
NA WTOREK I ' 0 NIEDZIELI IV. P O S T U .
Barabasz nad Jezusa ocenion.

I. łłzekł Piłat: którego chcecie, wypuszczę wam:
Barabaszu, czyli Jezusa Y (Mat. XXVII. 17).
Stawił bezbożnika obok świętego, zbrodniarza
obok niewinnego, grzesznika obok Boga. Co
za zniewaga w porównaniu takim! Ileż to
razy jam tę zniewagę zadał Bogu memu. na
jednej (io szali ważąc ze stworzeniem Jego.
a pożądliwość moję z przykazaniem Jego.
II. A przedniejsi kapłani i starsi namówili
pospólstwo, aby prosili Barabasza, a Jezusa
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stracili. (Mat. XXVII. 20). Barabasz ma
obrońców. Nikt nio broni Jezusa. Bądźże ty
obrońcą obrońcy Twego, liroń Jezusa, to jest
cnoty. Bij na Barabasza, to jest na złe skłonności i namiętności twoje. Niech będzie ukrzyżowali Barabasz. Niech żyje Jezus w duszy
mojej, teraz i na wieki.
III. / zaicotała spotem wszystka rzesza, mówiąc: Strać tego, a .wypuść nam Barabasza.
(Łuk. XXIII. 18). Jeźli niesłychaną było
zniewagą porównać Chrystusa z Barabaszem,
o ileż złośliwszą jeszcze przenieść Barabasza
nad Chrystusa. I taką zniewagę Bóg znosi!
A ja. proch nędzny, żadnego upokarzenia znosić nie chcę!—Powstajesz na tę niecną rzeszę,
potępiającą Jezusa, a sam podobnież czynisz,
przenosząc ciało nad ducha, chwałę ziemską
nad chwałę Bożą. naukę swoję lub świata nad
naukę Kościoła, zdanie swoje nad zdanie od
Boga ci danych przełożonych twoich.
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI IV. POSTU.
P i ł a t ulega w ś c i e k ł o ś c i ludu.

I. Rzekł im Piłat-. Cóż tedy uczynie( z Jezusem. którego zowią Chrystusem? Rzekli wszyscy:
Mech będzie ukrzyżowan. (Mat. XXVII. 22).
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Piłat rozzuchwalił tłuszczę uległością swoją,
i już jej opanować nie może. Ucz się stąd.
by najmniej nie- ulegać tłuszczy niesfornej
zmysłowości twoich, ażebyś mógł zawsze stłumić ją i panować nad nią. Cóż tedy uczynię
z .Jezusem? Ach, Panie! stanę w obronie
Twojej, ścigając grzechy, zapalając miłość ku
Tobie, a Twą chwałę szerząc.
II. A widząc Piłat, iż nic nie pomagało,
ale większy się rozruch dział: wziąwszy wodę
umył ręce przed pospólstwem, mówiąc: Nie
winienem ja krwi tego sprawiedliwego: wy się
patrzcie. (Mat. XXVII. 24). Bronił nieco Piłat
.lezusa, ale dbał więce j o siebie. Daremnie umywa ręce, czyje serce brudne. Czyż to nie zbrodnia, dla uśmierzenia rozruchu skazać niewinnego? Ucz się stąd oczyszczać miłość Boga
od miłości własnej. Nie dbać o siebie w tym,
coś winien Bogu. Nie być trwożliwym w obronie prawa Bożego, przeciw tłuszczy namiętności swoich: inaczej upadniesz. Ńakoniec:
nie zrzucać swój winy na drugich. P>o też
wina drugich nas nie uniewinnia.
III. A odpowiadając wszystek lud, rzekł:
Krew Jego na nas, i na syny nasze. (Mat.
XXVII. 25). O! jakżeś wzgardzona Krwi
15oga mojego, jak gdybyś nie wołała o pom-
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sto do nieba. głośniej, niźli 'krew Ablowa!
Spadłaś na Z_vdów. jako sami chcieli. Spadnijże na mnie. jako pragnie dusza moja. ku
oczyszczeniu mojemu: spadnij na uczynki moje. ku podniesieniu icb nieskończoną zasługą
Twoją.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI IV. POSTU.
Chrystus

ubiczowan.

I. Wtenczas tedy Piłat wziął Jezusa, i ubiczował. (Jan. XIX. 1). I rozpoczęło się potym
okrutne biczowanie, tak, iż się ciało Jezusa
jakby w jednę ranę zlało. Wyobraź sobie ten
widok, a rozmiłuj się w Chrystusie Panu, tyle
cierpiącym za ciebie, dla ciebie i przez ciebie. Na grzbiecie moim budowali grzesznicy.
(Ps. CXXVII1. 3). Lecz ani okrutne razy, ani
ich liczba, ani wściekłe pastwienie się tłuszczy
nie były tak dotkliwe Chrystusowi, jak obnażenie, które poniósł jako karę za bezwstydy
moje, lub też za zbytki w odzieniu moim.
Ach. Panie ! mnie się należą te wszystkie zniewagi i męki, biczuj mię, Panie. Bom ja na
bicze gotów jest. (Ps. XXXVII. 18).
II. Piłat icziął Jezusa, i ubiczował, i na
bicze podał. Siła biczów na grzesznika. (Ps.
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XXXI. IOJ. Hieze te. na któreśmy zasłużyli.
Chrystus iia siebie przyjął. Z jaką miłością!
Z jaką pokorą! I widzieliśmy Go, a niebyło
nacz pojrzić. Wzgardzonego i najpodlejszego
z mężów męża boleści. (Iz. LIII. 2, 3). Z jaką
cierpliwością a męstwem te boleści znosił.
Z jakim nawet weselem w poddaniu się woli
Bożej: Zdarłeś wór mój, a oblokłeś mię weselem. (Ps. XXIX. 12). Ach, jakże mi bardzo
na tych cnotach zbywa!
Iii. I ubiczował. Ach, czyż żaden głos nie
odezwał się w obronie oskarżonego, nie osądzonego a biczowanego? Widzę Go upadającego pod biczami. Ziemia zapłynęła Krwią
•lego. Zbieram ją do serca mego: obym jej
więcej nie deptał! A gdy Chrystus za mnie
ubiczowali, mamże cielsko moje zbytnim staraniem upieszczać ?
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI IV. POSTU.
Jezus cierniem ukoronowany.

1. A zwlókłszy Go, włożyli nań płaszcz
szkarłatny. (Mat.XXVII. 28). Zdarli zeń gwałtownie odzienie, do ran przywrzałe. a obnażonego haniebnie narzucili czerwoną płachtą,
niby królewską szatą, na pośmiewisko i wzgardę.

•195
I w rzeczy samej: wzgardą u ('hrystusa, co
chwałą u świata: zaś chwalą u Chrystusa, co
wzgardą u świata. O bić raj. gdzie chcesz mitr
cząstkę: u świata czy u Chrystusa?
II. 1 uplótłszy koronę z ciernia, włożyli nu
yłowę Jego. (Mat. XXVI 1.29). Także to,'Boże.
chwałą i czcią ukoronowałeś Go. (Ps. VIII. 0).
Tak jest: w królestwie Chrystusowym na ziemi nić masz innych koron. Wyjdź a oglądaj
króla twego w koronie, którąś (io ukoronował. Uwieńczyłem się różami, a mego ukochanego cierniami. A temi cierniami, tak okrutnie bodzącemi Boską głowę Jego. są moje
sądy o bliźnich, moje myśli nieczyste, i duma
moja. — Ach! niechże to wszystkie zginie
a przepadnie.
III. I trzciną w prawicą Jego. (Mat. XX V11.
29). I przychodzili do Niego a mówili: Witaj.
Królu Żydowski: i dawali Mu policzki. ( Jan.
XIX. 3). A plując nań, wzięli trzcinę, i bili
yłowe Jego. (Mat. XXVII. 30). Ach," Panie!
mnie się należą te naigrawania. mnie, który nieraz wypowiadając Ci posłuszeństwo, niby król,
byłem sam sobie. Ach. Panie! oto klękam
przed Tobą, Królem Nieba i ziemi: weź mię.
jako trzcinę w prawicę Twoję, ażebym mocą
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Twoją królując nad światem i nad ciałem,
wiernym poddanym był Ci zawsze, Panie.
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI IV. POSTU.
Oto c z ł o w i e k .

I. Oto Go wam wiodę przed ratusz: abyście
poznali, że w Nim żadnej winy nie najduję
(Jan, XIX.4). Ach. Panie! rzeczywiście nić mas/,
żadnej winy w Tobie, ale jest wina na Tobie,
wina grzechów naszych, któreś z miłości Twej
ku nam wziął na się. Ach, jakże wejrzenie
Twoje, różne od oblicza Twego na górze Tabor!
Zewnątrz, Tyś pośmiewisko ludzkie i wzgarda
pospólstwa. (Ps. XXI. 7). Lecz wewnątrz, piękniejszy urodą nad syny człowiecze. (Ps. XLI V.
3). Ach! zewnątrz i wewnątrz chciałbym być
podobien Tobie.
II. 1 rzekł im : Oto człowiek. (Jan. XIX. 5).
Chciał temi słowy wzbudzić ich litość, wybawić Go od śmierci. — A zaś do ciebie nie
Piłat, ale I5óg Ojciec, wskazując ci Syna swego,
mówi: oto człowiek, który cię z upadku dźwignie, i w morzu zbawienia uleczy. W Nim jedynie połóż nadzieje twoje, aby nie rzeezono
w dzień sądu o tobie: Otożci człowiek, który
nic kładł Boga pomocnikiem swoim. (Ps. LI. 8).
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Oto człowiek, który w pal w twe ręce jak miedzy zbójcę: którzy go też złupili, i rany zadawszy odeszli, na poty umarłego zostawiwszy.
(Łuk. X. 39.) Oto człowiek, który jedynym a
ciągłym we wszystkich twych sprawach winien ci być wzorem.
111. Gdy Go tedy ujrzeli najwyżsi kapłani
i służebnicy, zawołali mówiąc: I krzyżuj, ukrzyżuj Go. (Jan, XIX. 6.) Wedle zakonu ma umrzeć, żenię synem Hożym czynił. (Jan. XIX. 7.)
Jeźli przeto chcesz być synem Bożym, umrzeć
musisz koniecznie. Musi umrzeć stary człowiek, iżby żył nowy. A więc ukrzyżuj, ukrzyżuj starego człowieka w sobie, ze wszystkiemi
pożądli wościami t w oj ('•mi.
NA NIEDZIELĘ V. POSTU.
Znowu

Piłat

na

sądzie

zasiadł.

1. Gdy tedy Piłat usłyszał tę mowę, bardziej się uląkł.
1 wszedł zasic do ratusza,
i rzekł do Jezusa: Skądeś Ty jest? Lecz mu
Jezus nie dał odpowiedzi. (Jan XIX. 8, 9.)
Wiedział Piłat, iż Chrystus był niewinny;
chciał go uwolnić, ale się bał rozruchu. Lecz
gdy teraz usłyszał, że Chrystus Synem Bożym
się czynił, przeląkł się niezmiernie: i dlatego
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pyta <!o: Skądeś Ty jest? iżbyśmy Go znali.
Pytajmy często i samych siebie: Skądeś ///
jest? iżbyśmy nawykli sobą wzgardzać, a wszystkiemi władzami duszy i ciała czcić i kochać
Boga.
11. lizekl Mu tedy Piłat: Nie mówisz ze
mną ? nie tyiesz. iż mam moc ukrzyżować Cię, i
mam moc puścić Cię ? Od powiedział Jezus: Nie
miałbyś żadnej mocy przeciw mnie, ydybyć
z wierzchu nie dano. (Jan XIX. 10. 11.) Ówoż
znowu duma zaślepia Piłata i odwodzi od
chęci uwolnienia Jezusa. Tak to jedna namiętność pędzi w drugą, jedna drugą wspiera
ku zgubie naszej. Odpowiedź zaś Chrystusowa
niech cię wspiera i pociesza we wszystkich
przeciwnościach, przypominając, że wszystko
z wierzchu jest dano lub dozwolono, że wszystko od Hoga, chociażby przez nąjniegodziwsze
ręce na nas przychodziło.
111. 1 odtąd Piłat starał się, aby (lo puścił. I,ecz Żydowie wołali, mówiąc: Jeźli tego
wypuścisz, nie jesteś przyjaciel cesarski. (Jan.
XIX. 12). Oto ma do wyboru: między przyjaźnią cezara, a przyjaźnią Hożą. Także i ty
w każdej pokusie masz do wyboru: między
Bogiem a cezarem, to jest namiętnością, którą.
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gdy grzeszysz, za cezara twego uznajesz, i sprzyjasz jej więcej, aniżeli Bogu.

NA

P O N I E D Z I A Ł E K PO

P i ł a t podaje

NIEDZIELI

V. P O S T I ' .

żydom Jezusa, żeby b y ł ubiczowan.

I. / rzekł żydom : Oto król wasz. A oni
wołali: strać, ukrzyżuj Go. (Jan, XIX. 14.15).
Nędzna obrona, która dopuszcza wołania tłumu i słucha go. Nie obronisz się od namiętności, jeźli słuchać jej będziesz. Zawsze bowiem wołać cię będzie ze strony dobrej na
złą, z bezpiecznej na zgubną. Wyznawaj króla,
którego na stracenie wiodą. Skryj Go i zachowaj w sercu swoim: tam niech króluje.
II. łłzekł im Piłat: Króla waszego ukrzyżuję?
Odpowiedzieli najwyżsi kapłani:
Nie
mamy króla, jedno cesarza. (Jan, XIX. 15).
O ślepoto! uznają królem cesarza, który im
wydarł wolność: a odrzucają Chrystusa, który
na to przyszedł, aby ich wolnemi uczynił.
Ileż to razy czcisz tyrana swej duszy, a Chrystusem wzgardzasz! Opierasz się Chrystusowi,
odwracasz się od Niego, a przed cesarzem się
czołgasz. Zawołaj raczej: Nie mam Króla,
jedno Chrystusa.
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III. Wtenczas tedy podał Go im. żeby był
ukrzyżowali. (Jan, XIX. 16). O sędzio niegodziwy: uznajesz aż do końca niewinność Jezusa. a podajesz (io na śmierć. O sędzio okrutny. któryś widząc wściekłość ludu. Jezusa
podał na wolę ich. (Łuk.XXIII. 25). Ale Jezus w tym niecnym wyroku widzi wolę Hożą.
i chętnie się podał na wolę ich. Ach! czemuż
ja tak niechętnie podaję się na wolę Bożą!
NA WTOREK PO N I E D Z I E L I V. P O S T U .
Niesienie k r z y i a .

I. A niosąc krzyż sobie, wyszedł. (Jan. XIX.
17). O jakżem obciążył krzyż Twój. o Jezu!
A Ty go dźwigasz z pożądaniem najżywszym,
jak gdyby dla dobra Twego. A niosąc krzyż
sobie! Ach. Panie, mnie się ten krzyż najcięższy należał. Tyś go wziął sobie! A ja nie
chcę dźwigać krzyża, najlżejszego nawot, którego ramionami chcesz mię przycisnąć do
serca Twego. Nie zrażasz się ni ciężarem, ni
hańbą krzyża. Niechże nie mam już sobie za
hańbę iść za Tobą. Tyś mi zaszczytem w poniżeniu i silą w niemocy.
II. A wychodząc naleźli człowieka Cyrenejrzyka. imieniem Tymona : tujo przymusili, aby
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niósł krzyż Jego. (Mat. XXVII. 32). Iż przyjął cząstkę w poniżeniu Chrystusowym, chociaż zmuszony, Szymon stal sio uczestnikiem
chwały .lego. przez łaskę wiary, którą go
Chrystus oświecił. A jeźli przymuszonemu tak
zapłacił Chrystus, o jakże zapłaci chętnemu!
Nie zatrwoży mię odtąd ni ciężar, ni hańba
krzyża.
Jeźli ucierpimy; spół leż królować
hcdziemy; jeźli sie zaprzemy, i On się nas
zaprzy. (II do Tym. 11. 12).
III. I szła za Nim wielka rzesza ludu i niewiast. (Łuk.XXIII.27). Jedni krzyżować, drudzy naśmiewać się, inni aby się litować: nikt,
aby nieść krzyż swój i naśladować < io, oprócz
.Maryi. Ach. z uczuciem Maryi idźmy za .Jezusem ! Patrz, jak pod ciężarem krzyża trzykroć upada, a zawsze się dźwiga i dźwiga
krzyż srogi, aż na miejsce śmierci. Tak i my
krzyż nasz dźwigać mamy, chociażby najcięższy,
nie przez godzinę jedne, ale przez wszystkie
godziny, aż do godziny śmierci naszej. A.
NA ŚRODII PO NIEDZIELI V. POSTU.
U k r z y ż o w a n i e Jezusa.

I. I dali Mn pić wino, z żółcią zmieszane, a
yily skosztował, nie cliciał pić. (M at. XXVII. 34).
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Słodkość serc naszych chcą napoić żółcią! —
Skosztował, by umartwił zmysł smaku za zbytki
nasze w używaniu darów Bożych. Nie chciał
pić, aby do wnętrzności miłosierdzia nie puścił goryczy. Wino roskoszy, które świat nam
podaje, zmieszane jest zawsze z goryczą trucizny : łagodnie wchodzi, ale na końcu ukąsi
jako wąż, a jako żmija jad rozpuści. (Przyp.
XXIII. 31. 32). A więc wina tego nie pijmy.
A do wina, uczynków dobrych, nie przymieszajmy żółci nieczystych zamiarów, bo nieczysty zamiar najlepsze uczynki truje. Czyń więc
uczynki dobre, bez lenistwa i oziębłości, bez
udawania, bez względu na pożytek własny,
na sądy ludzkie, i na miłość własną, i t. p.
II. Tam Go ukrzyżowali. (Łuk. XXIII. 33).
Nagi przyszedł na świat, nagi ukrzyżowali.
Całe życie ubogi, w śmierci najuboższy. Czyż
nie pokochasz ubóstwa dla Boga, który, dla
ciebie tak okrutnie, a z takim pożądaniem
cierpiał. Wyobraź sobie, jeźli zdołasz, mękę
ukrzyżowania; a z miłości ku Zbawicielowi
twojemu, który, z miłości dla ciebie, dał się
ukrzyżować za ciebie, pokochaj krzyż, i ukrzyżuj twe ciało. A którzy są Chrystusowi, ciało
swe ukrzyżowali, z namiętnościami i pożądliwością mi. (Do Hal. V. 24).

III. Az nim drugich stąd i zowąd, u w /><>środku Jezusa. (Jan. XIX. LS). Wydał na
śmierć duszę
swoje, a z złośnikami jest
liczon. (Iz. lilii. 12). Widzisz trzech ukrzyżowanych : łotra złego, łotra nawróconego,
i Świętego Świętych. I na złych i na dobrych
są krzyże. Nie obieraj sobie krzyża łotrowogo.
Ani też od krzyża się wzbraniaj, bo stracisz
zasługę. Lecz dobrowolnie, a radośnie nawet
daj się ukrzyżować z Chrystusem.
NA CZWARTEK 1>0 NIEDZIELI X. POSTU.
Los rzucon o suknię Jezusa, t y t u ł nad k r z y ż e m , blużnierstwa.

J. Żołnierze tedy, gdy Go ukrzyżowali, wzięli
szaty Jego, (i uczynili cztery części, każdemu
żołnierzowi część) i suknię. A była suknia nieszyta. od wierzchu cało dziana. Mówili tedy jeden do drugiego: Nie krajmy jej. ale rzućmy
o nię losy, czyja ma być. Iżby się pismo wypełniło, mówiące: Podzielili sobie szaty moje: a o
suknię moję rzucili los. A żołnierze to uczynili.
(Jan, XIX. 2.1. 24.).
II. JEZUS NAZAltEŃSKI, KRÓL ŻYDOWSKI. (XIX. 19). Przy żłóbku, królowie w weselu i radości składając u nóg Jezusa korony
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swojo, królem Go wyznają i głoszą. Na Krzyżu,
zabójcy Chrystusa 1'ana. piszą (io poniewoliiie królem żydowskim, to jest ludu Hożego,
to jest wybranych Pańskich. Zakrólował Zbawiciel z drzewa. Z drzewa wyszło potępienie,
z drzewa nam zbawienie.
Aby jako yrzęch,
królował na śmierć: tak też laska królowała
przez sprawiedliwość, ku żywotowi wiecznemu,
przez Jezusa Chrystusa, lJana naszcyo. |l>o
Rzym. V. 21).
III. Hluźnili Co... mówiąc: Jeźliś Syn Hoży, zstąp z krzyża... Inszych zachował, sam
siebie zachować nie może: Jeźli jest król
Izraelski, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy Jemu. Dufał w Boyu: niech Go teraz
wybawi, jeźli chce: Ho powiedział, że: Jestem
Synem Hożym. ( M a t . X X V I I . 3 9 - 4 3 ) . Inszych
zachował, więc i siebie zachować mógł. Jestem Synem Hożym, powiedział wam przy tylu
cudach, a nie uwierzyliście. — Więcej niźli
z krzyża, bo z grobu, trzeciego dnia powstanie, a nie uwierzycie Mu, boście synowie
szatana. A Chrystus, właśnie dlatego, że Syn
Hoży nie zstąpi z krzyża, bo chce nas zbawić, bo chce dotrwać w dziele zbawienia naszego. I ty dotrwaj w dziele zbawienia: nie
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zstępuj z krzyża cierpień i powołania twojego:
z <rrobu zmartwychwstaniesz!
NA

1'IATI.K I ' 0 N I E D Z I E L I

D w a pierwsze

V.

POSTU.

s ł o w a Chrystusowe na k r z y ż u .

I. A Jezus mówił: Ojcze odpuść im: boć
nie wiedzą, co czynią. (Łuk. XXI] 1.34). Milczał w sprawie swojej, a w sprawie cudzej
przemawia. I pierwej się troszczy o zabójców
swoich, niźli o matkę własną. Woła cło Boga: Ojcze, aby Go do litości pobudził i aby
nas nauczył, że jest złych i dobrych < )jcem:
a więc żeśmy złych i dobrych braćmi. Odpuść
im: nie za tych tylko, co go w tej chwili
krzyżują, lecz za wszystkich grzeszników i za
nas się modli. O jakże mocną winionem mieć
nadzieję, nędzny grzesznik, w tej modlitwie
•lego!
lioć nie wiedzą, co czynią: nie pojmują ciężkości grzechu swojego. Bójże się
każdego grzechu, bo ani możesz pojąć, jaki
jest ciężki. A tym. którzy cię krzywdzą i obrażają. odpuść, uniewinniaj ich jak możesz,
i módl się za nimi.
II. Dobry łotr, napomniawszy łotra bluźniącego. wyznaje grzech swój, wyznaje niewinność Chrystusa Pana, wyznaje Go Bogiem
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wszechmocnym i miłosiernym, gdy pełen nadziei modli się do Niego. Panic, pomnij na
uiic, gdy przyjdziesz do królestwa Twego.
(Łuk. XXII. 42). Nie prosi o to. aby 'go
uwolnił od krzyża, lecz o pamięć w Niebie,
to jest o grzechów odpuszczenie, o tę główną,
a raczej jedyną potrzebę naszę. Dwóch łotrów
ukrzyżowano obok Jezusa. Jeden z nich nawrócił się. Któż nie ma mieć nadziei? Drugi
się potępił. Któż się obawiać nie ma. chociażby był przy ołtarzu Pańskim!
III. A Jezus mu rzeki: Zaprawdę mówię
tobie-. Dziś ze mną będziesz w roju. (Łuk.
XXIII. 43). O Jezu łaskawy! więcej dajesz,
niż Cię prosim. Prędzej dajesz, niż się spodziewać możem. Dziś do raju każdego grzesznika gotóweś przyjąć, byle się nawrócił i dobrowolnie zawisł na krzyżu pokuty. Ach, Panie! ukrzyżuj mię dziś z sobą, a dziś będę
w raju. Krzyż twój — to raj mój!
NA SOBOTĘ PO N I E D Z I E L I V. POSTL*.
Trzecie s ł o w o Chrystusa na k r z y ż u .

I. Stała podle krzyża Jezusoirego matka
Jego (Jan.XIX.25), z mieczem boleści w sercu : ofiarując Syna i ból swój na zbawienie

świata. Wyobraź sobie, jeźli możesz, boleść
Matki Hożej, patrzącej na konanie Hoskiego
Syna swojego na krzyżu! A jednak stała. Czytam, że stała, nie czytam, że płakała; woła
w zachwyceniu nad boleścią a męstwem .Maryi, Ambroży święty. Niech cię to nauczy:
stać mężnie w cierpieniach i przeciwnościach,
a wszystko, co najcięższe, znosić dla Hoga,
wszystko, co najmilsze, oliarować Bogu.
II. Gdy tedy ujrzał Jezus Matkę i uczniu,
którego umiłował, stojącego, rzekł Matce swojej: Niewiasto, oto syn twój. (Jan. XIX. 26).
O jak bolesna zamiana! Maryja w tym nowym
synu widziała jednak zawsze Jezusa, Syna
swojego. Tak i my. w każdym bliźnim naszym
winniśmy widzieć Chrystusa, Brata naszego.
Wielki to bodziec do miłości bliźniego! Dlaczego Chrystus Matce swojej dał Jana, aby go
za syna swego wzięła? Ho Jan był dziewicą.
Ho stał pod krzyżem. Dziewictwo i cierpienie,
oto dwie siły. zbliżające do Chrystusa: oto
dwie zasługi, bratające z Chrystusem.
III. Połytn rzekł uczniowi: oto matka twoja.
IJan. XIX. 27). Chrystus Pan Matkę swoję
daje za matkę Janowi, który dla Chrystusa
opuścił ojca. Pokochaj Chrystusa, jako Jan
pokochał, a Matka Boża będzie matką twoją.
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Trwaj pod krzyżom, spełniaj wiernie wolę
Bożą. a będziesz bratem Jezusa, a synem Maryi. Abowicm ktokolwiekbg uczynił wolę Ojca
mego, który jest w niebiesiecli: ten bratem
moim, i siostrą. (Mat. XII. 50).
NA NIEDZIELĘ KWIETNIA.
C z w a r t e i piąte Chrystusowe słowo.

I. Hoże mój, Hoże mój, czemuś mię opuścił ?
(Mat. XXVII. 46). Nie skargą, ale nauką jest
to wołanie Chrystusowe, mówi Leon Święty:
dla nauczenia nas, dokąd doszły boleści Chrystusowe, których nie chciał umniejszyć wew nątrz, nawet Boską pociechą. A ty nie tylko
n Boga, ale u stworzeń nawet, w cierpieniach
żebrzesz pociechy. Wielką i bardzo wielką jest
rzeczą: umieć znosić pozbawienie ludzkiej
i Bożej pociechy, a dla chwały Bożej chętnie
wytrzymywać to opustoszenie sorca: i w niczym siebie nie szukać, ani zważać na własną
zasługę. (Naśl. J. Chr. II. IX.).
II. Potgm wiedząc Jezus, iż się już wszystko wykonało, aby się wykonało Pismo, rzekł:
Pragnę. (Jan, XIX. 28). I dali żółć na pokarm mój: a w pragnieniu moim napawali
mię octem. (Ps. LXVIII. 22). lłzekł: Pragnę.

Pragnął z palących bólów. Pragnął z gorącej
miłości. Pragnął większym cierpieniem większą nam miłość okazać. Pragnął skutku męki
swojej, to jest zbawienia dusz naszych. O gdybyś Mu dał duszę twoję, jakbyś Go słodko
ochłodził! Zapytaj miłości twej ku Bogu i ku
bliźnim, jakiego pragnienia zdolna?
III. ligło tedy naczynie postawione, octu
pełne: A oni gąbkę, pełną octu, obłożywszy
hyzopem, podali do ust Jego. (Jan, XIX. 29).
Niech to zawstydzi wymysły nasze w dogadzaniu smakowi ust naszych. Naczyniem pełnym octu, dla ust Chrystusowych, są serca
cierpkie, niecierpliwe, gniewliwe. Wylej ten
ocet z serca twojego, a nalej w nie wina
prawdziwej miłości. Octem i żółcią napawają
Chrystusa Pana ci, co młodość spędzają na
tarzaniu się w rozpuście zmysłów i serca,
a starość tylko Bogu obiecują.
NA WIELKI PONIEDZIAŁEK.
S z ó s t e i siódme Chrystusowe słowo.

I. Wgkonalo się (Jan, XIX. 30) to, co Ojciec rozkazał, a co Syn dobrowolnie spełnił.
O jakże wielo rozpoczynam, jak mało wykonywam ! Obym za przykładem Chrystusowym
idąc, mógł z prawdą powiedzieć: wykonało
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się, co mi Bóg rozkazał, i com rozpoczął
według nauki .lego i z natchnienia świętej
łaski -lego. O gdyby tak było. jakżebym był
szczęśliwym i pewnym nagrody, którą Róg
zgotował tym tylko, co, rozpocząwszy. wykonują świętą wolę Jego!
II. Ojcze, ic ręce Twe polecam duchu mojego.
(Luk.XXIII.46). Ojcze! o słowo nadziei i miłości. którego nadużywam, ilekroć nie kocham
Boga i nie słucham (io, jako syn najprzyw iązańszy. IV ręce Twoje: w których jedynie
pokój i bezpieczeństwo, w które, kto chce żyć
wiecznie, niechaj za życia zawsze się oddaje,
zdając swą wolę na wolę Bożą. l'olecam ducha:
u ie zaś ciało, spoczywające na łożu krzyża.
I cz się stąd więcej dbać o ducha, niźli o ciało. A iżby duch twój przeszedł w ręce Boga.
niech ciało twoje spoczywa na krzyżu, to jest
w cierpieniach. Ta jedna bezpieczna droga:
inne niebezpieczne.
III. A skłoniwszy głowę, ducha oddał! (Jan,
XIX. 30). Prawdę rzekł Apostoł: Albowiemeście kupieni zapłatą wielką: (1. do Kor. VI.
20), zaprawdę wielką: bo śmiercią Bogaczłowieka. 1 cóż oddasz Panu twojemu za
okup tak wielki, za oliarę taką? Skłoń serce
twe ku Niemu, na znak miłości, skłoń głowę,

na znak posłuszeństwa i poddaństwa Bogu,
aż do ostatniego tchnienia twojego.
NA WIELKI WTOREK.
Cuda p r z y śmierci Chrystusa Pana.

I. A oto zasłona kościelna rozilarła się na
dwie, części, od wierzchu aż do dołu (Mat.
XXVII. 51) na oznaczenie, iż ze śmiercią
Chrystusa Pana stary zakon ustał. Kozdarla
się zasłona kościelna na znak. że nowe prawo
światu zajaśniało. Niechże i w tobie przez śmierć
Chrystusową stary człowiek umrze, a nowy
człowiek niech żyje według nowego prawa,
od którego się niczym wymówić nie możesz.
II. I ziemia zadrżała, a skał;/ się popadały.
(Mat. XXVII.51). Oto ziemia i skały zabolały
śmiercią Jezusa, na którą serca ludzkie taksą nieczułe, obojętne, zimne i niewdzięczne.
Ach! czym się to dzieje, żem nic zadrżał nigdy na śmierć Jezusową, że serce moje, na
jej wspomnienie, nie rozpada się od żalu!
III. / groby się otworzyły. (Mat. XXVII.
52). Na znak zwycięstwa nad śmiercią, przez
śmierć Chrystusową. / wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało. (Mat. XXVII. 52).
Niechże się. dla śmierci Chrystusowej, otworzy
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w spowiedzi świętej sumienie twoje, jako grób
zamknięte. Niech się otworzy grób zgnilizny,
złych nałogów twoich, a z martwych powstaną w tobie zasługi < hrystusowe i twoje,
które przez grzech umorzyłeś w sobift.
NA WIELKĄ ŚRODĘ.
Wrażenia, sprawione

śmiercią Chrystusową.

i. A setnik i ci, co z nim byli, strzegąc
Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi, i to, co
się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: Zaiste
ten był Synem Bożym. (Mat. XXVII. 54).
Wszystko, co widzimy, może nas i powinno
pobudzać do poznawania i wyznawania Boga.
Setnik i ci, co z nim byli, wyznają Bóstwo
Chrystusa konającego; mieliżbyśmy się zapierać; Chrystusa Zmartwychwstałego?
II./ wszystka rzesza tych, którzy spoinie byli
przy tym widowisku, i widzieli, co się działo,
wracali się, bijąc piersi swoje. (Łuk. XX J11. 4N).
Jest w tym tajemne wyznanie Bóstwa Chrystusowe,go. Ktokolwiek oczami duszy spojrzy
na mękę Pańską, uderzy się w piersi, to jest
wyzna Chrystusa Bogiem, a siebie grzesznikiem. Rozpamiętywanie męki Pańskiej jest.
źródłem wielkiej miłości i mądrości. Abowiem
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nie rozumiałem, żebym miał co umieć między
wami, jedno Jezusa Chrystusa; i tego ukrzyżowanego. (1. do Kor. II. 2). Mówi to św. Paweł. Bogdajbym i ja to mówił!
III. A wszyscy Jego znajomi zdaleka stali,
i niewiasty, które były za Nim przyszły z Galilei,
na to patrząc. (Łuk. XXIII. 49). Płakali rzewnie,
alo zdaleka. Nie chcę być. Panie, zdaleka od Ciebie. Choć stali zdaleka, ale stali, aby widzieli
Jezusa, aby On ich widział. Stali stałością ducha,
wpatrywali się miłością serca, choć zdaleka stali.
A jam tak blisko Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie; a gdzież miłość moja. gdzie stałość? Nie stoję, ale upadam. Ho się nie wpatruję w życie i śmierć Zbawiciela mojego.
NA WIELKI CZWARTEK.
Otworzenie w ł ó c z n i ą boku Jezusowego.

I. Lecz przyszedłszy do Jezusa, gdy Go
ujrzeli już umarłeyo, nie łamali goleni Jego.
(Jan, XIX. 33). Nie spodziewali się, aby już
był umarł. Miłość to Jego ku nam przyśpieszyła śmierć Jego. iżby dzieło zbawienia prędzej dopełnionym zostało. O jakby to dobrze
było, gdyby szatan, przychodząc mię kusić,
zastał mię umarłego światu, ciału i złym skłon9
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nościom. umarłego przez zupełne zaprzanie
samego siebie.
11. Ale jeden z żołniirzów włócznią otworzył
l>ok Jego. (Jan. XIX. .'54). Oto masz wejście
otwarte do zdroju miłości i boleści wszelkiej.
Patrz, iluś boleściami zranił to serce, co cię
tak ukochało. Patrz, ilu znakami miłości zapisał cię twój Zbawiciel w księgę synów Bożych. Wspomnij na niewdzięczność twoję. a
na miłość Jego. Teraz wpatruj się z miłością
w te znaki, abyś ze drżeniem wiecznej śmierci
w dzień sądu nie ujrzał, kogo przebodłeś!
Ul. A natychmiast wyszła krew i woda. (Jan.
XIX.:!4). Woda cudowna. Chrzest oznaczająca.
Krew przeuajdroższa, dająca wszystkie Sakramenty, omywające z grzechów i łaską zdobiące.
Aż do ostatniej kropli wylałeś za mnie Krew
Twą. o Jezu! A ja tak zimno Cię kocham, że za
krwi tyle nie mam łez dla Ciebie, ani potu nawet.
Tyś tak przeoblicie okupił zbawienie moje. iżbym przeoblicie oglądał Hoga: a ja odwracam
oczy moje od krzyża, od oblicza Twego.
NA WIELKI PIĄTEK.
W p a t r y w a n i e się w Jezusa u k r z y ż o w a n e g o .

I.
Wydał na śmierć duszę Swoją, a z złośnikami jest policzon. (Iz. Liii. 12). <Jd stopy

nogi, aż do wierzchu głowy, nie masz w Nim
zdrowia. (Iz. 1.6). Owy wszyscy, którzy idziecie
przez drogę, obaczcie a przypatrzcie się, jeźli jest
boleść, jako boleść moja. (Tren. 1.12). Przebodli
ręce moje i nogi moje: Policzyli wszystkie kości
moje. ( Ps. XXJ. 17.18). Szydzili ze mnie szyderstwem, zgrzytali na mię zębami swemi.
(Ps. XXXIV. 1(5). Stałem się naśmiewiskiem
wszystkiemu ludowi memu, pieśnią ich przez
wszystek dzień. (Tren. 111. 14).
1 czekałem,
ktoby się społem smucił, a nie było, i ktobg
pocieszył, a nie nalazłem. (Ps. LXVIII. 21).
Cóż za pożytek we krwi mojej? (Ps. XXIX. 10).
Co jest, com wiecej miał czynić winnicy mojej, a nie uczyniłem jej? (Iz. V. 4).
U. Cóż to za rany są w pośrodku rąk Twoich? I rzecze: Teini jestem zranion w domu
tych, którzy mię miłowali. (Zach. XIII. 6).
„Wejrzyjcie, oto głowa .lego pochylona do
„pocałowania, serce otwarte do kochania, ra„miona wyciągnione do objęcia, całe ciało wy„dane do odkupienia. Przybijcie Go całego do
„serc waszych, jako cały przybity był za was
„do krzyża". (Aug. S.). A chodźcie w miłości,
jako i Chrystus umiłował nas. i wydał samego
siebie za nas. (Do Et'. V. 2). Weź do siebie to
pytanie Chrystusowe: Symonie Janów, miłu-

•216
jesz mię? i odpowiedz z Piotrem: Panie, Ty
iriósz, że Cię miłuję, (.lan, XXI. 17).
111. A za wszystkie umarł Chrystus, aby
i którzy żywią, już nie sami sobie żyli, ale
Temu, który za nie umarł i zmartwychwstał.
(11. Do Kor. V. 15).
Albowiemeście kupieni
zapłatą wielką. (I. Do Kor. VI. 20). Cóż oddam
Panu za wszystko, co mi dobrze czynił? Kielich zbawienia wezmę: a imienia Pańskieyo
wzywać będę. Śluby moje Panu oddam przede
wszystkim ludem Jego. (Ps. CXV. 12—14).
NA WIELKĄ SOBOTĘ.
Zdjęcie z k r z y ż a i złożenie do grobu.

I. .1 potym prosił Piłata Józef z Arymatei (przeto iż był uczniem Jezusowym, lecz
tajemnym
dla bojaźui Żydów), iżby zdjął
ciało Jezusoice. (.Jan,XIX. 38). 1 śmiele wszedł
do Piłata i prosił o ciało Jezusowe. (Mar.
XV. 43). O Jezusa Ukrzyżowanego jeden tylko
prosi! A ja. czy proszę o Krzyż, czy się przyznaję do Chrystusa na Krzyżu?
II. Przybył też i Nikodem... niosąc przyprawę mirry. (Jan, XIX. 39). Ze wszystkich
uczniów, dwóch tylko służy Jezusowi. Mnie
trzeciego, przyjm. o Panie! Wzięli, tedy ciało
Jezusoice, związali je prześcieradły z rzeczami
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wonntmi. (.lan, XIX. 40). Oddawaj podobnei
usługi członkom Chrystusowym, to jest bliźnim twoim. Cierpiących i strapionych zdejmuj z krzyża, niosąc im ulgę i pociechę: spotwarzonych okładaj rzeczami wonnemi, to jest
dobrą sławą: a ułomnych owiń prześcieradłem, to jest osłoń ich wady milczeniem.
111. 1 ilołozgł je w iiowym grobie swoim,
który bgl w skale wykował: i przywalił do
drzwi grobu kamień wielki. (Mat. XXVII. 60).
Ilekroć przyjmujesz ciało Chrystusowe, tylekroć grzebiesz Chrystusa Pana w sercu swoim.
Niechże ten grób twój będzie nowym, to jest
wolnym od złych uczuć; niech będzie wykowauym w skale niewzruszonej wierności i stałości: przywal go kamieniem wielkim mężnych
a skutecznych postanowień: a świętych myśli
otocz się strażą.
NA NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO.
I. Powstał z martwych trzecieyo dnia. według Pisma. (1. Do Kor XV. 4). Po smutku
następuje wesele, po trudach odpoczynek, po
wojnie zwycięstwo, po goryczy słodycz. Przed
dniem Zmartwychwstania, Chrystus wziął na
się trzydzieści trzy lata twardego żywota, i trzy
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dni najokrutniejszej męki; i tak doszedł do
chwały swojej. Puszczaj się tą drogą za Chrystusem. Jeźli z Nim współ-umrzesz, z Nim
też współ-zmartwychwstasz, i z Nim współkrólować będziesz.
II. Jam spał, i Uraniom zasnął: i wstałem.
Ps. 111. (i). JJusza Chrystusowa powróciła do
ciała Jego, które, będąc towarzyszem męki,
miało też być towarzyszem chwały. W mgnieniu oka ciało Chrystusowe nabyło życia błogosławionego. piękności chwalebnej, a w połączeniu z duszą i z Dóstwem Jego było
niewymownej jasności i wdzięku. O jąkimże
weselem zawesolili się, na ten widok, Święci
Pańscy, których Chrystus z otchłani wywiódł!
O jak żywemi były ich uczucia wiary, nadziei,
miłości i dziękowania! Z takiemi uczuciami
witaj Chrystusa zmartwychwstałego, a iżby
wesele twoje było pełnym i zupełnym, połącz
się z chwalebnym ciałem Chrystusowym, stając się nieodłącznym członkiem Jego, przez
miłość zupełną.
III. Jako Chrystus wstał z martwych przez
chwale Ojcowskif, tal: i my, żebyśmy w nowości żywota chodzili. (I )o Rzym. VI. 4). Ten
tylko odnosi owoc Zmartwychwstania Pańskiego, kto chodzi w nowości żywota. Nie
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chodzisz w nowości żywota, jeśli nie zabijasz
w sobie starego człowieka. A jako do żywota
wiecznego wejście przez śmierć, tak do nowego żywota jedynie przez umorzenie złych
skłonności naszych wnijść możem.

NA PONIEDZIAŁEK PO WIELKIEJNOCY.
0 przymiotach c i a ł a

chwalebnego-

I. Bywa wsiane w skazitelności: powstanie
u- nieskazitelności. (I. Do Kor. XV. 42). Żaden ból. żadna niemoc nie tknie ciała chwalebnego; śmierć Mu więcej panować nie będzie. (Do Rzym. VI. 9). Do takiego zdrowia
i życia droga przez mękę, a więc przez umartwienie.
II. Byira wsiane ciało cielesne: a powstanie
ciało duchowne. (1. Do Kor. XV. 44). Drugim
przymiotem ciała chwalebnego jest duchowność, tak przenikliwa, że przez najtwardsze
ciała przenikać będzie. Staraj się teraz tak
przenikać i zwyciężać trudności wszelkie, na
drodze cnoty.
Wszystko mogę w tym, który
mię umtunia. (Do Fili. IV. 13).
III. Bytra wsiane w słabości: a powstanie
tr potężności. (I. Do Kor. XV. 43). Trzecim
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przymiotem ciała chwalebnego, jest rączość
niewymowna, dla której pędem myśli z miejsca na miejsce przenosić się będzie. Maszli
podobną rączość na natchnienia Może, na
rozkaz przełożonych twoich, ku postępowi
w cnocie? Jeźli siejesz w słabości, wyznając
niemoc i podłość swoję. powstanie w tobie
potęga łaski Bożej, która cię wielkim pędem
ku Bogu uniesie.
1V. fnszn jasność słońca, insza jasność księżyca, a insza jasność gwiazd. Ahowietn gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności: tuk
i zmartwychwstanie. (I. l)o Kor. XV. 41, 42).
Czwartym przymiotem ciał chwalebnych jest
jasność. Alu jej stopień, jako i stopień wszelkiej chwały w Niebie, zależy od stopnia zasługi naszej.
NA WTOREK PO WIELKIE.INOCY.
0 ranach, k t ó r e p o z o s t a ł y w chwalebnym ciele
Chrystusowym.

I. Cóż to zti rany są ir pośrodku rąk twoich Y (Zach. XIII. 6). Zachował rany w chwalebnym ciele, iżby blask chwały źródła chwały
nie zaćmił. Iżby rany .lego świadczyły przez
wszystkie wieki, jaką ceną okupił swą chwałę.
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Jeźli rany Chrystusowe są ceną chwały Niobieskiój, jakąż chwałę mieć będę ja, co przed
cierpieniem umykam V Izaż nie było potrzeba,
IIIII/ to był cierpiał Chrystus, i tai" teszedł do
eh trały swojej? (Łuk. XXIV. 20). Możoż być
inna dla mnie droga. do chwały niemojej ?
II. Oto na rękach moich napisałem cię. (Iz.
XLIX. 16). Chrystus zachował rany w chwalebnym ciele, iżby Mu były przypominaniem
ciągłym a wiecznym miłości Jego ku nam.
która (io tak zraniła: iżby w nich czytał cenę zbawienia naszego, i zawsze kochał nas,
których tak drogo kupił. Oto Zbawiciel twój
chce wiecznie pamiętać o tobie, a ty tak mało
pamiętasz o Nim! Dlaczego'? Bo myślisz
0 stworzeniach, co cię odwracają od Boga.
III. T ujrzy (io wszelkie oko, i którzy Go
przebili. (Ob. J. 7). W dzień sądu Chrystus Pan okaże swe rany potępionym i poznają w nich złośliwość i okrucieństwo grzechów swoich: poznają w nich niewdzięczność
swoję, iż nie oddali Mu serca swego za miłość taką. Zaś błogosławieni na wieki wpatrywać się będą w te błogosławione rany,
płonące potokami ognia miłości Boskiej,
1 wiecznie dla tej miłości weselić się będą.
Wybieraj.
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NA

Ś R O D Ę 1'0

Chrystus

objawia

WIKLKIKJNOCY.
się

Matce

swojej.

I. .1 kto Mnie miłuje, będzie wiłowan <>d
Ojcu mego: i ja go miłować będę, i objawię
mu niebie samego. (Jan, XIV. 21). Komuż
więc pierwej mógł się objawić po zmartwychwstaniu. jak nie Matce swojćj Maryi, której
miłość bvła największą, jako też i boleść?
Ach! jeźli nie czujesz objawienia się Chrystusa w sercu swoim, snać mało (io miłujesz,
i nie rad cierpisz dla Niego.
II. Według mnóstwa boleści moich w sercu
moim: twoje pociechy u weseliłi/ duszę maje.
(Ps. XCIII. 19). Wszystkie boleści Chrystusowe rozdzierały serce Maryi: teraz więc wszystkie pociechy Jego uweseliły Jej duszę. Według boleści i umartwienia się twojego, Bóg
cię pocieszać i uweselać będzie.
III. Dusza moja roztopiła się, gdg mówił:
(Pieś. V. (i). Któż pojmie to uniesienie miłości, jakiego doznała Maryja w rozmowie
z Jezusem, po zmartwychwstaniu Jego, po
zwycięstwie miłości. Roztopiła się dusza Jej.
gdy mówił, i cała w duszę Jego wniknęła.
A twoja dusza czemu nie topnieje pod ogniem
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słowa Chrystusowego ? bo Go nie słuchasz
z upragnieniem miłości.
NA CZWARTEK PO WIELKIEJNOCY.
Święte

niewiasty

przy

grobie

Pańskim.

I. A pienrszego ilnio szabbatn, bardzo runo
przyszły ilo grobu, niosąc wonne rzeczy, które
były tiagotowały. (Łuk. XXIV. 1). Hurdzo rano,
mimo bezsennej, a bolesnej nocy. Przyszły
do grobu, bez obawy tych. co go strzegli, bo
miłość odważna.
Niosąc wonne rzeczy, które
byty nayotowały, nie zważając na to, co Józef
i Nikodem już byli uczynili, lecz na to. co
same uczynić były powinne. Masz-li taką gorliwość i miłość?
II. I mówiły między sobą: kto nam odwali
kamień ode drzwi grobowych? (Mar. XVI. 3).
Widzą trudność, wyznają niemoc swoje,, lecz
nie ustępują. Oto wzór wytrwałości i ufności
w Bogu. płynącej z miłości ku Niemu. 1 ty
także w pokusach, w trudnościach, w przeszkodach, nie tracąc nadziei i odwagi, pytaj
często: kto mi odwali ten kamień ? Zaufaj
Bogu, w pracy nie ustawaj.
III. A pojrzawszy, obaczyły odwalony kamień: (Mar. XVI. 4). A atu stało siet wielkie

drżenie ziemi.
Abowiem Anioł Patiski zstąpił
z nieba: i przystąpiwszy, odwalił kamień, i siedział na nim. (Mat. XXVIII. 2).
Jleżto razy Anioł Pański odwalił ci kamień grobowy.
Bóg szczerze dążącym do Niego zawsze dopomaga: znosi przeszkody zewnętrzne, od ludzi
lub od wypadków, dźwiga ze złych nałogów,
rozrywa sidła szatańskie. Sameś już doznał
tej pomocy -lego. Trwaj więc w dobrym. Bóg
ci dopomoże.
NA PIĄTEK PO W1KI.K1KJ NOCY.
Anioł objawia niewiastom ś w i ę t y m z m a r t w y c h w s t a n i e
Pańskie.

I. A odpowiadając- Anioł, rzeki niewiastom:
Nie bójcie się wy. lio wiem, iż Jezusa, który
ukrzyżowani/ jest,, szukacie. (Mat. XXVIII. 5).
Każe im nie bać się ani trzęsienia ziemi, ani
błyskawic anielskiego wejrzenia, bo szukają
Jezusa, który ukrzyżowali jest. Tym. co Jezusa ukrzyżowanego szukają, zsyła Bóg pomoc i pociechę; ale nie tym. którzy siebie,
stworzeń, lub czegobądź innego, niż Jezusa
u krzyżowanego szukają.
II. Nie masz Go tu: abowiem powstał, jako
powiedział. (Mat. XXVIII, li). Szukały Jezusa

w grobie i nie znalazły, bo zmartwychwstał.
A ty gdzie szukasz Jezusa? w wygodach,
w stworzeniach, w rozkoszach świata tego.
(ilos wewnętrzny, natchnienie Boże woła na
cię: Nie masz Go tu: a ty go .jeszcze tam
szukasz, poniewierając twą duszę. Przeto, jeźliście spół powstali z Chrystusem: co wzgórę
jest, szukajcie: gdzie Chrystus jest na prawicy
Hożej siedzący.
Co wzgóre jest, miłujcie, nie
co na ziemi. (Do Kol. III. 1, 2).
Ul. Chodźcie a oglądajcie miejsce, gdzie był
położony Pan. (Mat. XXVIII. 6). A wszedłszy
nie nidazły ciała Pana Jezusowego. (Łuk. XXI V.
3). Nie dosyć, że ich naucza przepowiednią
Pańską i świadectwem swoim, ale nadto własnemi ich zmysłami chce umocnić wiarę
w Zmartwychwstanie Pańskie. Stąd ucz się
wiarę swoję i drugich wszelkim umacniać sposobem.
NA SOBÓTI>0 WIKLK1KJNOCY.
Niewiasty, upomniane przez A n i o ł ó w , i do A p o s t o ł ó w
posłane.

I. A gdg sie( bały, a schyliły twarz ku ziemi,
rzekli iln nich: Co¥ szukacie żyiriaiegn miedzi/
umarłćmiY (Łuk. XXIV. 5).
Zgromione są,
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iż Aniołom, tak jasno ukazującym, nie wierzą.
Podobnież błądzą ci, co w rzeczach duchownych nieposłuszni ojcu duchownemu, na
swoim polegają uczuciu. Szukając oni Jezusa,
lecz między umarłemi, to jest w zdaniu swoim i miłości własnej. Tam Jezus, gdzie nic
twego nie masz.
II. NU masz Go tu, ale wstuł. (Łuk. XXI V.
6). Nieomylny dowód zmartwychwstania: Nie
masz Go ta. O taki dowód duchowego zmartwychwstania naszego starać się należy, iżby
nie złudzenie żadne, lecz Anioł prawdy, spowiednik, rzekł o tobie: Nie masz (io tu
w tym nieposłuszeństwie, w tej namiętności,
w tym uporze, w tej miłości własnej, w tym
lenistwie, w tej oziębłości, w tym grobie.
Nie masz Go tu.
III. A prędko idąc, powiedzcie uczniom Jego,
iż powstał. (Mat. XXVIII. 7). W imieniu
Chrystusowym, Aniołowie niewiastom to poselstwo dają do Apostołów, którzy tak haniebnie odbiegli Jezusa. O jakże słodki Pan mój,
który nie według win naszych, lecz według
miłosierdzia swego obchodzi się z nami. Nie
u chodź do sądu z sługą twoim. (Ps. ('XLII. 2).
Ale zmiłuj się nade mną Hoże, według wielkiego miłosierdzia Twego. (Ps. L. 3).
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NA NIEDZIELĘ 1. I'U WIELKIEJNOCY.
Niewiasty

donoszą

Apostołom

o Zmartwychwstaniu

Pańskim.

I. Wstał, nie masz Go tu: oto miejsce, gdzie
Go położono.
Ale idźcie, powiedzcie uczniom
Jego i Piotrowi. (Mar. XVI. 0. 7). Anioł
osobno mówi o Piotrze, na znak osobliwej
ku niemu czułości Chrystusowej, przez którą
Zbawiciel nasz chciał w nim uczcić Namiestnika swojego, chciał nagrodzić większą miłość jego, i pocieszyć go we łzach pokuty
jego. Błogosławmy Panu. za to osobliwe miłosierdzie Jego. i połóżmy w Nim nieomylne
ulanie nasze, chociażby najcięższe grzechy
przygniotły nas.
II. ! zdalg się im jako plotki słowa te, i nie
wierzyli im. (Łuk. XXIV. 11). Chociaż oznajmiały to samo, co im przepowiedział Chrystus. Nie pamiętali więc na słowa Chrystusowe, albo przepowiodnię Jego lekce sobie
ważyli. I ty podobnież czynisz, ilekroć lekce
ważysz natchnienia Boże, ilekroć głos sumienia w sobie zagłuszasz, ilekroć masz za fraszkę upomnienia, od Boga ci danych przełożonych twoich.
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III. łiieyla tedy (Maryja Magdalena) i przyszła do Szymona Piotra, i do drogiego ucznia,
którego miłował Jezus, a rzelcła im: Wzięło
Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie Go położono. (.łan, XX. 2). Nie rzekł Anioł, że wzięto
Pana, lecz, że wstał. Gwałtowna miłość, lub
boleść nie dała jej dosłyszeć i zrozumieć głosu Anioła. I dobrym nawet uczuciom należy
straż uwagi i rozwagi, iżby nas nie wpędziły
w błąd lub w omamienie.

NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI 1. PO WIEL- •
KI KJ NOCY.
Piotr i Jan biegną do grobu Pańskiego.

I. Wyszedł tedy Piotr, i on drugi uczeń, i przyszli do grobu. (Jan, XX. 3). Niewstrzymani
niewiarą innych uczniów, biegną do grobu.
1 ty nie zważaj na to, co czynią drudzy, lecz
na to, co czynić winieneś.
II. A bieżeli oba, społu. Miłość do biegu
nagliła. Kto miłuje Boga. bieży ku Niemu.
A ty czy bieżysz, czy czołgasz się tylko po
drodze przykazań Bożych, i na głos wołania
Bożego. Kochaj, a w miarę miłości, po drodze doskonałości postępować będziesz.
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III. A on drnyi wczr.ń wyścignął 1'wlra,
i /lierwszy przyszedł do grobu... wszukoż nie
wszedł. (Jan. XX. 4. 5). J a n na skrzydłach
dziewictwa wyścignął Piotra, bo cnota czystości wyzwala nas z więzów ciała, i ku Bogu
wielkim pędem unosi.
Wszukoż nie wszedł
pierwszy. Uczcił tym sposobem starszeństwo
Piotrowe, uczcił w nim (ilowę Kościoła, Namiestnika Chrystusowego, bez względu na
upadek jego, na zaprzanie się jego, na ucieczkę jego, bez względu na cnotę swoję. iż
dotrwał przy Krzyżu Pańskim. Ucz się stąd
pokory i względu na to, coś winien drugim,
a szczególniej przełożonym swoim, acz niedoskonałym.
NA WTOREK PO NIEDZIELI I .POWIELKIKJNOCY.
Chrystus o b j a w i a się Piotrowi.

I. / odszedł, dziwując się sum w sobie temu, co sie( stuło. (Łuk. XXIV. 12). Ujrzawszy
Piotr, iż grób Chrystusów próżny, odszedł nawet Jana. by sam na sam rozmyślać o tym.
co widział. Samotność najlepiej nas usposabia
do widzenia Boga. i rozumienia rzeczy Boskich. Odejdźmy więc od wszelkich stworzeń,
a odejdźmy duszą raczej, bo to ważniejsza i każ-
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dy to może, aniżeli ciałem: bo to nie dosyć,
i nie każdy może. W samotności duszy kocha się Pan Bóg.
I zawiodę ja na /mszczę:
i hędę mówił do sercu- jej. (Oz. II. 14-).
Jl. Wstał Pan prawdziwie i ukazał się
Szymonowi. (Łuk. XXIV. 34). Nie Janowi,
który dotrwał pod Krzyżem, lecz ukazał się
pierwej Piotrowi, który odbiegł i zaparł się
Chrystusa Pana, ale grzech swój gorzko opłakiwał. Tak to Bóg ceni łzy pokutników. —
0 jakaż była naówczas miłość Piotrowa, jaka
boleść, jakie łzy! O taką miłość i bolęść,
1 o łzy takie prosimy Cię. Panie!
111. xl iż widziany jest od, Cęfy, potym jed-cnaściom. (I. Do Kor. XV. 5). Chrystus nie
gromi Piotra za odstępstwo jego, ale go
owszem, płaczącego zbrodni swojej, najpierwej
pocieszył. Tak pocieszonym będzie grzesznik,
płaczący u ndg spowiednika. Taką miłością
uprzedzać winniśmy nieprzyjacioły nasze, jaką
Chrystus Pan uprzedza jrrzeszniki. Jeźli nie
od/uiścicie ludziom: ani Ojciec wasz nic <ul/uiści
wam grzechów waszych. (Mat. VI. 15).
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X.V ŚRODĘ PO NIEDZIELI I. PO WIELKIEJNOCY.
M a r y j a Magdalena przy grobie Pańskim.

I. A Maryja stała u grobu zewnątrz, />łarztw. Gdy tedy płakała, nachyliła st/ę i wejrzała
w grób. ( Jan, XX. 11). Stoi u grobu. Płacze.
Wygląda przyjścia Jezusowego. Zaprawdę, wielce
II III iłowała. (Łuk. VII. 47). A ty z jakim pożądaniem i staraniem szukasz Jezusa Chrystusa? Stoiszli u grobu Chrystusowego, rozmyślając śmierć Jego za grzech t w ó j ? Płaczeszli
utraty J e g o ? Wyglądaszli przyjścia J e g o ?
II./ ujrzała dwu Aniołów w bieli, siedzących.
( Jan. XX. 12). Oto Bóg zesłał Aniołów, ku
j e j pomocy i pocieszeniu. Trwajmy .jak Magdalena w żalu i miłości, a Bóg zeszłe nam
Anioły swoje, myśli i natchnienia święte,
któro Go nam wskażą i ku Niemu powiodą.
III. lłzekli jej oni: Niewiasto, czemu płaczesz: Rzekła im: iż wzięto Pana mego: anie
wiem, kędy Go położono. (Jan. XX. 13). Przyczyną jej płaczu, utrata Jezusa: jedyna utrata
takich łez godna. Lecz jeźli ona płacze, iż
wzięto jej Pana, pomimo jej woli i wiedzy:
o jakże płakać winienem. gdy z wiedzą i wolą
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wyrwałem (io z serca mego. przez grzechy
moje. i precz odrzuciłem!
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI I. PO
WIELKI EJNOCY.
Chrystus mówi z Magdaleną.

I. Obróciła si/ę nazad: i ujrzała Jezusa
stojącego, a nic wiedziała, iż Jezus był. (.lali.
XX. 141. Gdy szukamy Jezusa, Jezus tuż
przy nas. Lecz częstokroć ukrywa obecność
swoję. dla doświadczenia wiary, nadziei i .miłości naszej.
II. Rzekł jej- Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz':' kogo szukasz? (Jan, XX. 15).
Utaja
się. iżby żywiej był pożądany, iżby radośniej
był znaleziony, iżby skrzętniej był strzeżony.
Zapytuje iMagdalenę nie dla niewiadomości.
lecz dlatego, iż wyraz smutku po utracie Jogo jest Mu radością, jako dowód miłości naszej. Jeźli ci się zdaje, iż cię Bóg opuścił,
tym gorliwiej Go szukaj.
III. Ona mniemając, że to był ogrodnik,
rzekła Mu: Panie, jeźliś Go tg wziął, powiedz mi gdzieś Go położył: a ja Go irezmę.
(Jan, XX. 15). Dla wielkiej miłości, nie zważa
na to. co mówi. Mniemanego ogrodnika na-

I
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żywa Panom. Jeźliś Go wziął: nie wymienia
kogo. jak gdyby każdy winien był znać boleść
j e j serca, i wiedzieć, kogo szuka: Gdzieś Go
położył, u ja Go wezmę, (.'lice (<o wziąć, bez
względu na wściekłość żydów przeciw Niemu,
bez względu na słabość sił swoich. Tak to
miłość daje odwagę i siłę. Ile ci zbywa na
miłości, tyle ci zbędzie na odwadze i sile, bo
jaka miłość, takie męstwo, taka siła.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI I. PO W1ELKIK.1NOOY
Chrystus

objawia

się

Magdalenie i daje

poselstwo

do Uczniów.

I. Rzekł jej Jezus: Maryja. Obróciwszy sir.
ona rzekła .1 fu: Rabboni, (cosię wykłada Mistrzu). (Jan, XX. 1(5). W jednym wezwaniu
ileż to uczuć! U Chrystusa słodycz i łaskawość : u Magdaleny pokora, wesele i miłość.
Samym wezwaniem Chrystus daje się poznać,
Samym wezwaniem Magdalena znać daje, że
poznała Mistrza. Tak to z 1 logiem: słów
mało, a rozmowa wielka.
II. Rzekł jej Jezus: Nie tykaj się Mnie. (Jan,
XX. 17). Temi słowy Chrystus Pan naucza,
iż miłość nasza ku Niemu ma być szacunku
pełna. Szacunku tego przestrzegaj zewnątrz.

•234
w ułożeniu ciała twego, i wewnątrz, w ułożeniu duszy twojej, ku ciągłemu oddawaniu
czci najwyższej przy najżywszej miłości.
111. Idź do braci mojej: a powiedz im: Wstępuję do Ojca mego, i Ojca waszego, f-faii, XX.
17.). O! jakże pragnęła zostać u nóg Jezusa!
Lecz Jezus wnet ją posyła, aby zaniosła pociechę uczniom Jego, których, dla miłości
wielkiej, bracią swą zowie. Bardzo się więc
Bogu upodobasz, poświęcając własną pociechę
duchowną dla cieszenia strapionych, dla dźwigania upadłych. Chrystus uprzedza o wniebowstąpieniu swoim, iżby w sercach uczniów
rozbudził wielką nadzieję.
Wstępuję do Ojca
mojego i Ojca waszego. W tych słowach wielka
nadzieja połączenia się naszego z Chrystusem
w domu Ojca Jego i Ojca naszego, w domu
wspólnego nam Ojca. Myśmy bracią Chrystusową, naśladujmyż < io, kochajmyż się wzajem.
N A SOBOTĘ PO NIEDZIELI I. PO WIELKIKJNOCY.
Chrystus Pan o b j a w i a się też innym niewiastom.

1. A oto Jezus potkał sic z niemi, mówiąc:
liudźcic pozdrowione, (Mat.'XXVIII. 9). Biegły do uczniów Chrystusowych, oznajmić im
o Zmartwychwstaniu Pańskim, pałając żądzą

oglądania <io wraz z nićmi. Tak usposobionym Chrystus Pan ukazuju się, i pierwszy
pozdrawia te niewiasty święte, -lak to Bóg
łaskaw na tych. co <io szczerze pragną dla
siebie i dla bliźnich swoich.
1J. A one przystąpiły i ujęły nogi Jego,
i pokłon Mu uczyniły. (Mat. XXVIII. 9).
<»! jakaż słodycz u nóg Chrystusowych! Niedawno Magdalenie tej słodyczy wzbronił: teraz jej dozwala. Bóg odwleka niekiedy, wiernym nawet sługom, pożądane pociechy, aby
ich doświadczył: ale wytrwałym udziela się.
czasu upodobania swojego. Wytrwajmy a pocieszy nas.
III. Tedy im rzekł JEZUS: Me bójcie się:
Idźcie, oznajmijcie bruciej mojej, obi/ poszli do
Galilei: lam mię ujrzą, (Mat. XXVIII. 10).
Co za słodycz w tych słowach, tak względem
niewiast, jak względem uczniów, którzy ł Jo
byli odbiegli! Słodszym jeszcze od słów było
Serce Jego, zwrócone ku tym. co Mu tak
ciężko zawinili. Podobne serce i słowa miejmy dla tych, co nas obrazili. Oznacza im
(ialileę, jako miejsce ustronne. Jeźli pragniesz
obcować z Bogiem, odrzuć marności, odbiegnij
zgiełku świata i wrzawy złych skłonności
swoich.
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NA MKDZIKUi II. IM) W1KLK LEJ NOCY.
C h r y s t u s i dwaj u c z n i o w i e idący do Emaus.

I. A oto (lira z nich tegoż dniu szli do miasteczka... na iwie Emaus. (Łuk. XXIV. 13).
Zasmuceni śmiercią Jezusa, wątpiący o zmartwychwstaniu Jego, pomimo proroctwa Jego,
pomimo świadectwa świętych niewiast i Piotra i Jana, zamiast umacniania się w wierze,
szukają pociechy w stworzeniach. ()! jak niecierpliwi jesteśmy, my, na których Chrystus
Pan tak długo czekał: jak łatwo nakłaniamy
się ku pociechom świata! (idy cię Pan opuści, a smutek uciśnie, nie szukaj stworzeń,
ale Stworzyciela. Szukaj, a znajdziesz.
II. A ci rozmawiali z sobą o tym wszystkim,
co się było stało. I stało się: gdy rozmawiali
i społu sic pytali, i sam Jezus, przybliżywszy się,
szedł z niemi. (Łuk. XXVI. 15, 16). Rozmowa
o męce Pańskiej ściągnęła ku nim Chrystusa:
tak Mu jest miłym rozpamiętywanie męki Jego. Jeźli chcesz, ażeby Chrystus szedł z tobą.
miej mękę Jego i w sercu i w mowie.
III. A oczy ich były zatrzymane, aby (io
nie poznali. (Łuk. XXiV. 16). Bo wiara ich
była mdłą i słabą, (idy nas dotknie smutek.
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sądzimy, że Bóg opuścił. Jest przy nas. wzmocnijmy wiarę, a ujrzymy (Jo. Z\vróćmv ku
Niemu serca nasze, a miłość Jego poeznjeiu.
i pocieszy nas.
NA 1'ONIKD/JAŁKK l'() NI KOZIKU II. I'() WlK1.K1EJNOCY.
Chrystus p y t a uczniów onych.

I. T rzekł do nich: Cóż to są. za rozmowy,
które, idąc, macie między sobą, a jesteście smętni ?
A odpowiadając jeden, któremu
imię
Kleofas, rzekł Mn; Tyś sam gościem w Jeruzalem, a nie wiósz, co sie w nim w te dni
działo? (Łuk. XXIV. 17, 18). Pyta ich Chrystus, choć wie: 1) aby odkryli ranę serca
swego, ku przyjęciu balsamu zdrowia i pociechy: 2) bo rad jest rozmowie o męce swojej.
Odkrywaj więc Chrystusowi rany serca swego,
a przypominaj Mu często, ile cierpiał za ciebie. Co kochamy, o tym radzi rozmawiamy.
Jakiejże miłości dowodzą rozmowy twoje?
II. Którym On rzekł: Uo? 1 rzekli: O Jezusie Nazareńskim. Pyta, jakoby nie wiedział.
alb<» jakoby zapomniał już wszystkich krzywd
swoich, jakoby cała męka Jego była rzeczą
tak drobną, iż uszła pamięci Jego. A my naj-
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mniejsze urazy długo pamiętamy, a mv najmniejsze oliary długo wspominamy, a może
i przechwalamy się z tego, cośmy kiedy dla
ISoga uczynili, słudzy nieużyteczni! Mało kochamy, jeżeli się przechwalamy.
111. A myśmy się spodziewali, iż On miał
był odhupic Izraelu. (Łuk XXIV.21). Odkryli
ranę niedowiarstwa swego. Nie wierzyli, aby
śmierć Chrystusowa była na otwarcie nam
żywota wiecznego. Nie odgadniem dróg Hożych rozumem naszym, ale wierzmy żywą
wiarą, że to nam najlepsze, co Bóg zrządzi.
Idźmy za głosem .lego, chociażby na śmierć,
a ząjdziem, po woli Bożej, do żywota wiecznego.

NA WTOREK 1»0 NIEDZ. II. I'0 W1ELKIKJNOCY.
Chrystus wyrzuca dwóm Uczniom niedowiarstwo ich.

I. A On rzekł do nich: O głupi, a leniwego serca ku wierzeniu. (Łuk. XXIV. 25).
Surowe napomnienie, ale pełne miłości. Napomina, aby nauczył, nie zaś, aby zasmucił.
W takim duchu upominaj, w takim duchu
upominanie przyjmuj. I tyś leniwego serca,
ku wierzeniu w to wszystko, co ucierpiał

l

•239
Chrystus, jeźli niechętnie cierpisz dla Niego,
jeźli < io nie naśladujesz.
II. Tzaż nie było potrzeba, aby to byt cierpiał Chrystus, i tal: wszedł tło chwały swojej?
Potrzeba było: dla zadośćuczynienia za grzechy nasze: potrzeba było dla przeobfitego odkupienia: potrzeba było, dla okazania nam
stopnia miłości Jego ku n a m ; potrzeba było.
dla przykładu naszego. Potrzeba było. aby to
był cierpiał Chrystus, a ty się od umartwienia uchylasz, od cierpienia zmykasz! Potrzeba
było. aby Chrystus tak wszedł do chwały
swojej; a ty chcesz wejść inaczej do nieswojej chwaty, do chwały Bożej!
III. A począwszy od Mojżesza i wszystkich
Proroków, wykładał im we wszystkich pismach,
co o Sini było. (Łuk. XXI V. 27). Wszystkićmi
sposoby stara się ożywić ich wiarę, słodyczą,
surowością i nauką. Uczmy się stąd używać
wszystkich sposobów do oświecenia braci naszych tępego umysłu i leniwego serca. Ale
najważniejszą częścią nauki Chrystusowej były
uczynki Jego. Pomnij na to, że w tym szczególniej Chrystusa Pana naśladować winniśmy.
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NA SKODĘ PO NIEDZIELI II. I'<» WIELKIEJNOCY.
Uczniowie z a p r a s z a j ą

Chrystusa.

i. / /irzybliżyli sic ku miasteczku, ilu którego szli: u On ukazował, jakoby dalej mini
iść. (Luk. XXIV. 2S). Postanowił zostać z nićmi. ale udaje, że ich opuszcza, bo chciał słyszeć te słowa: zostań z nu mi. Uóg chce nas
obdarzyć swą łaską, ale chce także, abyśmy
jej pożądali, całym pożądaniem serc naszych.
Nie użalaj się przeto na brak łaski, ale na
mdłe, albo żadne pożądanie twoje. Bóg opuszcza nas czasem na pozór, ale nie odchodzi:
; Xi III jestem ir ucisku. (Ps. X<'. 15).
II. / przymusili (io, mówiąc: /ostań z minii, boć się ma k'wieczoru. (Łuk. XXIV. 29).
Zapraszają, choć niepoznanego; ty, choć <io
znasz, nie zapraszasz szczerze: a może nawet
odstępujesz od Niego, i unikasz (io. i przymuszasz Cio owszem, aby odstąpił od ciebie?
Zapraszają, boć się ma k'wieczoru. O! i ty
zapraszaj i przymuszaj, aby został z tobą dziś
i na zawsze, jak gdyby dzień dzisiejszy był
już wieczorem i końcem życia twojego.
III. / uszedł z niemi. (Łuk. XXIV. 29)
Wchodzi tam Jezus, gdzie o Nim chętnie roz-
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mowa, gdzie Go pragną, gdzie Go miłują,
gdzie Mu pierwsze miejsce dają. A ty o kim
rad rozmawiasz? kogo pragniesz? A u ciebie
kto pierwsze ma miejsce: czy Bóg, czy t y ?
Kogo więcej kochasz: Boga czy siebie? Komu
pilniej służysz: Bogu czy sobie?
NA CZWARTEK 1'0 NIEDZIELI II. PO W IELKI EJNOCY.
Poznają Chrystusa w ł a m a n i u chleba

I. Wziął chleb, i błogosławił, i łamał, i podawał im. 1 otworzyły się oczy ich, i poznali
Co. (Łuk. XXIV. 30, 31). Owóż skutek Komunii świętej: otwiera oczy ku poznaniu Boga i rzeczy Boskich. Czemuż tak leniwie a
ozięble przystępujesz do Stołu Pańskiego?
II.
On zniknął z oczu ich. (Łuk. XXIV.
31). Wielka stąd nauka, że w życiu tym nie
ma nic trwałego. Nawet pociechy Boskie zabłysną i znowu ciemno. Ukaże się Bóg duszy naszej, i znów się ukrywa przed nami.
abyśmy <io pożądali i szukali: i znowu się
nam ukazuje, abyśmy w smutkach i trudach
cierpliwie i pokornie wytrwali.
III. 1 mówili między sobą: Iza!i serce nasze
nie pałało w nas, gdy mówił w drodze?
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(Luk. XXIV. 32). Czytaj słowa Chrystusowe,
słuchaj słowa Hożego, rozmyślaj naukę Chrystusową, słuchaj głosu Hożego, wewnątrz mówiącego. a serce twe pałać będzie, byłeś świętego ognia dobrowolnie nie gasił. Kiedyż to
pałało ich serce? Jeszcze w drodze, nim się
im dał poznać Chrystus. A więc smutki i boleści. i mniemane opuszczenie od Boga niech
nam służą ku tym żywszemu pałaniu serca
naszego ku Bogu.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI II. PO WIELKIEJNOCY.
Chrystus

objawia się Uozniom zgromadzonym.

I. Ody tedy byt wieczór... dniu oneyo pierwszeyo sz<d><Uów, u drzwi byty zamknionę, kędy
uczniowie byli zyrotnadzeni dla bojaźni Żydów:
przyszedł Jezus. (Jan, XX. 19). Bóg się opóźnia tam, gdzie nie masz potrzebnego usposobienia: i dlatego nim się objawił uczniom
swoim, kilkakrotnie oznajmił im zmartwychwstanie swoje, iżby ich serca zapalić wielkim
pożądaniem widzenia <<o. Pożądaj więc przyjścia Bożego, zamknij drzwi serca twego od
stworzeń, a trwaj w skupieniu ducha, w podniesieniu serca ku Bogu, trwaj w bogomyślności.
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II. Przyszedł Jezus i stanął w pośrodku,
(Jan. XX. 19), ażeby wszystkim zarówno był
widzian Wódz. Nauczyciel. Pasterz i Obrońca.
Zgromadź w modlitwie wszystkie władze duszy, zamknij drzwi zmysłów twoich, a przyjdzie Wódz mężnych postanowień. Nauczyciel
prawd wielkich, Pasterz, znający potrzeby
twoje, Obrońca przeciwko wszelkim nieprzyjaciołom, i stanie w pośrodku serca twego,
jeźli je uprzątniesz, a tęsknym pożądaniem
przygotujesz na przyjęcie takiego gościa.
III. / rzekł ioi: Pokój tram: jam jest, nie
łójcie sic. (Luk. XXIV. 36). O słowa bezpieczeństwa i pociechy! (idzie Bóg. tam pokój,
pokój okupiony męką i śmiercią Chrystusową,
zdobyty zmartwychwstaniem Pańskim. Pokój
nam z Dogiem. przez zjednoczenie woli naszej z wolą Dożą: pokój nam z bliźnimi,
przez zjednoczenie się z niemi w miłości cierpliwej, czynnej, a pokornej: pokój nam z nami samemi. przez zaprzanie się nas samych,
i przez umartwienie złych skłonności naszych.
Nie Itójcie się. Jam jest, który was powołałem
łaską moją i karmiłem miłością, i zawsze miłością moją ochraniać, umacniać i żywić was
będę. O! Panie, wejdź do duszy mojej i pociesz ją. mówiąc: Jam jest — a choćby stanęły
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przeciwko mnie wojska, nic będzie, się buło serce
moje,. (I>s. XXVI. 2).
N A SulioTl^ I'0 NIKDZIEM II. l'<> VVIRI.KIK1N0( V.
Jezus okazuje uczniom swe rany.

I. A strwożeni i przestraszeni będąc, mniemali, iż dnclia widzieli. (Łuk. XXIV.:!7). Chociaż rzeki im: Pokój wam: jam jest, nie bójcie
się: strwożeni i przestraszeni są, bo jeszcze
Duchem Świętym oświeceni i wzmocnieni nie
byli. A my, nawet po przyjęciu Ducha Świętego, ileż to razy, gdy Chrystus Pan nawiedza nas natchnieniem rzeczy trudnych, my się
trwożym i nie wierzym nawiedzeniu Jego.
II. / rzekł im : Czemuście się zatrwożyli,
a myśli wstępują do serc waszych. (Łuk. XXIV.
38). Chrystus upomina ich łagodnie, iż się
zatwożyli, jakoby rzeczą niespodzianą. Rzeczy
niespodziane są probierczym kamieniem umysłu stałego, z Bogiem złączonego. Iżby cię
nic niespodzianego nie strwożyło, spodziewaj
się wszystkiego i na wszystko bądź mężnym.
Tym sposobem byłbyś zwyciężył chwalebnie
wszystkie trudności, pod któremiś haniebnie
upadł. Zaprzyj siebie, bądź zawsze z Bogiem,
a żadnej trwogi nie doznasz.
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Ul. Oglądajcie rece moje, i nogi: żeciem ja
tenże jest, (Łuk. XXIV. 39). O! z jakąż miłością uwalniasz od trwogi i umacniasz w wierze. o najsłodszy Jezu ! Oddawajmy cześć każdej ranie Chrystusowej. A jeźli nas ucisną
ciężkości i bóle. jeźli nas trudność obowiązków zatrwoży, wspomnijmy na te święte rany, niegdyś tak bolesne, a dziś tak chwalebne,
a uwolnieni od trwogi i umocnieni w wierze,
nie tylko trud wszelki, ale też i rany z uweselonym sercem dla Chrystusa poniesiem. spodziewając. się wspólnego z Nim spoczynku
chwały.
NA NIEDZIELĘ III. 1'0 WIELKIEJNOCY.
Chrystus p o ż y w a

z uczniami.

I. A gdg oni jeszcze nie wierzył i i dziwowali się od radości, rzeki: Macie tu co jeśćY
(Łuk. XVIV. 41). Owoż, ilu sposobów używa
Chrystus do umocnienia wiary uczniów swoich.
Oznajmia się im przez posły, sam się im ukazuje, dozwala dotykać przenajświętszych ran
swoich: nakoniec, na przekonanie niedowierzających. pyta ich, acz w ciele chwalebnym:
Macie tu co jeśćY Nie poprzestawaj na jednym
sposobie, lecz wszystkich używaj ku poprawie
10
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i ku zbawieniu swojemu i bliźnich swoich.
A choćby ci się w tym nic powodziło, nie
ustawaj, lecz owszem z coraz żywszą gorliwością usiłuj i pracuj, a Bóg ci dopomoże.
II. A oni MII Iluli sztukę ryby pieczonej,
i ph&tr miodu. (Luk. XXIV. 42). Co mieli
najlepszego, to Mu oddali. Tak i ty: co masz
najlepszego, to oddaj Bogu: oddaj .Mu siebie
samego, ale nie surowego i nie cierpkiego.
III. UratłoiruU się tedy uczniowie, ujrzawszy
Pana. (Jan. XX. 20). Radowali się widzeniem
Chrystusa Pana, w słodyczy Jego czując przebaczenie haniebnej ucieczki swojej. Ileżeś to
razy podle odbiegał Zbawiciela twojego; ileż
to razy On cię nawiedzał przebaczeniem swoim ! Raduj się przeto, i od tak łaskawego
Pana wszelkiego się dobra spodziewaj. A sam
łaskawością i miłością przyciągaj ku sobie
tych. co zawinili przeciw tobie.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI III. PO
WIELKDSJNOCY.
Chrystus otwiera uczniom z m y s ł rozumienia Pisma Św.

I. / rzekł do nich: Te sit słowa, którem
nunril ilu was, będąc jeszcze, z wami: iż się
musiało wypełnić wszystko, co napisano jest.
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(Łuk. XXIV. 44). Mówi tu o przepowiedniach
męki i śmierci swojej, nauczając, iż dlatego,
że były z wyroku Bożego, spełnić się musiały. Ćo Bóg zawyrokuje, stać się musi. Cokolwiek cierpisz, wszystko to z wyroków Bożych.
A więc nie zżymaj się na nic, bo wszystko
wypełnić się musi.
II. Tedy im zmysł otworzył, żeby rozumieli
pismu: (Łuk. XXIV. 45): i żeby nam w rozumieniu pisma byli nauczycielami. Czymże
się to dzieje, iż. pomimo to. nie rozumiemy
dobrze ducha Chrystusowego? Miłość własna
i zmysłowość nasza to sprawia. Bijmy więc
jednę i drugę.
III. T rzekł im: Iż tuk jest napisano: i tal:
było potrzeba, aby Chrystus ucierpiał, i ustał ml
umarłych dnia trzeciego. Aby była przepowiadana w imię Jego pokuta i odpuszczenie grzechów, po wszgstkich narodach. (Łuk. XXIV. 4(i,
47). Jaką pokutę czynisz, takie odpuszczenie
grzechów mieć będziesz. Chrystus tak cierpiał
z miłości ku nam, z posłuszeństwa Ojcu, z potrzeby zadość uczynienia, z woli własnej i z wyroków Bożych. Chceszli zadość czynić za grzechy twoje, musisz cierpieć ; kochaszli zbawienie
bliźnich, musisz cierpieć. Taka potrzeba, taki
przykład Chrystusowy, taki wyrok Boży.
10*
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NA WTOREK PO NIKDZLELI III. PO WIELKI EJ NOCY.
Chrystus

daje

uczniom

Ducha

Świętego

i

władzę

rozgrzeszania.

I. Rzekł iin ted;/ zasię: Pokój nam. Juko mię
posłał Ojciec, i ja was posyłam. (Jan, XX. 21).
Posyła ku nam posły swe, w tymże samym
celu. i w tymże duchu, jako był posłań od
Ojca: na zbawienie dusz: na które pracować
mają z tąż samą co i On miłością, aż do rozlania krwi własnej. O jak wielkim powołaniem, jak wielkim darem kapłaństwo!
U. To powiedziawszytchnął na nie, i rzekł
im: Weźmijcie Ducha Świętego. (Jan,XX.22).
Jako jednym tchnieniem żywotnym Bóg dał
Adamowi życie i moc przyrodzoną, tak jednym tchnieniem Ducha Świętego daje życie
i moc nadprzyrodzoną. Zachowałżeś to życie,
które każdym natchnieniem dobrym Bóg obudzą w tobie ? Gdzież są w tobie sprawy Du-'
cha Świętego V
111. Których odpuścicie grzechy, są im odpuszczone: a których zatrzymacie, są zatrzymane.
(Jan, XX. 23) O jak wielka miłość Zbawiciela naszego! który dawszy ludziom władzę
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odpuszczania grzechów. jest zawsze pomiędzy
nami, ku zmiłowaniu nad nami. Biada tym,
którzy tego zmiłowania niegodnómi byli! —
Których zatrzymacie grzechy, są zatrzymane.
W tej grozie sprawiedliwości wielka miłość,
ostrzegająca o karaniu tych. którzyby z miłosierdzia korzystać nie chcieli. Których odpuścicie. yrzecliy, są im odpuszczone. Mógł Zbawiciel, w skutku Męki swej, poprzestać na
Chrzcie Świętym, a odmówić przebaczenia za
grzechy, po Chrzcie popełnione. Ale, dla niepojętej miłości ku nam, w Sakramencie Pokuty
podaje nam drugą deskę, na wybawienie nas
tylekroć, ilekroć łódkę łaski Bożej grzechami
rozbijem. Dziękuj za to dobrodziejstwo, Kościołowi dane, i korzystaj z niego.
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI III. 1'0 WIELKIEJNOCY.
N i e d o w i a r s t w o T o m a s z a Apostoła.

1.
Tomasz, jeden ze dwunastu... nie był
z niemi, kiedy przyszedł Jezus. (Jan, XX. 24).
Nie uwierzył dwóm uczniom, wracającym
z Kmaus. swoje zdanie przenosząc nad świadectwo dwóch innych! nie pozostał z niemi,
i za karę pozbawion był oglądania Chrystusa.
Strzeżmy się oporu w zdaniu, bo Bóg pokor-
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nym tylko laskę (lawa. Nic odstępujmy od
braci, bo brak jedności zrywa miłość bratnią,
bez której nie oglądamy Boga.
II. Mówili mu tedy drudzy uczniowie: 117dzieliśmy Panu. (Jan, XX. 25). Lecz Tomasz
jak pierwej dwom, tak teraz wszystkim Apostołom. a może i N. Pannie, która między
uczniami być mogła, nie wierzy, upierając
się przy własnym zdaniu.. Tak ze złego brniemy w coraz gorsze, jeźli oporu pokonać nie
chcemy.
III. A on im rzekł: Jeźli nie ujrzę w reji u
Jego przebiciu gwoździ, i nie wlożęli ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. (Jan. XX. 25).
Tak się sam wiąże, aby się utrzymał przy
swoim zdaniu. Upór czyni nas prawdziwemi
niewolnikami, krępuje duszę naszę i do złego
ciśnie. Z uporu niedowiarstwo. Uporna duma.
wspierając się na własnym zdaniu, szalona,
samemu Bogu prawa przepisuje. Apostoł dla
uporu upadł. Mieliżbyśmy nie obawiać się
zarozumiałości i uporu naszego?

NA C Z W A R T E K PO N I E D Z I E L I

111.

PO

WIEL-

KI EJ NOCY.
Chrystus o b j a w i a się uczniom w obecności T o m a s z a .

I. A iut ośhu i <hn', lii/li zasie uczniowie Jego
w iloinn, i Tomasz z niemi. 1'rzyszedł Jezus
drzwiami zamknionemi. (.Jan, XX. 26). Ośm
<1 ni w niewierności swojej trwał Tomasz:
byłby trwał dłużej, gdyby mu Chrystus nie
zabiegł. Nie możem się dźwignąć z upadku,
jeno przez miłosierdzie Bożo. lleżem razy doświadczył sam tego? Jakże nie main kochać
miłości takiej! — Jednego szukał, a do wszystkich przyszedł: ażeby ten. który przy wszystkich upadł, przy wszystkich się podniósł:
ażeby ten, który wszystkich zasmucił, wszystkich uwoselił. — Winniśmy dobry przykład
tym i w tym, komu i w czym złyśmy przykład dali.
II. Przyszedł Jezus drzwiami zamknionemi.
(Jan, XX. 26). Tomasz niedowiarstwem zawinił ciężko; Chrystus chce go upomnieć, ale
przy zamkniętych drzwiach. Dobry ojciec
upomina złego syna w zaciszu domowym,
aby go nie osławił. Miej i ty staranie o dobrą sławę drugich, i nie otwieraj ust swoich

ku ukrzywdzeniu sławy bliźniego swego; —
a .jeźlió kogo dla miłości Bożej upomnieć przyjdzie, czyń to przy drzwiach zamkniętych.
111. / stanął w pośrodku, i rzekł: Pokój
wam. (Jan,XX.26). Jak gdyby mówił: Gdym
w pośród was. pokój wam; inaczej nić masz
pokoju. Tomaszu, nie byłeś z te mi, w pośród
których stałem, i nie' było pokoju w sercu
twoim. — Ucz się stąd. że jeżeli Chrystus
Pan nie będzie w pośrodku, jeźli nie będzie
celem wszystkich spraw twoich, pokoju mieć
nie będziesz. Więc przestań uważać się za cel
i środek w uczynkach swoich; bo rzecz to
podła, niegodziwa, i pokój odbiera.
N A P I Ą T E K P O N I E D Z I E L I III. P O W I E I KIEJNOCY.
Słowa

Chrystusowe

do

Tomasza, i Tomaszowe

do

Chrystusa.

I. Polijm rzekł Tomaszowi. (Jan, XX. 27).
Dlaczego do niego jednego przemawia? Bylić
tam przecież godniejsi: Piotr. Jan, a może
tam była i Najświętsza Panna. Do Tomasza
tylko mówi, chcąc okazać, iż dla niego przyszedł. Nie zważa na godność wielu, lecz na
potrzebę jednego. O jak łaskawy, jak kocha-
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jący Pan i Bóg nasz! A ty raożebyś sic odwrócił od brata, który cię świeżo obraził?
Ucz sio, od Chrystusa, choćby nieproszony,
pierwszy a łaskawie przemawiać do tych, co
cię obrazili. Po tym także poznają, żeś uczniem
Chrystusowym, żeś ty synem Bożym.
II. Włóż sam palec twój, a oyłifdaj ręce maje,
i ścujijHij rękę twoję, a włóż w bok mój: a nie
bądź niewiernym, ale wiernym. (Jan, XX. 27).
1. Chrystus Pan dowodzi temi słowy, iż jako
Bóg. obecnym będąc wszędzie, widział i słyszał niedowiarstwo Tomasza. Gdyby Tomasz
był o tym pomyślał, strzegłby mowy swojej,
lila straży mowy i uczynków swoich, pomnij
zawsze i wszędzie na obecuość Boską. 2. Chrystus Pan dozwala Tomaszowi wszystkiego,
czego pragnął, na utwierdzenie swej wiary;
dodaje wszakże przestrogę, mówiąc: a nie bądź
niewiernym, ale wiernym. Na wzór Chrystusa,
obchodźmy się słodko z winnemi, tak wszakże,
iżby, obok przebaczenia, znaleźli naukę.
III. Odpowiedział Tomasz i rzekł Mn: Pan.
mój i. Bóy mój. (Jan, XX. 28). Boleść i miłość długiej mu mowy wzbroniły: Boleść
wielka, stąd, iż przekroczył. Miłość wielka,
stąd. iż zamiast odrzucenia, znalazł przebaczenie. Nazywa Panem, chcąc okazać bojaźu;
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nazywa I •oyicm. chcąc miłość wyrazić. I ty
uznajesz Chrystusa Panem i Bogiem twoim;
ale sic z Nim nie obchodzisz jak z Panem,
ani jak z Bogiem. Jeźli masz Go za Pana.
czemuż się nie boisz obrazić Go? Jeźli masz
Go za Boga. czemuż Go nie kochasz nad
wszystko? Pan n\ój, i Bóg mój.
X A SOBOTĘ PO X I E D Z I E L I III. PO W I E L K I E J N O CY.
Chrystus objawia się uczniom u morza T y b e r y j a c k i e g o .

I. Rzeki im Szymon Piotr: Idę ryby łotr id.
Rzekli mu: Idziem i my z tobą. (Jan. XXI. 3).
Dziwna zgoda w miłości. Jeden oznajmia życzenie, wszyscy się zgadzają. Nie zakłócaj
miłości i zgody w rzeczach uczciwych i godziwych. — Dziwna też siła przykładu, szczególniej w przełożonych. Jeźliś podwładny,
śpiesz za dobrym przykładem przełożonych:
jeźliś przełożony, dobrym przykładem porywaj
podwładnych.
II. / usiedli w łódź: u- ondj nocy nic nic
ułowili. (Jan. XX ^ 3). Bóg tak zrządził, ażeby się nauczyli, że bez Jezusa na nic wszelka
praca: że w nocy, to jest w grzechu, w zarozumiałości. lub w złych zamiarach, praca
daremna i bez zasługi. Iżbyś więc odniósł

owoc trudu twego, pracuj w świetle łaski
Hożej, i łącz się z Bogiem myślą, sercem,
celem i modlitwą.
III. A gdy było rano, staniał Jezus na brzegu : wszakoż nie poztudi uczniowie, że był Jezus.
Rzekł im tedy Jezus: Dzieci, a macie ryby?
Odpowiedzieli Mu: Nie. (Jan, XXI. 4, 5).
Dopókiśmy w tym życiu, bijem się wśród
nocy po morzu. Kto łowi zaszczyty, rozkosze,
lub inne marności, za nadejściem dnia wieczności ujrzy, iż nic nie ułowił, oprócz boleści. Tak więc kieruj twą pracą, iżbyś, zapytany przez Chrystusa, czekającego nas na brzegu morza, mógł odpowiedzieć: Oto, com ułowił przy łasce Twojej. — Chrystus Ban pyta
uczniów, nie żeby się dowiedział, sam wszystko wiedząc, lecz żeby uznali, że próżną jest
praca bez Jezusa, a z Jezusem pełną. Bez
Ciebie nic nie możem, Panie!
N.Y N I E D Z I E L Ę I V .

PO

WIELKIEJNOCY.

Chrystus d a j e się poznać s w y m

I.
łodzi,
moyli
XXI.

uczniom.

Rzeki im : zapuśćcie sieć po prawej stronie
a najdziecie. Zapuścili tedy: a już nie
jej ciągnąc. przed mnóstwem ryb. (Jan,
H). Pan rozkazał; chociaż jeszcze nie

poznany, a już usłuchany. Stąd połów obfity.
Obfito bowiem owoce posłuszeństwa, bo Bóg
błogosławi. Bóg zgromadził mocą swoją ryby
dla tych. którzy Go usłuchać mieli. Nie pomoże praca bez laski Bożej. Nie ufaj więc
sobie, lecz Bogu. Po prawej stronie każe sieć
zarzucić, ażeby nas nauczył mieć chęci i zamiary prawe, bo takim tylko Bóg błogosławi.
II. Rzeki tedy liczeń on, którego miłoiral
Jezus, Piotrowi: Pan jest. (Jan. XXI. 7).
Dlaczego Jan naj pierwej poznał Jezusa?
I. Naprzód Hieronim Święty odpowiada nam.
mówiąc: „Jezus stał na brzegu. Apostołowie
..nie wiedzieli kogo widzieli. Dziewica tylko
„poznał dziewicę". Dziewictwo najprędzej prowadzi do poznania Boga, i rzeczy Boskich.
Błogosławieni czystego serca, abowiem oni Boga oglądają. (Mat. V. 8). 2. Św. Jan Złotousty tak mówi: „Ukochany ujrzał pierwszy,
„bo zawsze ukochany żywiej się wpatruje".
Stań się więc godnym przez miłość twoje,
aby cię ukochał, a ukocha cię i objawi się
tobie. 3. Jan uwiadamia Piotra o Jezusie. (Jo
wiesz o Bogu. bez zazdrości udziel.
III. Szymon Piotr usłyszawszy, iż Pan jest,
przepasał się suknią... i rzucił się na morze,
(Jan. XXI. 7). „Niepoprzestający na widzę-
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„niu, chciwie pożądający, o połów niedbający,
„niepomny na niebezpieczeństwo, skoro porznął Pana na brzegu, już mu za pilno, żeby
„miał s drugiemi dopływać łodzią". (Św. Hier.).
(iorliwość gardzi niebezpieczeństwem i nie
cierpi zwłoki. Wejrzyj na oziębłość swoję. dla
której tak leniwie i tak mało działasz, chociaż znasz tak wiele. Przerwij zwłoki, złam
przeszkody. Piotr nie utonął. — 1 ty dopłyniesz.
NA

PONIEDZIAŁEK PO N I E D Z I E L I
WIELKIEJNOCY.

IV.

PO

Chrystus na brzegu gotuje obiad, i z a p r a s z a uczniów.

I. (idy tedy wyszli na ziemię, ujrzeli węgle
nałożone, i rybę na nie włożonej i chleb.
(Jan, XXI. 9). 1. Gdy pracowali, Chrystus
im obiad gotował. Chociaż w chwalebnym
już ciele, nie zaniechał pospolitej posługi.
A tybyś miał w śmiertelnym ciele wzdrygnąć
się od jakiejbądż pracy? 2. Nie wiedzieli Apostołowie, skąd się wzięły ryby pieczone, skąd
chleb i obiad zastawiony. Chrystus chciał im
okazać tym cudem, że jest Panem wszystkiego, że wszystko zrządza, i że jak wszystko
dobre, tak i połów ryb od Niego pochodzi.

Wyznaj, że cokolwiek masz dobrego, wszystko
to od Boga. A więc Mu oddawaj wszystko,
i wszystko czyń dla chwały Jego.
II. Rzekł im .Jezus: Przynieście z ryb, któreście teraz pojmali.
Wstąpił Szymon Piotr
i wycuignął sieć na ziemię, pełną wielkich ryb,
sta pięćdziesiąt i trzech. (Jan. XXI. 10, II).
Chciał Chrystus, aby uczniowie Jego, zdziwieni
wielkością i wielością ryb, po całonocnym próżnym połowie pojmanych od razu. tym więcej
wyznawali dobrodziejstwo Jego. i do tym
większej ku Niemu miłości byli pobudzeni.
O jakąż winieneś miłość za tyle dobrodziejstw,
które mi cię Bóg obdarzył i obdarzać nie przestaje, pomimo niewierności twoich!
III. Rzekł im Jezus: Pójdźcie, obiadujcie.
(Jan. XXI. 12). O jakaż słodycz i uprzejmość
Chrystusa, zapraszającego i współobiadującego.
Oddawaj cześć tej dobroci Jogo, która z miłości zgotowała posiłek strudzonym i spracowanym. I ty także pilnie pracuj w łowieniu
dusz ludzkich, a ufaj, że Pan. na brzegu Ojczyzny wiecznej, zaprosi cię, abyś jadł i pił
u stołu Jego, w królestwie Jego. (Łuk. XXII. 30).
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NA W T O R E K 1*0 N I E D Z I E L I IV. !>(> W I E L K I KJNOCY.
Chrystus p o w i e r z a P i o t r o w i owce swoje.

I. (idy tedy obiad odprawili, rzeki Szymonowi Piotrowi Jezus: Szymon w Janów, miłujesz mię więcej nikli ci?
Rzekł Mu: Tak,
Panie, Ty wiisz, że Cię miłuję.
Rzekł mu:
Paś baranki moje. (Jan, XXI. 15). Chrystus
Pan przeznaczył Piotra na najwyższego Pasterza. Najwyższy to urząd, ale też najcięższa
praca, której aby podołać, potrzeba największej miłości. „Pyta o miłość, nakazuje pracę".
(Sw. Aug.). Większym u Chrystusa, kto więcej kocha. O tę wielkość się staraj, wszelką
inną wzgard/aj. Piotr odpowiada: Ty wiesz:
Nauczony upadkiem swoim, niedowierza już
sobie: a pomny zawstydzenia swego, nie mówi: Ty wiesz, że Cię miłuję więcej, niżli ci.
Nie wynoś się nad drugich, bo zgubisz gorliwość. znajdziesz pohańbienie.
II. Rzeki mu poictóre: Szymonie Janów, miłujesz mię? Rzekł MII : Tak, Panie: Ty wiesz,
że cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje.
(Jan, XXI. 16). Powtórnym zapytaniem wymaga powtórnego zaręczenia miłości, i naucza.
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że w pasterzu -dusz ma być miłość siała, bez
której nikt swojej nawet duszy nie zbawi.
Szczęśliwy Piotr, który mógł odrzec: Tak,
Panie; Ty wifaz, że Cię miłuję. O ja nieszczęśliwy, który musiałbym odpowiedzieć:
miłuję siebie, miłuję wygody, miłuję stworzenia. a Ciebie, Panie, kiedy niekiedy miłuję,
ale zbyt niestale, zbyt zimno! Ach, Panie!
niech Cię miłuję, jako Piotr miłował.
III. Rzecze mu potrzecie: Szymonie Janów,
miłujesz mię: Zasmucił się Piotr, że mu trzeci raz rzekł: Miłujesz mię? i rzekł Mu: Panie,
Ty wszystko wiesz: Ty wiesz, że Cię miłuję.
Itzekł mu: Płiś owce moje. (Jan. XXI. 17).
Po trzykroć zapytuje Piotra, aby Uo Apostołowie w tym większym mieli poważaniu, i aby
Piotr, który trzykroć zaprzał się był Jezusa,
trzykroć Uo wyznał. Ilekroć zgrzeszyłeś, tylekroć zaprzałeś się Boga. Czyś tylekroć (io
wyznał wiarą i miłością? Uzwyczaj się do
częstych aktów wiary i miłości, bo w nich
początek wszelkiego dobra. Zasmucił się Piotr
trzecim zapytaniem, bo albo wspomniawszy
na grzech swój zabolał, albo też przeląkł się
słabości swej. choć mu sumienie nic nie wyrzucało. I ty się lękaj: albowiem chociażbyś

się II niczym nie rzut, ale nic ir tym jesteś
usprawiedliwiony. (1. Kor. IV. 4).
X A Ś R O D Ę B O X I K O Z I K U IV. P O W I K L K I K . J N O C Y .
Chrystus p r z e p o w i a d a P i o t r o w i

męczeństwo.

]. Gdyś ln/ł młodszym, ojiasowałeś sic i chodziłeś, kędyś chciał; lecz gdy się starzejesz,
uyciągniesz ręce tire, a inny cię o pasze, i poprowadzi, gdzie ty nie chcesz. (Jan, XXI. 18).
Po trzykrotnym wyznaniu miłości, obawiał sio
Piotr, aby tak nie upadł, jak niegdyś po
oświadczeniu, że umrze za Chrystusa. Chrystus
Pan, litując sio, tej trwogi, upewnia go. że dla
miłości Jego na krzyżu umrze. Ach, Panie!
daj mi tę łaskę, abym drogą krzyżową za Tobą idąc. ukrzyżował ciało moje z namiętnościami i pożądliwościami. (Do Gal. V. 24).
a wyciągnął ręce na objęcie wszelkiego krzyża. na którym mi żyć i umierać przyjdzie.
11. A to powiedziawszy, rzekł mu: Pójdź za
mną. Piotr obróciwszy się, ujrzał onego ucznia,
którego miłował Jezus, posad idącego. (Jan.
XXI. 20). 1. Przepowiedziawszy Piotrowi krzyż,
uczy, jak ma go dźwigać, mówiąc: Pójdź za
mną: oto przykład mój przed oczyma twemi.
Dlatego upadamy pod krzyżem, że się w Jezusa

nic wpatrujem.
Patrząc na Jezusa, przinlka
i kończyciela wiary, który nuijąc przed sobą.
iresele, podjął krzyż, wzgardziwszy sromotę,
i siedzi na prawicy Stolicy Bożej. (Do Żyd.
Xli. 2). Piotra zawołał Chrystus, a Jan także
idzie. Kto kocha, nie czeka rozkazu, lecz dobrowolnie idzie za Jezusem. Dlaczego my tak
leniwie idziemy? bo zimno kochamy.
III. Teyo tedy ujrzawszy Piotr, rzekł Jezusowi: Panie, a ten co? Powiedział mu Jezus:
Tak clwe, aby został, aż przyjdę; co tobie do
teyo? ty pójdź za mną. (Jan, XXI. 21, 22).
Jezus upomina ciekawość Piotrowa; o jakże
bardziej twoje! Wdajesz się w cudze sprawy,
wglądasz w to, co kto czyni: co tobie do teyo ?
Ty idź za Chrystusem, resztę zostaw Bogu.
NA

CZWARTEK

1'0 N I E D Z I E L I

IV.

PO

WIELKIŹJNOCY.
Chrystus objawia się

na

górze

Galilejskiej,

więcej

niż 5 0 0 uczniom.

I. Poty w był widzian więcej, nikli od piąciset braci wespółtk (I. do Kor. XV. 6), którzy
poszli za jedenastu uczniami, idącemi do Galilei, na cfórę, <j<lzie im był postanowił Jezus.
(Mat. XXVIIL Ki). 1 . ' N i e do małej tylko
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liczby, ale do wszystkich Chrystus rozciągnął
swą miłość. Tak i ty czyń. bo miłość ograniczona jest zbyt niska, ziemska. 2. Apostołowie. idąc oglądać Jezusa, oznajmili to wszystkim. chcąc wszystkich uczestnikami tego
szczęścia uczynić. Co ci Bóg dał, udzielaj
drugim bez zazdrości.
II. Gdzie im hyt postanowił Jezus. (Mat.
XXVIII. l(i). I dotrzymał Jezus czasu i miejsca objawienia swojego. Wierny jest Pan
w obietnicach swoich. A ja, sługa niewierny.
Tak wiele Bogu obiecuję, tak mało dotrzymuję. Tak wiele dla Boga postanawiam, tak
mało dopełniam. A światu, który jest niewierny, ja tak wiernie służę! O hańbo! o głupoto moja!
III. A ujrzawszy Go, pokłonili sic: a niektórzy wątpili. (Mat. XXVIII. 17). Niektórzy
z tych, co (io jeszcze nie widzieli, wątpili,
chociaż o wszystkim, co było zaszło, wiedzieli.
Wątpili, bo nie dość kochali. O Panie! wyjm
serce kamienne z ciała naszeyo, i daj nam
serce mięsne (Ez. XXXVI. 'iii), abyśmy nie
wątpili, lecz sercem wierząc i kochając, oddawali Ci zawsze godne owoce wiary i miłości.
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N A 1 ' I Ą T K K P O N J K D Z I K L I I W P O W I K L K I K J W >CV.
Chrystus nakazuje uczniom nawrócenie ś w i a t a .

I. A przystąpiwszy Jezus, mówił im, rzekąe: Dana mi jest wszystka władza na Niebie
i'na ziemi. (Mat. XXV 111.18). Władza, którą
jako Bóg, miał na początku: jako człowiek,
wysłużył przez Krzyż i Mękę. 1 ty, przez cierpienie i dobrowolne umartwienie, wysłużyć
sobie możesz moc nad Niebem, mając ją mul
duszą swoją, i moc nad ziemią, mając ją nad
ciałem swoim. — Wyznawaj Jezusa Panem
wszystkiej władzy: cześć ilu oddawaj i poddaj się Mu: proś, by tobą rządził i sprawował. przez przełożonych twoich wedle woli
i chwały swojej.
II. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody:
(Mat. XXVIII. 19). Ponieważ dana rai jest
wszystka władza, tedy wy nauczajcie wszystkie narody. Jakże to jedno z drugiego wypływa? Wypływa z miłosierdzia Chrystusa
Pana, chcącego użyć swej władzy na zbawienie nasze. Błogosławmy Panu! Nauczajcie
wszystkie narody: a więc wszystkich ludzi.
I na ciebie wejrzał, to mówiąc. I nie wyłącza
nikogo. Jeżeliś powołany do nauczania, na-
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ucząj wszystkich: ale szczególniej ubogich
i maluczkich, bo o nich Chrystus powiedział.
Zaprawdę powiadam wam: J'6kiście uczynili
jednemu z tych hraciej mojej nu/niniejszych,
ni nieście uczynili. (Mat. XXV. 40).
III. Cliwzac je ir imię Ojcu, i Synu, i Duchu święteyo. (Mat. XXVIII. 10). Znosi obrzezanie, a stanowi Chrzest Święty. Dziękujmy
Bogu. że w Nowym Zakonie jarzmo -lego słodkie, a ciężar lekki. J tyś otrzymał dobrodziejstwo Chrztu. Cóż oddasz Panu? Chrześcijanin
jesteś. Ale cóż po imieniu bez uczynków?
tylko hańba większa. Żyj więc. jako przystoi
na dzieci Ojca naszego, który jest w Niebiesiech.
NA S O B O T Ę P O N I E D Z I E L I l V. PO WIELKIK.lN< K'Y.
Dalszy ciąg polecenia, danego A p o s t o ł o m .

I. Nutu:zając je chować wszystko, co wam
kolwiek przykazał. (Mat. XXVIII. 20). Chrystus Pan kazał naprzód uczyć, potym chrzcić,
potym napominać, iżby zachowywano wszystko,
cokolwiek przykazał, nauczając je nietylko
; znać. ale i chować prawo Hoże: bo końcem
prawa ewangielicznego jest, aby je spełniać.
Clinwać wszystko, nie zaś część jaką. .-I ktohy-

l:oltrick ziu-hował wszystek zakon, a tr jednymby
upadł, słał sic winien wszystkiego, (.lak. II. 10).
Zważ więc, od czego zależy zbawienie twoje.
Abowiem ta jest miłość Boża, abyśmy przykazań Jego strzegli, a przykazania Jego nie
sit ciężkie, (1. Jan, V. 3).
III. Kto uwierzy i ochrzci się, zbatrion będzie:
a kto nie uwierzy, będzie potępion. (Mar. XVI.
16). Zważ: co to jest być zbawionym, a co
potępionym! Jedno i drugie od ciebie zależy.
Chcesz być zbawionym ? Potrzeba na to wiary
i Chrztu, ale wiary żywej, to jest w uczynkach. nie zaś martwej, to jest bez uczynków.
Dziękuj za Chrzest, proś o wiarę żywą; dowodź jej uczynkami swemi, a proś Doga, aby
zaświecił tym, którzy w ciemności, i te cieniu
śmierci siedzą, ku wyprostowaniu nóg naszych
na drogę pokoju. (Łuk. 1. 79).
III. A cuda, tych, co uwierzą, te naśladować
będą. W imię moje czarty będą wyrzucać: nowemi językami będą mówić: węże będą brać:
i choćby co śmiertelnego pili, szkodzić im nie
bedzie: Xa niemocne ręce be la kłaść, a dobrze
się mieć będą. (Mar. XVI. 17, 18). My to duchownie sprawiamy, jako naucza Bernard św.
Czarty wyrzucamy, gdy z serca naszego grzechy wymiatamy. Nowi'mi językami mówimy.
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g d y d a w n y c h , a z ł y c h m ó w naszych zaniechamy.
Węże. bierzem, g d y zjadliwe pożądliwości g a s i m y .
Ś m i e r t e l n y napój bez szkody
pijem, g d y n a pokusy nie zezwalamy.
Chorych uzdrawiamy przez rąk kładzenie, g d y
dobremi u c z y n k a m i złe uczucia leczym.

NA N I E D Z I E L Ę V. ł'U W I E L K I E J NOC V.
Chrystus p r z y r z e k a być z nami aż do skończenia
wieków.

I. A oto ja jestem z wami )>o wszi/stkie dni,
aż do skończeniu świata. (Mat. XXVIII. 20).
Wysłał w świat uczniów, jako owce wpośród
wilków. Ale na obronę i pociechę te słodkie
zostawił im słowa: Oto ja jestem z wami.
Niechże te święte słowa będą twoją siłą
i twoją pociechą. Nie bój sic oblicza, ich: bom
ja z tob<[ jest, abi/m Cię wi/bawit, mówi J'an.
(Jer. I. 8). „Nie iżbyś nic nie cierpiał, lecz,
,,co daleko więcej, aby cię żaden złośnik nie
„złamał". (Św. Prosper).
II. Ja jestem z wami: i jako Bóg, i jako
Bóg-człowiek. 1. Jako Bóg napełniający wszys t k i e miejsca, a chociaż niewidziany, widzący
wszystko co czynim, co cierpim. Niech ci to
będzie bodźcem do ochotnej pracy i cierpie-
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nia. Oko Pańskie na innie obrócono. O! co
za pociecha, co za bezpieczeństwo, co za ochota! 2. .lako Bóg-człowiek jest z nami. przez
obecność w Najświętszym Sakramencie — a
nie tylko z nami, ale i w nas, gdy <«o przyjmujem. Cóż oddam Panu za ipszystko, co mi
dobrze czynił? (Ps. CXV. 12).
III. Ja jestem z wami. 1. Przez łaskę uświęcającą. ciągłą, która nas łączy z Hogiom.
0 jakież staranie mieć należy o tym łańcuchu
złotym ! 2. Przez laski pojedyńcze, szczególne,
dające siłę do uczynków nadprzyrodzonych.
Ode mnie zależy, aby te łaski były skutecznymi. O jak dalece byłbym innym, gdybym te
łaski zawsze był przyjmował! 3. Przez szczególną Opatrzność, urządzającą wszystko najlepiej, podług powołania każdego. Tylu sposobami zawsze jesteś ze mną, o Jezu mój! chcę
1 ja być z Tobą zawsze i we wszelki sposób.
NA

PONIEDZIAŁEK PO N I E D Z I E L I V. PO
W I E L K I E J NOCY.

Chrystus objawia się uczniom w Wieczerniku po r a z
ostatni.

1. Na ostatek onym, jedenaście spotem u stola
siedzących ukazał się: i wy ma wiał niedowiarstwo
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ich. (Mar. XVI. 14). Chrystus w chwalebnym
ciele, i już bliski wniebowstąpienia, jeszczo
nawiedza swe ucznie. i obcuje z niemi. Niech
to nas uczy nawiedzać bliźnich, w potrzebie
będących, i obcować z niemi, bez względu na
to, czy nam są równemi, czy niższemi od nas.
— I wymawiał niedowiarstwo ich, z miłości,
chcąc oświecić ich. Oby takiemi były wymówki twoje ! — A żaden z uczniów nie śmie
się tłómaczyć. Obyś tak przyjmował napomnienia starszych i przestrogę bratnią.
II. A teraz Ule do Tego, który mię posłał.
(Jan, XVI. 5). Smutek napełnił ich serca,
że mieli stracić z przed oczu Mistrza i Pasterza swego. O jakże smucić się mamy, my.
którzy Chrystusa Pana dobrowolnie z serca
utracamy, przez grzechy < >o nasze wyganiając,
a łaską Jego pomiatając. Widzieć Chrystusa
na ziemi, nie w naszej to mocy; lecz kochać
<io możemy zawsze. Przez miłość swoję On
zawsze z nami, skoro Mu miłość za miłość
oddajem.
III. Idę do Tego, który mię posłał. Chrystus Pan, po zmartwychwstaniu, objawia się
uczniom w chwalebnym ciele po kilkakroć, ale
na czas krótki, i znowu ich opuszcza; aby tym
sposobem przygotował ich, powoli, do zupeł-
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nego z niemi rozłączenia. Tak i my czyńmy
względem tego wszystkiego, co z obowiązku,
lub przez śmierć opuścić nam trzeba. Rzadko
i na krótko używajmy ziemskich pociech, a łatwo nam przyjdzie rozłączyć się z niemi.
NA WTOREK PO N I E D Z I E L I V. PO W I E L K I E J NOCY.
Chrystus pociesza uczniów z odejścia

swego.

I. J'ożyleczno wam, abym ja odszedł. (Jan,
XVI. 7). Nie mówi: pożytazno mnie, chociaż
wielce pożyteczno i l u było, po męce spocząć
w chwale, na prawicy Ojca. lecz mówi: pożyteczno wam. Tak mówiąc, uczy nas. że
w chwalebnym, równie jak w śmiertelnym
ciele, nie na siebie, lecz zważa na owce
swoje, i że zawsze, cokolwiek czyni, dla ich
dobra czyni. Więc słuszna, ażebyśmy i my
także, cokolwiek czynimy, wszystko czynili dla
Chrystusa, który wszystko dla nas czyni.
II. Ha jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do nas. (Jan. XVI, 7). Apostołowie kochali Jezusa, ale jeszcze zmysłowo: a więc
samych siebie kochali w Nim. Chrystus zaś
chce. aby uczniowie Jego kochali (io miłością
tak czystą a duchową, iżby najmniejsza czą-
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st.ka miłości własnej uio była przemieszaną
do miłości Bożej, i nie stanęła na zawadzie
Duchowi Świętemu. A my. pełni nas samych
i tylu nieporządnych uczuć, cżyż możem być
pełni Ducha Świętego,? „Nie może mieć pełn o ś c i łaski Ducha Świętego dusza, zajęta
„czym innym". (Św. Bernard).
III.
jeśli odejdę, poślę Go do was. (Jan,
XVI. 7). Przyjście więc Ducha Świętego zależało od odejścia Chrystusa. Bo chciał Bóg
odjąć im ostatnią pociechę zmysłową, a wtedy dopiero czystą, duchową napełnić ich. Nie
zakosztujesz rzeczy niebieskich i duchownych,
dopóki się od ziemskich a zmysłowych nie
oderwiesz. Rozbierz uczucia serca swego,
i zważ, które ci na zawadzie stoją, do zasmakowania w duchownych i niebieskich rzeczach.
NA ŚRODĘ PO N I E D Z I E L I V. PO WIELKIEJNOCY.
Chrystus w y p r o w a d z a uczniów na górę Oliwną.

1. Siedźcie w mieście, aż będziecie obleczeni
mocą z wysokości. (Łuk. XXIV. 10). Niech
cię te słowa nauczą, jak się przygotować trzeba do przyjęcia obiecanego Ducha Świętego.
1. Siedźcie: oznacza największe uspokojenie

umysłu, wolnego od wrzawy stworzeń i namiętności. 2. YV mieście: oznacza, że i w pośród najdumniejszych zajęć pokój wewnętrzny
mieć można i trzeba. 3. Az będziecie: nie
wyznacza czasu, iżby zapalił pożądanie, a woli
Hożej poddać się nauczył. 4. Obleczeni mocy
z wysokości: a więc bez Ducha Świętego jesteśmy nadzy i bezsilni. Lecz Duch Święty
obleka nas mocą z wysokości, ku pokonaniu
nędzy tego żywota, i wszelkich nieprzyjaciół
zbawienia.
II. I wywiódł je z miasta <lo Betanii. (Łuk.
XXIV. 50). Idzie do Betanii, jak wierzyć
można, dla pozdrowienia Marty i Magdaleny,
i dla zabrania ich z sobą na tryjumf swój.
0 jakże je kochał! Bo też zasłużyły: jedna
przez gościnność, daną Jezusowi: druga przez
bogomyślność u nóg Jego. Bóg nie zapomina, co dla Niego czynim. Czemuż tak zapominamy, co uczynił dla nas!
III. Na górę. którą zowią Oliwną. (Dzieje
Ap., 1. 12). O jakież tam były uczucia Apostołów : radość i boleść, i łzy przedziwne,
1 ran Jezusowych słodkie całowanie, i modły
gorące! Idzie na górę Oliwną, z której ma
wstąpić na Niebiosa. Na tej górze poczęła
się była męka Chrystusowa. Niech to nas

uczy, że cierpienia i przeciwności są początkiem chwaty. Nie dojdzie,ni do chwały przez
pociechy świata, a zmysłów rozkosze. Wołajmy więc ze św. Teresą: Albo cierpiąc, albo
umrzeć.

NA CZWAKTKK PO N I E D Z I E L I V. PO W I E L KIEJ NOCY.
0 Wniebowstąpieniu

Pańskim.

I. / /milnuisłszy ręce swe, błogosławił im.
(Łuk. XXIV. 50). O. błogosławieństwo Boże,
dające pełność łaski Bożej i miłości pełność,
zstąp na nas! Ojcze nasz, błogosław nam
błogosławieństwem niebieskim, iżbyśmy się
oderwali od rzeczy ziemskich, które ani smakują duszom kochającym Ciebie, ani też nasycić mogą: a daj nam pożądanie rzeczy niebieskich i miłość Twoję.
II. Gdy oni patrzali, podniesion jest. (Dzie je.
1. 9). A nie tylko patrzali. ale sercem k'Niemu przylegali, i w sercu wołali: Pociągnij
mię za Tobą. (Pieśni Sal. 1. 3). Tak i my
wołajmy, za Chrystusem patrząc. Podniesion
jest: te słowa wskazywać się zdają, że zwolna
z przed oczu ich znikał, ażeby tym głębiej
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w dusze ich w niknął. "Wpatruj sic w Chrystusa. byś Co w duszy nosił.
111. Sam sic poniżył... I)l<wzei/o i liói/ in/wijższijł Go. (Do Fil. II. 8, 9).' Ach. wtedy
tylko do Nieba sio wznosim, gdy się poniżamy. . 1 to, że wstąpił, co jest jedno, iż pierwej
luft zstiipił. (Do Efez. IV. 9). Pokornym obiecał Chrystus: a kto się uniża, wi/wi/ższon będzie. (huk. XIV. 11). Im głębsze uniżenie
się. tym wyższe będzie wywyższenie nasze.
Możesz-li sobie Niebo obiecywać, idąc dalej
twą drogą? Zwróć się na drogę Chrystusa,
a idź za Nim.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI V. PO WIELKIKJNOCY.
D w a j Aniołowie

przepowiadają drugie p r z y j ś c i e
Chrystusowe.

I. A obłok wziął Go od oczu ich. (Dzieje.
I. 9). Przedmiot najmilszy, pociechę jedyną
odjął im obłok. Kiedy się Bogu podoba, przez
odjęcie pociechy swojej, spuścić obłok na duszę naszę. znośmy z pokorą to opustoszenie
serca, a wyglądajmy pocieszenia Pańskiego
w pokoju, bez trwogi. Bójmy się tylko obłoków namiętności, i nioporządnych skłonności,
które nam. z winy naszej, Boga zasłaniają.

O słońce łaski Bożej, rozbij te szatańskie
chmury!
II. A gdy pilnie patrzcdi za Nim, do Niebu
idącym: oto dwa mężowie stanęli przy nich
w białym odzienia, którzy też rzekli: Mężowie Galilejscy, czemu stoicie, patrząc w Niebo ?
(Dzieje, I. 10, 11). Aniołowie, po odejściu
Jezusa, upominają uczniów: 1. iż stoją, bo nie
stać, lecz z cnoty w cnotę postępować należy.
2. Iż patrzą w Niebo: bo nie dość jest patrzeć w Niebo: trzeba jeszcze pracować, aby
je zdobyć. Królestwo Niebieskie gwałt cierpi,
a gwałtownicg porywająje. (Mat. Xl. 12).
Ale może na tę wymówkę nie zasługujesz:
może nawet nie patrzysz w Niebo. Oczy moje
zawsze ku Panu: aboiriem On wyrwie z sidła
nogi moje. (I's. XXIV. 15).
III. Ten Jezus, który wzięt jest od was do
Nieba, tak przyjdzie, ja koście Go widzieli idącego do Nieba. (Dzieje, 1.11). W tejże chwale, ale w innym celu. Wstąpił do Nieba, aby
tam był obrońcą naszym; stamtąd przyjdzie
nas sądzić. Idźmyż tak za Jezusem Obrońcą,
i/byśmy nie musieli obawiać się Jezusa Sędziego.

X V S O B O T Ę PO N I E D Z I E L I V. PO W I E L K I E J N O C Y .
0 t r y j u m f a l n y m orszaku Chrystusa, w Niebo idącego.

I. Wstą/iiwszy na irysokość, wiódł więzienie
pojmane. (Efez. IV. 8). Wstępującemu na Niebiosa towarzyszą dusze, z otchłani uwolnione,
a miłością związane, i tryjumf Chrystusa tym
wspanialszym czynią. Wspominają na niewolę
swoję, i tym piękniejszą a słodszą jest im
wolność Chrystusowa, którą i widzą i czują.
Łączmy się do orszaku dusz błogosławionych,
a wpatrując się z niemi, wołajmy: Jako miłe
przybytki Twoje, Panie zastępów! żąda i ustaje
dusza moja do pałaców Pańskich. (Psalm
LXXXIII. 2, 3). Związani jeszcze pętami pożądliwości, wzdychajmy do wolności synów
Hożych, którą jest /.wiązka miłości. A naśladując Chrystusa, nie sami tylko do Nieba
wybierajmy się, ale z orszakiem dusz, przez
Niego odkupionych, a pracą i przykładem naszym do Nieba ciągnionych.
II. Wóz Hoży dziesięciu tysięcy rozmaity,
tysiące weselących się. (Psalm LXVII. 18).
Zabiegają Mu Aniołowie, winszując Chrystusowi Wodzowi, zwycięstwa nad piekłem: < Chrystusowi Pasterzowi znalezionej owieczki: Chry-
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stusowi Ojcu, przywołania Syna marnotrawnego. to jest rodzaju ludzkiego. Winszuj
z Aniołami. A sam wyznawaj, że Chrystus
Pan przez mękę i krew swoję daje ci zwycięstwo nad piekłem, że cię. owieczkę błąkającą się. po cierniach pożądliwości, na łono
swe bierze, żeś tym synem marnotrawnym,
co rozprószył całą majętność, od Boga ci
daną.
III. Wat<ipił _ lióg z wesołym śpiiwaniem.
(Ps. XLYJ. (i). Śpiewały Mu dusze odkupione
ten śpiew najmilszy. Odkupiłeś nas Bogu
przez krew swoją. Śpiewali Aniołowie, mówiąc,
głosem wielkim : Godzien jest Baranek, który
jest zabity, wziąć mor, i hóstwo, i mądrość,
i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
(Obj. V. !J, 12). Śpiewajmy tak Panu. Wyznawajmy Mu, iż nas odkupił krwią swoją.
Stąd godność dusz naszych; obyśmy jej nie
stracili! Obyśmy starego człowieka zabili
w nas, iżbyśmy byli godni czci i błogosławieństwa wiecznego!

ii
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0

N I E D Z I E L Ę VI. PO

tryjumfalrym

wejściu

WIELK1KJNOCY.

Chrystusa

do

Nieba.

1. U ykonałem uprawę, którąś mi zlecił. A teraz, wiław mię Ty, Ojcze. (Jan, XVII. 4, 5).
Spełnił posłuszeństwo, okazał rany i zdobycz,
i wtedy dopiero o chwałę, prosi. Leniwy
w posłuszeństwie, niecierpliwy w cierpieniu,
a o zbawienie bliźnich, i o własne nawet niedbały, gdyby ci przyszło w tej chwili przed
Bogiem stanąć, czy mógłbyś powiedzieć Mu:
Wykonałem sprawę, którąś mi zlecił. A teraz
wsław mię, Ty Ojcze. A więc zawstydź się,
a popraw się bardzo prędko, abyś w godzinę
śmierci mógł zawołać: Wsław mię, o Panie!
bom wykonał sprawę twoję.
U. łłzekł Pan Pana memu: siedź na prawicy mojej. (Ps. C'IX. 1). Owóż człowieczeństwo Chrystusowe, na prawicy Bożej siedzi,
na znak potęgi, i majestatu, i wywyższenia
nad wszystkie stworzenia; a dusze błogosławione i Anioły cześć najwyższą oddają temu
bratu naszemu, który sam się poniżył, stawszy
się posłusznym aż do śmierci: a śmierci krzyżowej. Dlaczego i Bóg wywyższył Go. | l)o Fil.
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II. 8, 9). Ucz się stąd. iż pokora jest pewną
drogą do chwały.
III. I siedzi na prawicy Bożej. (Mar.XVI.
1!)). Aby rozkazowa! i sądził. Lecz to tylko
rozkazuje, co sam czynił: iżby przykładem
swoim osłodził i ułatwił rozkazanie swoje. Nikczemnym jest sługa, nie chcący czynić, co
czynił Pan i I5óg jego, który też go sądzić
będzie. A sądzić będzie skryto.śei serc naszych,
.leźli nie kochasz w Nim Ojca. Krata i Pana.
bój się Sędziego, którego nie oszukasz, choćbyś oszukał świat cały.
NA P O N I E D Z I A Ł E K PO N I E D Z I E L I V. PO
W I E L K I EJ NOCY.
Owoce Wniebowstąpienia Pańskiego.

1. Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnoście się, bramy wieczne. (Ps. XXI 11.7). Pierwszym owocem Wniebowstąpienia Pańskiego
jest. iż bramy Nieba, przez grzech zamknięte,
Chrystus nam otworzył, tak, że do Nieba
wejść możem, bylebyśmy chcieli. O jakież
były okrzyki radości ojców naszych, oczekujących w otchłani podniesienia bram wiecznych!
I my się radujmy; bo i nam otwarte Niebo,
t irzech jedynie może je. nam zamknąć. Orzech
11*
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więc jest złom niezmiernym. bo nas lak niezmiernego dobra pozbawia. A więc strzeżmy
się grzechu, by nam w godzinę śmierci nie
powiedziano: Zamknione są drzici... (Mat.
XXV. 10). Czujcież ted;/: bo nie wiecie dniu
ani godziny. (Mat. XXV. 13).
II. Idę gotować wam miejsce. (Jan,XIV. 2).
Drugim owocem Wniebowstąpienia Pańskiego,
jest, iż nam gotuje miejsce. A tak nie tylko
nam przez mękę i śmierć, lecz nadto i przez
chwalę służy. O jak dobry jest Bóg! Chceszli
odpowiedzieć tej dobroci Jego. służ Mu przez
chwałę i zelżywość, przez osławienie i dobra
sławę. (łl. Do Kor. VI. 8). Zasługuje na to
Bóg, który tyle zasłużył się tobie.
III. Ale i jeźłiby kto zgrzeszył, rzeczniku
mamy u Ojca: Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. (I. Jan, II. 1). Owóż trzeci owoc. Tyle
razy upadamy, tyle razy do grzechu wracamy,
a zawsze mamy rzecznika, który bezustannie
okazuje swe rany Ojcu swojemu, aby sprawiedliwe zagniewanie Jego od nas przestępnych
odwrócił, a miłosierdzie Jego wyjednał nam.
Pomnij wszakże, iż Chrystus powiedział: Xiv
za światem proszę. (Jan. XVII. 9j. A więc
nie podług świata żyj, lecz podług Chrystusa.
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NA W T O R E K 1'0 N I E D Z I E L I VI. 1'0 W I E L KI WNOCY.
0 naszym wstępowaniu.

I. Rozłożył wstępowaniu w sercu swoim:
ir piulole -płaczu. (Ps. LXXXIII. (i). Wstąpienie Chrystusowe i nas do wstępowania nagli.
Wstępowanie nasze wielorakie, j e s t naprzód
ir piulole płaczu, ku oczyszczeniu dusz naszych.
Tu nam potrzeba dosiąść kom rozhukanych
namiętności naszych. Wzniosą nas. jeźli pod
nami będą, mówi Augustyn święty. To nas
podnosi, co mamy pod nogami. Zdepczmy
więc świat i nas samych szlachetną wzgardą.
II. Pójdą z mocy llo mocy. (Ps. LXXXIII.
8). Drugie wstępowanie jo3t w drodze doskonałości, przez postępowanie z cnoty w cnotę.
Nie masz końca tej drodze, bo powiedział
Chrystus: Jitędicież wy tedy doskonali, jako
i Ojciec wasz niebieski doskonałym jest. (Mat.
V. 48). A więc codziennie ku temu dążyć,
codziennie ku temu postępować nam potrzeba. żadnej nie opuszczając sposobności, bo
opuszczona już się nie wróci. Ileżeśmy to ich
opuścili i stracili dotąd? Odtąd przynajmniej
bądźmy pilnemi i gorliwemi.
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III. Aż oglądają Boga nad Bugi w Syjonie.
(Ps. LXXXIII. 8). Trzecie wstępowanie jest
przez jednoczenie się z Bogiem. O kiedyż tak
się poduiosę, iżby mi Bóg byt wszystkim:
iżbym, oprócz Iloga, niczego nie pragnął i niczego się nie bał: iżbym Boga nad wszystko
kochał? Kiedyż tak się podniosę, ja. który
jeszcze zbyt kocham siebie i w ziemskich rzeczach się kocham! ja, który sądów ludzkich
się boję. a. dla ludzkiego względu, nie mam
względu na Boga! Któż wstąpi na górę Pańską, aho kto bedzie st<il na świętym miejscu
Jego? Niewinnych rak, a czystego serca. (Ps.
XXIII. 3, 4).

NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI VI. 1'0 WIELKIEJNOCY.
0 powrocie uczniów do Jeruzalem.

I. A oni, pokłon uczyniwszy, wrócili sic, do
Jeruzalem. (Łuk. XXIV. 52). Posłuszni Aniołom, opuszczają miejsce dla siebie tak drogie
i takiej pociechy. Ucz się stąd nie przywiązywać się do miejsca i wyrzec się wszelkiej
pociechy, duchownej nawet, jeźli dla cnoty
posłuszeństwa poświęcić ją trzeba. Uczniowie
uczynili pokłon śladom stóp Chrystusowych.
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) my to uczynić możem i winniśmy, w ślady
Chrystusowe wstępując.
II. Wrócili sic do Jeruzalem z weseleni wielkim. (Łuk. XXIV. 52). Iż widzieli chwałę
Pańską: iż otrzymali błogosławieństwo na
prace, na które je posłał: iż wzięli obietnicę
zgotowania im miejsca w niebiesiech. W takich rzeczach weselą się słudzy Hoży weselem
wielkim. Inne jest wesele świata. Czyś
sługą Hożym, czyś świata służalcem, poznasz
to z tego, jakim jest wesele twoje.
III. A wszedłszy do Wieczernika, na modlitwie trwali, posłuszni Cprystusowi, który
im kazał wrócić do Jeruzalem, i tam oczekiwać zesłania Ducha Świętego. Czekali także,
czując niemoc swoję, a mocy z góry wyglądając, iżby w pracy nie ustali, a w trudach
i w mękach wytrwali. Wyznawajmy, że bez
Boga nic nie możem, lecz oraz ze świętym
Pawłem posłuszni rozkazaniu Hożemu, wołajmy: Wszystko moyę w Tym, który mię umacnia.
I l')o Kil. 1 V . 13). Nie iżbyśmy byli dostateczni
sami z siebie co mi/śleć, jako sami z siebie;
ale dostatcczno&ć nasza z Boya jest. (II. Do
Kor. Hi. 5).
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NA

CZWARTEK PO N I E D Z I E L I
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PO

WIEL-

Macieja.

I. Dni jego niechaj będą krótkie: a biskupstwo jego niechaj weźmie inni/. (Ps. CVIII. 8).
Ta przepowiednia spełniła się na Judaszu.
Po zaprzedaniu Jezusa, dni Judasza były krótkie, a biskupstwo jego wziął inny. Bój się
zaprzedawać i zdradzać Jezusa, iżby nie ukrócił dni twoich, a miejsca w Niebie, tobie zgotowanego, nie oddał innemu.
II. Na wezwanie Piotra, iżby na miejsce
Judasza obrać Apostoła, postanowili dn a: Józefa, którego zwano Barsabas, którego naztjwano Sprawiedliwym, i Macieja.
A modląc
nie, mówili: Tg, Panie, który znasz serca
wszystkich, okaż, któregoś obrał z tych dnu
jednego. (Dzieje, I. 23, 24). Oto sposób dobrego wyboru: modlitwa i zdanie się na wolę
Bożą. Tego dwojga używaj przy wyborze każdym. Żeś nie tak obierał dotąd, źle było!
Bądźże choć po szkodzie mądrym.
III. / dali im losy, i padł los na Macieja,
i policzon jest z jedenaścią Apostołów. (Dzieje,
1. 26). Ani się Maciej w pychę stąd wzbija:
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ani Józef szemrze, iż nie obrany, chociaż pierwej mianowany i sprawiedliwym zwany. Obaj
poddali się woli Hożej. Jeźli cię wyniosą nad
drugich, naśladuj Macieja; jeźli innego nad
ciebie przeniosą, naśladuj Józefa.
NA PIĄTEKPO NIEDZIELI VI. PO WIELKI EJ NOCY.
Oczekiwanie Ducha Świętego.

I. A wy siedźcie w mieście. (Luk XXIV. 4!)).
1 wedle tego rozkazania Chrystusowego, w odosobnieniu od świata, nie w zgiełku, lecz w modlitwie, siedzieli w mieście, dalecy od spraw
doczesnych. Duch Święty jest językiem Hożym. ale nie daje się słyszeć w zgiełku, ani
się daje w roztargnieniu zrozumieć. A więc
utrzymaj się zawsze w skupieniu wewnętrznym,
nawet wśród spraw zewnętrznych, iżbyś zawsze słyszał i rozumiał wołanie Ducha świętego.
II. yli będziecie obleczeni mocą z wysokości.
(Łuk. XXIV. 49). A iż nie wiedzieli ani dnia.
ani godziny przyjścia Ducha Świętego, tak
się sprawowali, iż byli zawsze gotowi na
przyjęcie Jego. I oczekiwali z upragnieniem,
a z cierpliwością, z najgorętszym pożądaniem,
a oraz z poddaniem się woli Hożej, w tym.
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iżby został Ducha Świętego, kiedy Mu się
upodoba. A więc we wszelkim pożądaniu,
a nawet w pożądaniu pociech duchowych
potrzeba być obojętnym, i tego tylko pragnąć, aby się wola Boża w nas i względem
nas spełniała.
111. Trwali jednomyślnie na modlitwie.
(Dzieje, 1. 14). Wiedzieli, że Ojciec z Nieba
da Duchu dobreyo tym, którzy (lo proszą.
(Łuk. Xl. 13). Modlitwa przyciąga Ducha
Świętego. Jeźli jak należy modlić się będziesz.
Ducha Świętego mieć bodziesz. Wspomnij,
jakiemi były modlitwy twoje, i nie dziw się.
że tak mato masz Ducha Bożego. A więc
módl się lepiej, oczyszczaj lepiej twe serce,
a weźmiesz Ducha Świętego tyle, że i drugich serca Duchem Świętym zapalać i oświecać będziesz.
N A S O B O T Ę P O N I E D Z I E L I VI. P O W l E L K l E J N O t
Szczególne

przygotowanie

Apostołów do

V.

przyjęcia

Ducha Świętego.

1. Wszyscy
i Tomasz był
świadczeniem,
od braci. Nie

trwali. (Dzieje, I. 14). A więc
razem, nauczony smutnym dojak wiele traci, kto się oddziela
unikaj modlitwy wspólnej, pod
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pozorem, że na osobności lepiej się modlisz,
bo stracisz przez to udział w łaskach wspólnych, i prawo do łask osobnych. O gdybyś
wiedział: jakiej ceny przed Bogiem, a pożytku
dla dusz jest modlitwa wspólna i wszystkie
ćwiczenia duchowne wspólne, wszędziebyś
szukał modlitwy wspólnej, i z ludem w kościele, i z domownikami w domu. i z braćmi
w zgromadzeniu. Wszyscy trwali!
II. Tnrali jednomyślnie. (Dzieje, 1. 14).
W największej zgodzie i zlaniu się serc: co
się też okazało i przy obiorze Macieja. A tej
związki miłości nie rozerwała ani liczba zgromadzonych, ani rozmaitość ich pochodzenia,
ani różność charakterów. A mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna. (Dzieje,
IV. 32). Duch .Święty jest miłością istotną
i związką miłości. Jakże się Go spodziewać
ma, kto rwie tę związkę, nie dochowując prawa miłości.
iii. Na modlitwie z niewiastami i z Maryją,
Matką Jezusową. (Dzieje, 1. 14). Teologowie
nauczają, że Maryja wysłużyła prędsze Wcielenie; godzi się też myśleć, że wymodliła
u Syna prędsze zesłanie Ducha Świętego. —
I miejmy cenić Maryją! Z szacunku powstanie
miłość, z miłości ufanie. Z wielką ufnością
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zanoś przez Nią twe modły do lioga. iżby
przez Nią uzacnione godnemi się stały.
XA

DZIEŃ

ZIELONYCH

0 zesłaniu Oucha Świętego,
wiatru

ŚWIĄTEK.

jakoby

przypadającego

gwałtownego.

I. A gdy się spełniały dni Pięćdziesiątnice,
In/Ii wszyscy wespółek nu tymże miejscu. (Dzieje, II. 1). Niegdyś w tym dniu objawił był
Pan Bóg prawo boja/ni; dziś Duch Święty
przychodzi zapisać prawo miłości w sercach
wiernych Chrystusowych. AUtowiem jarzmo
moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie.
(Mat. Xl. 30). Podług onych słów Chrystusa
Pana. oznaczających prawo miłości, prawdziwie miłującemu Boga nie masz nic trudnego.
O tę miłość prosimy Ducha Świętego, który
jest Duchem miłości. O! przyjdź, Duchu
Święty, zapisać w sercu moim to święto prawo, iżbym już nie jako niewolnik, lecz jako
syn służył Bogu mojemu!
II. I stał się zprędka z Nieba szum, jakoby
przypadającego wiatru gwałtownego. (Dzieje,
II. 2). I stał się szum, jakoby dla obudzenia
śpiących. O jakże głęboko śpię, gdy tego szumu nie słyszę! /prędka, jakoby niespodzianie:
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albowiem Duch Święty nawiedza kiedy chce
i zprędka: a przeto, jako zawsze pożądać, tak
zawsze spodziewać się (io należy. '/ Nieba,
skąd wszelki datek dobrg, to jest Syn, Doży.
i wszelki dar doskonały, to jest Duch Święty.
(Jak. I. 17). Jakoby wiatru gwałtownego, na
znak pędu. z jakim serca nasze ku dobremu
porywa. O jakże silnego a gwałtownego tchnienia potrzeba na porwanie mnie ciężkiego i leniwego ku Bogu! Przybądź. Duchu Święty,
a tchnieniem Twoim ożyw serce moje.
Ul. / napełnił wszgstek dow, gdzie siedzieli.
(Dzieje, II. 2). To napełnienie oznacza oblitość darów, któremi Duch Święty napełnia
Kościół, i tych, co w Kościele trwają. Proś
Ducha Świętego, aby napełnił wszystok dom
twój duszy. Otwórz Mu wszystkie tajniki serca swego, iżby je przewiał i w nich zagościł.
Lecz nie napełni cię. jeźli w skupieniu ducha,
w domku swej duszy, siedzieć nie będziesz.
Albowiem dusz błędnych i rozproszonych nie
napełnia Duch Boży.
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0
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PONIEDZIAŁEK
Ducha

ŚWIĄTECZNY.

Świętego

w

kształcie

języków

ognistych.

I. I ukazały się im rozdzielone języki. (Dzieje,
II. 3). Duch Święty dauy jest Apostołom, nie
jako rzecz martwa: ale iżby, nim ożywieni,
stali się kaznodziejami nowego prawa: i dlatego dany, im jest w kształcie języków, iżby
opowiadali wielmożne sprawy Boże. (Dzieje, II.
11). Osądź się sam z mów swoich: czy masz
Ducha Świętego w swym sercu ? Albowiem
z obfitości serca usta mówią. (Łuk. VI. 45).
Popraw swe serce, a poprawisz język.
II. / ukazały im się rozdzielone języki, jakoby ognia. (Dzieje, II. 3). W innym czasie
Duch Święty ukazał się był jako obłok, jako
gołębica, jako rzeka; teraz się ukazał pod
postacią ognia, dla oznaczenia, iż Apostołowie, przezeń oświeceni, i drugich oświecać
mają; przezeń zapaleni, i drugich zapalać
mają: przezeń oczyszczeni, i drugich oczyszczać
mają. O jakże potrzebujesz ognia I )ucha Świętego. na oświecenie ciemności umysłu światłem Bożym, na zapalenie serca miłością

Hożą. Przybądź, Duchu Święty, zapal światłość zmysłom, wlćj miłość sercom !
III. 1 usiadł na każdym z nich z osobna.
(Dzieje, II. 3). Święty r (irzegórz Nazyjanzeński powiada, że Duch Święty usiadł, na znak
królewskiej dostojności, aby zakrólował nad
ich sercami. Usiadł, na utwierdzenie łaski
w ich duszach. O gdybyś Duchowi Świętemu
dał zakrólować nad sercem, a zamieszkać
w duszy, aby cię, niestałego, a zmiennego,
utwierdził! Będzie panował nad tobą i w tobie, jeźli natchnieniom .lego posłusznym będziesz. Utwierdzi cię w łasce Bożej, jeźli wola
twoja będzie stateczną a mężną.
XA

WTOREK

ŚWIĄTECZNY.

W j a k i m celu jest z e s ł a n y Duch Ś w i ę t y .

1. A ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na
wieki, Ducha prawdy, którego świat przyjąć
nie może: (Jan. XIV. 10, 17). A więc zesłan
jest, aby był Pocieszycielem. A pociesza, bo
jest Duchem prawdy, ku rozeznaniu prawdy
od fałszu. Wszystkie smutki nasze są dziełem
fałszu. Skoro odkryjesz prawdę, wnet pociechę
znajdziesz.

II. Gdg przyjdzie nu Ihich /trawili/, nauczi/
unw wszelkiej prawdy. (Jan., XIV. I.'i). Drugi rri celem zesłania Ducha Świętego jest. aby
dal Apostołom, a przez nich Kościołowi, zrozumienie tego wszystkiego, co Chrystus Pan
bądź jawnie, bądź tajemnie nauczał. O jak
opatrzna troskliwość Boża, ku oświeceniu myśli naszych ! Rozum jest przewodnikiem woli.
0 jakże wiele zależy na tym. ażeby ten przewodnik prawdą Bożą świecił, iżby wola nasza nie dała się uwieść złudzeniom świata
1 ciała.
III. A On gdg przyjdzie, Lcdzie karat świat
z grzechu, i z sprawiedliwości, i z sądu. ((.Ian.
XIV. 8). Trzecim celem zesłania Ducha Świętego jest: iżby karał świat, ku poprawie. —
A więc wszelkie upominanie i karanie ma
być czynione w Duchu Świętym, który jest
Duchem Miłości; a więc w duchu miłości
i łagodności., Uważ trzy rzeczy, z których
karze Duch Święty. Z grzechu, to jest za
grzech niewiary: ze sprawiedliwości, to jest
za mniemaną sprawiedliwość tego świata, przeciwną sprawiedliwości Bożej: i z sądu, to jest
za złe uczynki, przez które świat uznaje szatana książęciem swoim. Zważ: jakiemi są:
wiara, sprawiedliwość i uczynki twoje?

NA .ŚRODĘ ŚWIĄTECZNĄ.
Co Duch Ś w i ę t y w A p o s t o ł a c h s p r a w i ł .

I. .1 // // będziecie chrzczeni Dncheni Sirictym. (Dzieje, I. 5). Zesłanie Ducha Świętego
Chrystus Pan nazywa Chrztom, dla głównych
skutków Chrztu, które zesłanie Ducha Świętego w duszach Apostołów sprawić miało:
a temi są: oczyszczenie z grzechójw, odpuszczenie kary, laska, miłość doskonała, doskonale z Bogiem połączenie, i wszystkich cnót
nadprzyrodzonych wolne posiadanie. O szczęśliwe dusze Apostołów! O nędzna dusza moja.
której na tym wszystkim zbywa! Przybądź,
Duchu Święty, napełń łaską swoją serca, któreś stworzył!
II. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, przez Ducha Śunęteyo, który ua/m jest dan.
(Do Kzym. V. 5). A tą miłością jest gorliwość, którą Duch Święty zapalił Apostołów,
ku nawróceniu całego świata dla chwały Bożej : tak, iż ci, którzy przedtym z bojaźni
Chrystusa odbiegli, po otrzymaniu Ducha Świętego. wszelki trud. męczarnie i śmierć dla
Chrystusa podjęli. Mas/li choć początek tej
gorliwości o chwałę Bożą i o zbawienie twoje

i bliźnich twoich? Jakieś ku temu poniósł
trudy, jakieś zw yciężył trudy i przeszkody ?
III. I poczęli mówić rozmai/ćmi językomi.
(Dzieje, II. 4). Iżby mogli opowiadać Ewangieliją wszystkim narodom, dał im Duch Święty
dar języków wszystkich. A więc dał łaski, stosowne do ich powołania. Tak Bóg zawżdy
czyni. Do czego powołał, do tego swej łaski
nie skąpi. 1 ciebie Bóg we wszelką potrzebną
łaskę opatrzy, byłeś szedł drogą, którą ci wskazuje. a używał środków, które ci podaje. Wina
wszelkich niedostatków dusz naszych— w niedbałości naszej. O jakżebyśmy świętymi byli.
gdybyśmy z łask Twoich, Boże, korzystali!
NA

CZWARTEK

ŚWIĄTECZNY.

Co Apostołowie czynili, p r z y j ą w s z y Ducha Świętego.

I. I poczęli mówić rozmaiłćmi językami, juko
im Duch Święty wyinawinć dawał. I Dzieje, II. 4).
Wziąwszy Ducha Świętego, Apostołowie poczęli mężnie opowiadać wszelkie sprawy Jezusa Ukrzyżowanego: przedtym nieumiejętni,
teraz mądrości pełni: przedtym trwożliw i, teraz odważni na w;szelkie trudy i na śmierć
samą. Kim Duch Święty porusza, ten się niczego nie lęka. Wzywaj więc Ducha Swię-
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tego, a nie bój się iść za natchnieniem Jego,
ani się ociągaj. Da ci zwycięstwo.
II. I zdumiewali się wszyscy i dziwowali,
(Dzieje. II. 12). Mądrość Apostołów, wymowa,
rozliczność języków, jasność w wykładzie tajemnic Bożych, gorliwość i męstwo, wszystko
to dziwnym a cudownym było. — Cudowne
sprawy Pańskie. Ach. Panie! nam nędznym
i nieumiejętnym udziel z darów Twoich, iżbyśmy opowiadali zbawienie Twoje.
III. , 1 stanąwszy Piotr zjedenaścią, podniósł
ylos swój. (Dzieje, Ił. 14). Nie tracą czasu,
z pierwszego zebrania się żydów korzystają,
a opowiadając Jezusa Ukrzyżowanego, tłumy
nawracają.
usłyszawszy to, skruszeni są. na
sercu... 1 przystało dnia. oneyo jakoby trzy tysiące dusz. (Dzieje, Jj. 37, 41). Owoż skutek
wierności Duchowi Świętemu, lleżbyś i ty
zjednał dusz Chrystusowi, gdybyś miał gorliwość, a w mowach twoich Ducha Świętego
się radził: gdybyś, zamiast opowiadania spraw
swoich, opowiadał sprawy Chrystusowe.
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NA

PIĄTEK

ŚWIĄTECZNY.

Owoce Ducha Świętego w pierwszych Chrześcijanach.

J. / trwali w nauce Apostolskiej; i tr uczę- •
stuichrie łamania chleba, i ir modlitwach.
(I)zieje. U. 421. 1. Trwają w nauce Apostolskiej przykrej, a przeciwnej zmysłom i namiętnościom. 2. Trwają w uczestnictwie łamania
chleba, to jest w częstej Komunii świętej
a z jakim owocem ? 8. Trwają w modlitwie
z jaką wiarą? z jaką pokorą? z jaką stałością? Porównaj się z niemi.
II. Wszyscy też, którzy wierzyli, byli pospołu: i wszystko mieli spólne. (Dzieje. 11.44).
Nie było między niemi zimnego słowa: moje
i twoje. Kto Ducha Hożego przyjmie, łatwo
się odrywa od rzeczy ziemskich. A im się
więcej od nich oderwiesz, tym więcej Ducha
Hożego mieć będziesz. Nie wchodzi Duch
Hoży w serca zajęte czym innym.
III. A mnóstwa wierzących było serce jedno
i dusza jedna. (Dzieje. IV. 32). W takiej rozliczności narodów, stanów, zdolności, serco jedno i dusza jedna — b<> wiara jedna i miłość
jedna. Żadnej zwady, żadnego zachmurzenia,
żadnej niepogody. O błogosławione zgroraa-

dzenie, błogosławiona Chrystusowa rodzina,
w której serce jedno i dusza jedna! Oto jako
dobra, a jako wdzięczna rzecz mieszkać bracićj
społem, i Ps. ('XXXII. 1). Chceszli Ducha
Hożego zachować? Staraj się o taką jedność
i zjrodę. Kto ją zrywa, ten źrenicę z oka
wyrywa.
NA

SOBOTĘ

ŚWIĄTECZNĄ.

0 tych. co nie p r z y j m u j ą Ducha Świętego

I. I rzekł Bóg: Nie będzie trwał duch mój
na wieki w człowiecze, gdyż jest cudem. ((Jen.
VI. 3.). Kto oddany, zmysłowości i rozkoszom
cielesnym, Ducha Świętego mieć nie może.
Ho ciało pożąda przeciw duchowi, a duch
przeciw ciału. A więc trzeba ci walczyć przeciw zmysłom, iżby pożądliwości ciała zwyciężyć.
II. Duch bowiem święty karności uciec ze
przed obłndnościa, (Mądr. I. 5). Ho jest duchem prawdy, a więc przeciwnikiem wszelkiego zmyślenia. Nie mają Ducha Świętego
ci, co za innych się udają, aniżeli są. ci, co,
pod pozorem gorliwości o chwałę Hożą. lub
pożytek bliźnich, starają się o nasycenie miłości własnej.

JJI. Bucha prawili/, którego świat przyjąć
nie może. (Jan, XIV. 17). Bo świat fałszem
ludzi: zaleca bogactwa, zaszczyty, rozkosze:
unika ubóstwa, wzgardy i krzyża. Prawda zaś
ma wręcz przeciwną naukę. Nie może przeto
świat przyjąć ducha prawdy. A ty czy możesz go przyjąć? Jeźli chcesz, możesz. Między duchem świata a Duchem Bożym wybieraj.
N A N I E D Z I E L Ę Ś W I Ę T E J TRÓJCY.
0 Tajemnicy T r ó j c y Ś w i ę t e j .

I. Pan Jióg nasz, Pan jeden jest. (Deut.
VI. 4). 15óg jest istotą jeduą, niezłożouą, nieskończenie doskonałą, pierwszym początkiem
wszech rzeczy i ostatnim końcem, jedyne najwyższo dobro: i dlatego Bóg jeden i nie masz
innego Hoga. Pojąć Cię nie mogę, ale wierzę
w Ciebie, czość Ci oddaję, wielbię i wysławiam. kocham Cię i 'fobio jednemu chcę służyć: Tyś środkiem i końcem wszystkich uczuć
moich. Ach! późno Cię poznałem, późno pokochałem o piękności moja! Namnożyłem był
sobio bogów fałszywych, ilekroć samego siebie. lub któro ze stworzeń nad Ciebie czciłem
i kochałem, i więcej sobio, niż Tobie, służyłem.
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Lecz odtąd Ty jodcn Panem i Bogiem serca
mego będziesz. A dusza moja rozraduje sic
•w Panu: i ukocha, się w zbawieniu Jego.
Wszystkie kości moje rzekną: Panie, któż podobien Tobie! (Ps. XXXIV. 9, 10).
II. W imię Ojca, i Sipta, i Ducha Świętego.
(Mat. XXXIII. 19). Bóg w istocie jednaki,
w osobach wszakże trojaki. Ojciec przez wiedzę siebie rodzi SŁOWO, to jest Syna swojego: Ojciec i Syn wzajemną miłością wydają
Ducha Świętego. Ojciec, Syn i Duch Święty,
Osoby oddzielone, a Bóg nierozdzielony. I tego
nie pojmę: lecz wierzę, wyznawani, chwalę
i uwielbiani. A myśl moję w Bogu zatapiać
będę, iżbym coraz więcej się w Nim gubiąc,
coraz sio więcej w Nim kochał.
III. Świętg, Święty, Święty Pan Bóg wszechmogący. (Obj. IV. 8). W tej troistości osób.
wszelkich doskonałości równość doskonała.
Taż sama dobroć, sprawiedliwość, miłosierdzie,
chwała, wszechmocność, uiezmierność, wieczność, i t. _ d., co wszystko mieści się w tym
wyrazie: Święty, świętość swoje Bóg nam naśladować każe. Świętymi będziecie, bom ja
Święty jest. (Lewit. XI. 45). Świętość Bożą
naśladujmy, a uczyni nas uczestnikami chwały, mądrości, potęgi, a nadowszystko miłości

•300
swojej, bo nas za syny przysposobił.
się ku B o g u , jako s y n ku o j c u ?

Ma,szli

XA rOXIEDZIAł,EK 1'0 ŚW. TRÓJCY.
0 osobie Ojca przedwiecznego.

I. Tżali ja, który czynią, że insi rodzą, rodzić
nic hcde, mówi Pan? (Iz. LXVI. 0). 1. Ojciec
jest jakoby źródłem istności i doskonałości
Bożej; od Niego pochodzą drugie dwie osoby
Trójcy Przenajświętszej. Przez wiedzę Siebie
rodzi Syna, i wlewa weń całą istność Bożą
i wszystkie doskonałości najzupełniej. Nie pojmujesz tego, lecz rozum twój poddaj wierze:
a pokornie czcij, uwielbiaj, wychwalaj i kochaj. 2. A Ojciec Przedwieczny tak rodzi Syna Przedwiecznego, że i w Ojcu jest Syn,
i w Synu jest Ojciec: że Ojciec i Syn są jedno. Ojcze nasz, daj, ażebyśmy wszyscy, jako
Ty i Syn Twój, byli także jedno.
II. Z które/jo wszelkie ojcostwo na Siebie i na
ziemi jest nazywane. (Do Ef. III. 1 5). Bóg
Ojciec wewnątrz siebie, i koniecznie rodzi Syna swego jednorodzonego; lecz na zewnątrz
to daje, iżbyśmy byli nazwani i byli synami
.lego, przysposobionymi przez łaskę. Zważ
Majestat nieskończony Boga, który cię przy-
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sposabia: zważ nikczemność i podłość nas.
przysposobionych synów Jego. Zawstydź się
bardzo, żeś dbał o inne zaszczyty, a zaszczytu
synowstwa Bożego tak bardzo zaniedbał. Ciesz
się. iż możesz być synem i dziedzicem Bożym.
Bój się utracić dobra tak wielkiego i strzeż
go pilnie.
III. W ręce Twojej jest mor I możność. (11.
Par. XX. (i). Chociaż wszystkie bezwzględne
doskonałości i wszystkie sprawy na zewnątrz,
wspólne są Trójcy Świętej, Ojcu wszakże, iż
jest źródłem i początkiem, przypisuje się moc
i możność, przez którą jest wszystko, cokolwiek zewnątrz Hoga jest. 1 tyś z niczego od
Niego jest. Czymkolwiek jesteś, Jegoś jest.
Oddaj się więc Temu, czyj jesteś. Saiuo istnienie twoje i wszystko stworzenie woła na Cię.
On nas lu-zynił, u nie my sami siebie. (Ps.
XC1X. :?). A ty, głuchy na to wołanie, ileżeś
razy oddawał więcej czci stworzeniom, aniżeli
Stwórcy!
NA W T O R E K PO ŚW. TRÓJCY.
0 osobie Syna.

I. JeUnorodznny Syn, który jest na tonie Ojcowskim. (Jan, I. 18). Syn, wiedzą Ojca zro-

dzony, jest współistotnym Ojca obrazem, mającym tęż sarnę istotę, też same i wszystkie
nieskończone doskonałości. Jednorodzony, mający z Ojcem wspólność doskonałą. Na łonie,
Ojca, więc z Ojcem wszystko pojmuje i wszy- .
stko obejmuje, i miłuje, i błogosławiony jest,
i Ducha Świętego wydaje. Wierz, chwal, wysławiaj, i kochaj. A pomnij, żeś stworzon na
wyobrażenie i podobieństwo Boże. Jakeś je
szanował — jakeś je zachował?
II. Abowiem, które przejrzał, i przeznaczył,
ab;/ byli podobni obrazowi' Syna Jego: żeby On
był pierworodny, miedzy wielą braciej. (Do
Rzym. VIII. 29). Jeden Syn i dziedzic, wielu
braci przysposobił i współdziedziców przyjął;
a przez wzięcie na się natury ludzkiej, łaskę
przysposobienia krwią swoją utwierdził. .Masz
więc Syna Bożego bratem: O jak wielka łaska i chwała! A jakeś ją mało cenił i szanował. Wejrzyj na tego Brata twego i na
wzór twój. ażebyś się podług Niego kształcił.
III. Wszystkoś w mądrości, uczynił. (Ps. Cli 1.
24). Syn jest mądrością Ojca. Syn zlewa na
nas światło nadprzyrodzone i wyrozumienie.
Oświeca wszelkiego człowieka, nu ten świat
przycltod&jcego. (Jan, I. !•). U Niego więc
mądrości szukaj, a proś Uo o mądrość praw-
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dziwą, iżbyś rzeczy ziemskie, jako ziemskie,
cenił, Niebieskie jako Niebieskie, znikome jako znikome, wieczno jako wieczne; iżbyś
przechodził tylko przez rzeczy przechodnie,
a przylgnął do tych i trwał w tych. które
wiecznie trwają.
NA

ŚRODĘ PO

ŚW.

TRÓJCY.

0 osobie Ducha Świętego

I. J<i wam pośle ocl Ojcu Duchu prawdy,
który od Ojca pochodzi. (Jan,XV.26). Ojciec,
widząc w Synu swoję istotę i doskonałość,
koniecznie kocha Syna. Syn, widząc tę istotę
i doskonałość od Ojca pochodzące, koniecznie
kocha Ojca. Ta wzajemna miłość istotna jest
Duchem Świętym. Wierz, wychwalaj, sław
i cześć oddawaj. O gdybym w tym Duchu
miłości był złączony z Dogiem !
II. Aleście wzięli ducha przywłaszczenia za
syny. (Do Rzym. VIII. 15). Których Ojciec
za syny, a Syn, za braci przysposobił, tych
utwierdza Duch Święty, udzielając sobie w da rach nadprzyrodzonych i w łasce uświęcającej,
która jest prawdziwym udziałem Bożym. Lec,z
ileżeś to razy sprzeciwił się Duchowi Świętemu
(Dzieje, VII. 51), i dlategoś nie utwierdzeń
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w przysposobionym synostwie i ^braterstwie
Hożym. Xie zasmucajcie Ducha Śuietcgo Hożego. (Do Et'. IV. 30). Im co bardziej po za
Dogiem rozwesela cię. tym bardziej zasmuca
w tobio Ducha Świętego.
111. O jako dobry i słodki jest, Panie, duch
Twój we wszystkich. (Mądr. XII. 1). Dobroć,
słodkość, miłosierdzie, chociaż zarówno są
wspólne Trójcy Świętej, wszakże w szczególności przypisują się Duchowi Świętemu, .lemuś to winien, żeś postawion na ziemi dobrej, że Bóg uczynił z tobą miłosierdzie wielkie, że łzami swemi zmywasz grzechy swoje,
i t. p. Cóż Mu oddajesz? Bój się. ażebyś,
trwając w niewdzięczności, nie, postradał zmiłowania Jego, i ażeby Duch Święty nie zaprzestał wstawiać się w tobie, za tobą, jękiem
niewymownym.
NA CZWARTEK 1 J 0 ŚW. TRÓJCY.
0 Chrystusowej ku nam m i ł o ś c i w P r z e n a j ś w i ę t s z y m
Sakramencie.

1. To jest ciało moje,., ta jest krew moja.
(Mat. XXVI. 26, 28). W Przenajświętszym
Sakramencie jest toż samo ciało, które Syn
Boży wziął na się we Wcieleniu swoim ; taż
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sama krew, którą za nas na krzyżu wylał.
Jaką miłość Syn Boży okazał nam przez Wcielenie i śmierć swoje, taką nam ukazuje przez
udzielanie się w Najświętszym Sakramencie.
A więc tyłeś winien Chrystusowi, w Najświętszym Sakramencie do ciebie przychodzącemu,
ile świat cały Wcielonemu i Umęczonemu.
0 Panie, któż Ty jesteś, a kto ja? A jednak
tak małom Ci wdzięczen, tak licho Ci służę,
a marnościom tego świata i osobie mojej tak
pilnie! Biada mi!
II. Kto pożywa Meyo ciała, a pije .l/o/ę I:rew,
we Mnie mieszka, a Ja w nim. (Jan. VI. 57).
Oddaje się nam pod postacią chleba i wina.
iżby się w nas wcielił, iżby ten pokarm,
wszedłszy w istotę naszę, przeistoczył nas.
Patrz na tę miłość, dla której Jezus pragnie
stać się jednym z tobą. O jakże czystym
1 niepokalanym winno być twe serce! Jak
odwróconym od wszelkiego stworzenia, a lgnącym do samego Boga!
III. Ciało Moje prawdziwie jest pokarm: a
krew Moja prawdziwie jest napój. (Jan. VI. ó(i).
Ażebyśmy żyli życiem Bożym, daj nam pokarm Boży. Chciał, aby w Najświętszym Sakramencie nie było istoty chleba i wina, lecz
same ich postacie tylko: aby pod ich posta-
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ciami ukrył istotę własną, i aby nas kariąił
prawdziwą istotą ciała i krwi swojej. Czyż
to nic dowód prawdziwie Boskiej miłości?
A jednak, chociaż (io tak często przyjmuję,
tęsknię wszakże za pociechami zmysłowemi,
za stworzeniami wzdycham, jak żydzi za cebulą egipską. O jakżem nikczemny i podły!
XA PIĄTEK PO ŚW. TRÓJCY. "
Najświętszy S a k r a m e n t j e s t p a m i ą t k ą męKi
Chrystusowej.

1. To czyńcie na pamiątkę Moje. (Łuk. XXII.
19). Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament na wieczną, a ciągłą pamiątkę Męki
swojej, mówi św. Tomasz. Iżby krwawej Ofiary
wieczna trwała pamiątka, ustanowił codzienną,
niekrwawą ofiarę. Raz za nas oliarowawszy
się na krzyżu, wynalazł cudowny sposób ponawiania ofiary swojej na ołtarzu. A więc
ilekroć ofiarowany jest w Przenajświętszym
Sakramencie, tylekroć jakoby znowu umierał
za mnie. O! i ja. Panie, codziennie chcę się
Tobie ofiarować, codziennie umierać światu
i sobie, abym żył dla Ciebie. Którzy su Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali z namiętnościami i pożądliirościami. (Do Cal. V. 24).
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II. To czyńcie na pamujłkę Moje. | Łuk. XXII.
10). Pamiątką męki swój sam Chrystus być
raczy: a więc podwójnie drogą ta Boska pamiątka być nam powinna. Pamięć nasza na
tę pamiątkę miłość naszą ku Bogu podwajać
ma. A ta pamięć i ta miłość nie na samym
rozmyślaniu pamiątki onej zależy, lecz ma
nadto żyć w mowach, w uczuciach, i w uczynkach naszych, przez ciągłe naśladowanie Chrystusa. Którzy bontem pamiątkę tę obchodzi in,
winniśmy naśladować, co czynim. (Sw. (irzegórz).
III. Abowiem ilekroć będziecie ten chleb jedli, i kielich pili, śmierć Pańską będziecie opowiadać. (1. Do Kor. XI. 2<i). Ilekroć przyjmujesz Przenajświętszy Sakrament, myśl. żeś
grobem Zbawiciela twojego. Nie będziesz godnym, jeźli nie będziesz nowym ; chciał bowiem, aby ciało Jego w grobie nowym złożone było. Nie będziesz nowym, dopóki starego człowieka w sobie nie zabijesz. Potrzeba
jest, abyśmy przy tym sprawowania nas samych przez skruchę serca Bogu umarzali.
(Św. Grzegorz). Czy takeś się dotąd Bogu
oliarowal? Odtąd przynajmniej tak się ofiaruj
Temu, który się za ciebie ciągle oliaruje.

•308

NA

SOBOTĘ PO

ŚW. TRÓJCY.

0 godności przyjmującego

Najśw. S a k r a m e n t .

I. I <lo Siego przgjdziemi/, a mieszkanie
u Siego uczynimy. (Jan. XIV. :!:!). Przyjmujący Najśw. Sakrament staje się mieszkaniem
Bożym, iżbyś zrozumiał, jak wielką jest ta
godntfśó. wspomnij na żywot błogosławionej
Maryi Panuy, w którym naprzód zamieszkało
SŁOWO, co się stało ciałem: o iluż łaskami
Syn Boży napełnił J ą ! A wszakże tenże jednorodzony Syn Boży w Eucłiarystyi świętej
do ciebie przychodzi. O jakaż to godność być
mieszkaniem Jego! Nie wpuszczajże bydląt,
to jest złych namiętności, do mieszkania tego.
II. Kto pożywa ciała Mego, a pije Moją
krew, we Mnie mieszka, a Ja w nim. (Jan.
VI. 07). Przyjmujący Najświętszy Sakrament
nie tylko staje się mieszkaniem Boga. lecz.
przez cudowne zlanie się, staje się jedno
z Nim. Zmierz, jeźli zdołasz, godność takiego
połączenia z Człowieczeństwem Chrystusowym, a przez nie z samą Osobą Słowa Przedwiecznego. i z całą Trójcą Świętą, którą przyjmujemy w Najśw. Sakramencie, przez nierozdzielny zw iązek Trzech osób Trójcy Prze-
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najświętszej. l>o czego cię obowiązuje la godność? Oto do tego, iżbyś, złączony z Bogiem, oddalał się od błota rzeczy ziemskich :
iżby myśli, mowy i uczynki twoje były godne
samego Chrystusa.
111. Ja żywię dla Ojcu: a kto mię pożywa,
i on żyć będzie dla mnie. (Jan, VI, 58). Uważ
doskonałość połączenia się z Chrystusem. Jako
Syn bierze od Ojca istność, życie, i wszystkie
doskonałości, tak, iż jest jedno z Ojcem,
i w Nim żyje, i z Nim wspólnie i zarówno doskonały, i toż samo pojmuje, toż samo chce
i sprawuje; tak przez przyjmowanie N. Sakramentu, stajesz się uczestnikiem życia doskonałości Chrystusowych. Winieneś przeto
toż samo co i On czuć, chcieć, działać, cierpieć. Sprawi to z tobą zjednoczony Chrystus,
byłeś Mu pozwolił i szczerą chęcią dopomógł.
NA

NIEDZIELĘ

II.

PO

ŚWIĄTKACH.

N a j ś w i ę t s z y S a k r a m e n t jest W i e c z e r z ą

wielką.

1. Człowiek niektóry sprawił wieczerzę wielką,
i wezwał wielu. (Łuk. XIV. 16). Najświętszy
Sakrament jest Wieczerzą: zgotowany wieczorem, to jest pod koniec wieków; pożywany
w ciemnej nocy, przy świetle wiary. Wieeze12
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rzą wielką, ze strony Tego, który ją sprawuje.
Boga samego; ze strony pokarmu, którym jest
Bóstwo i Człowieczeństwo Chrystusa L'aua:
ze strony spółbiesiadników, któremi są wszyscy wierni: ze strony posługujących, któremi
są Aniołowie. Wszystko tu wielkie: jam tylko
mały i nędzny, a jednak i mnie także BógCzłowiek na tę Wieczerzę wzywa! Ach. do
niej obrócę głód i pragnienie moje!
II. / poczęli się wszyscy społecznic wymawiać.
(Łuk. XIV. 18). Dobroć Boża wszystkich wzywa,
a złość osobista wyłącza niektórych. Pienrszy
mu rzekł: Kupiłem wieś, i mam potrzebę wynijść, a oglądać ją: proszę cię, miej mię za
wymówionego.
A drugi rzekł: Kupiłem pieijarzm wołów, i idę ich doświadczać: proszę
cię, miej mię za wymówionego. A drugi rzekł:
Żonętn pojął, a przeto nie mogę przyjść. (Łuk.
XIV. 18, 19, 20). U pierwszego pycha, u drugiego łakomstwo, u trzeciego lubieżność. Dwaj
pierwsi proszą, aby ich mieć za wymówionych,
a iść nie chcą: pokora w ustach, a duma w uczynkach, mówi (irzegórz św. Trzeci tylko mówi:
nie mogę przyjść: albowiem serce do lubieżności
skłonne niemocne, jest, i do rzeczy Boskich niezdolne, powiada Cyryl Aleksandryjski. Obym do
żadnego z tych trzech podobnym nie był.
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111. Tedy się gospodarz rozgniewawszy, rzekł
słudze swemu: wynijdź rychło na ulice i uliczki
miasta: a ubogie i ułomne, i ślepe, i chrome,
wprowadź tu. (Łuk. XIV. 21). Słuszny gniew
Pana, którego taką łaskawością i dobrotliwością wzgardzono. Ubogiemi. ułomnemi, ślepiami i chromćmi nazwani tu są ci, co się
sami za takich m a j ą : nie wzgardzi nićmi Bóg,
który miłościwie odpuszcza wszystkie nieprawości twoje, który uzdrawia wszystkie choroby
twoje. (Ps. CU. 3).
NA PONIEDZIAŁEK. PO NIEDZIELI II. 1'0
ŚWIĄTKACH.
0 usposobieniu do przyjmowania N. Sakramentu.
I. W słońcu postawił przybytek swój. ( Ps.
XVIII. (5). Dusza, do którój ma zstąpić Bóg
w Przenajświętszym Sakramencie, ma być
przeczysta. Wymaga tego Czystość i Majestat
takiego gościa. Zważ, kto (lo kogo wchodzi,
.leźli przyzwoitą było. ażeby Maryja, która
w łonie swoim Syna Bożego począć miała,
taką czystością jaśniała, jakiej poniżej Boga
nikt sobie wyobrazić nie może; podobna/, czystość i nam przystoi, którzy w Najświętszym
Sakramencie (io przyjmujem. A czystość ta
12*
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zależy nie tylko na tym. aby być wolnym od
grzechu, lecz i na tym także, ażeby oczyszczone zewsząd serce cnotami przyozdobić.
O jakże ci daleko do czystości takiej! A jednak możesz dojść do niej, bylebyś chciał
szczerze, a wołał: Panie, jeźli chcesz, możesz
mię oczyścić: a ściągnie .Jezus rękę, i rzeknie:
Chcę, bądź oczijszczoti. (Mat. VIII. 2, 3).
II. Zwycięzcy dum jeść z drzewa żywota, które
jest w raju Boya mojego. (Obj. IJ.7). To jest,
które jest w Kościele wojującym przez obecność osobistą Chrystusa Pana w Przenajświętszym Sakramencie. Ażeby więc ten Sakrament
był ci ku żywotowi wiecznemu, potrzeba, abyś
był zwycięzcą samego siebie, zmysł twój rozumowi, a rozum poddając Bogu. Nie dość
godnie przystępujesz, jeźli nie zwyciężasz siebie. O jak obszerne w sobie samym masz do
zwycięstw polo! pycha próżność, gniew, niecierpliwość, oziębłość, lenistwo, i inne wady,
do których się sam poczuwasz. Te pozwyciężaj, a dano ci będzie jeść z drzewa żywota.
O jakże byłbyś innym, gdybyś, za każdym przystąpieniem do Stołu Pańskiego, choć jednego
z tych nieprzyjaciół swoich zwyciężył.
III. Oto ja spuszczę wam chleb z Nieba: niechaj wychodzi lud, a zbiera. (Exod. XVI. 4).
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Temi słowy obiecał Bóg Mannę, która była
ligurą Najświętszego Sakramentu, jak deszcz
spadającą równie na dobrych jako i na złych,
o jak wielka dobroć Boga. tak się hojnie
udzielającego, lecz. abyś z tej hojności korzystał, potrzeba wyjść. Skąd? Z dawnych
nałogów, z dawnego życia. Dopóki ze starego człowieka nie wyjdziesz, tej Manny nie
uzbierasz. Zważ, jak bardzo żyje w tobie
stary człowiek, ile w nim jeszcze masz do
zabicia, iżbyś się przemienił zupełnie w nowego człowieka.
N A W T O R E K 1 J 0 N I E D Z I E L I 11.

PO Ś W I Ą T K A C H .

Jeszcze o usposobieniu do p r z y j m o w a n i a
N. S a k r a m e n t u .

I. Ubogie Jego nasycę chlebem. (Ps. ('XXXI.
15). Szczęśliwe ubóstwo, pożywające jałmużnę,
w której Król królów sam siebie nam daje.
Oddaj się zupełnie Bogu. i w pokorze świętej
wyniszcz sam siebie, ażebyś, stawszy się tym
ubogim, stał się godnym tej jałmużny Bożej.
Wyrzuć z siebie zamiłowanie świata i marności jego. Niegodnie jałmużnę przyjmuje,
kto nie ubogi: niegodnie przyjmuje Przenajświętszy Sakrament, kto przywiązany do świata.
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Wiedz, iż ton, który łaknące, napełnia dobrami, bogacze z niczym paszcza, (Łuk. I. 53).
Może dlatego właśnie tak mało odnosisz pożytku z tak częstej Komunii świętej.
II. Jeźli kto iiraynie, niech <lo innie przyjdzie,
a pije. (Jan. VII. 37). Ja pragnącemu dam
darmo ze źródła wody żywota. (Obj. XXI. 15).
Potrzeba więc wielkiego pragnienia duszy naszej do godnego przyjęcia w Sakramencie
Świętym Zbawiciela naszego. O! duszo oziębła,
zawstydź się, a odtąd przynajmniej wzbudzaj
w sobie to święte pragnienie, wzbudzając
wiarę w godność nieskończoną Przenajświętszego Sakramentu, w nieskończoną w Nim
miłość ku tobie Zbawiciela twego, w skarby,
które się w Nim dla duszy twojej znajdują.
III. Gdy będziesz wezwań na gody... idź,
usiądź na poślednim miejscu. (Łuk. XI V. 8. 10 ).
W Przenajświętszym Sakramencie wezwany
jesteś na gody, na których Bóg poślubia twą
duszę. Kto On? a kto ty? W godności Jego
poznaj twą niegodność. Ale się godnym stać
możesz, jeźli szczerym sercem pokornym się
staniesz.
Wejrzał na niskość służebnicy swojej (Łuk. I. 48,). i uczynił Ją Matką Bożą.
I twoją też pokorą nie wzgardzi, i wejdzie
do duszy twojej. O jak zacny powód do coraz
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większego upokarzania się przed Bogiem. Kto
On? a kto t y ?
NA. ŚRODĘ PO NIEDZIELI II. PO ŚWIĄTKACH.
0 s k u t k a c h Komunii świętej.

I. Przystąpcie do Niego, a oświecajcie się.
(Ps. XXXIII. 6).
Oto światłość prawdziwa,
która oświeca wszelkiego człowieka. (Jan. l. 9).
Przystępujący do Chrystusa w Komunii Świętej. otrzyma światło do poznania najgłębszych
tajemnic. Wejrzyj na ciemnotę swoję. .lak
ślepym jesteś na rzeczy Boskie! Wspomnij,
że w łamaniu chleba otworzyły się oczy uczniów Pańskich. ( Ł u k . X X I V . 31). Masz w Komunii świętej tegoż samego Lekarza, który
ciebie, jak owego ślepego z Jerycho, p y t a :
Co chcesz, abym ci uczynił? I ty ze ślepym,
dziwując się tej dobroci Jego. zawołaj: Panie,
abym przejrzał. (Łuk. XVIII. 41, 42).
II. Który napełnia dobrami żądze swoję:
odnowi się, jako orłowa, młodość twoja. (Ps.
CII. 5). Starzeje się dusza, leniwiejąc do cnoty;
odmładza się, gdy porasta w cnoty. I twoja
dusza nieraz się starzała, a jednak w nowości
żywota chodzić ci potrzeba. Iżby więc odnowiła się młodość twoja, potrzeba napełnić
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dobrami twą żądzę. A jak Hieronim święty
mówi. to jedno mamy dobrego w tym życiu,
jeźli się karmimy ciałem Chrystusowym. Kto
je godnie przyjmuje, odmłodnieje w duszy.
Dziękuj za dar taki i korzystaj z niego. —
A ilekroć przystępujesz do Stołu Pańskiego,
zawsze się zrzekaj sam siebie.
III. A powstawszy Maryja... poszła na góry
z kwapieniem. (Łuk. I. 39). Pełna Hoga,
mówi Ambroży święty, dlatego ku wyższym
rzeczom się śpieszy. Tegoż samego, którego
Matka Hoża w żywocie swoim poczęła, ty <io
przyjmujesz w Komunii świętej. I toż samo
w twoim co i w Jej sercu sprawi, byłeś nie
przeszkadzał; i da ci łaskę, abyś gorącą wolą
łamał się z trudnościami cnoty, i na góry
doskonałości z kwapieniem poszedł. Dopomóż
Hogu współdziałaniem swoim, iżbyś dla lenistwa twego nie został w nizinach. Podniesie
cię Bóg, ale nie bez ciebie.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI II. PO ŚWIĄTKACH.
Jeszcze o skutkach Komunii świętej.

I. Chleba Anielskiego pożywał człowiek. (Ps.
LXXVII. 25). N. Sakrament nazwany chlebem Anielskim, nie żeby miał być pokarmem
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Aniołów, lecz żo ludzi niejako w Aniołów
przemienia. Dany jest ludziom, iżby sie, niejako Aniołami stali. O jakie szczęście stać sic
jakoby bez ciała i bez namiętności, spełna duchownym i od pokus wolnym! Jeźliś jeszcze
nie takim, tyś przeszkodził temu. O! jakiż
nierozum, że, mogąc, nie chcemy stać się
Aniołami!
II. A ilekohoiek ich przyjęli Go, dał im
moc, aby się stali synami Bożemi. (Jan. 1.12).
Skutkiem N. Sakramentu jest to, że się stajem przysposobionymi Synami Bożemi. Przez
co wchodzim w prawa dziedzictwa Bożego.
A jeż/w synami, tedyć i dziedzicm i: dziedzicm ić
Bożemi, a spółdzkdzicmi Chrystusowemi. (Do
Rzym. VIII. 17). O godności niepojęta! wejrzyj na tego Ojca i Brata twojego, i zważ.
z jaką czcią i miłością masz się ku Niemu
zachować! Ale, o jakże wyrodnym dotąd byłeś i synem, i bratem! Czy ci nie wstyd?
('zy nic nie uczynisz, abyś godnie Boga zwał
Ojcem, a Jezusa Bratem?
III. Kto pożywa mego ciała, a pije moje krew,
we mnie mieszka a ja w nim. (Jan. VI. 57).
O niezmierzona godności przyjmującego Najświętszy Sakrament! Przyjmując N. Sakrament, nie tylko stajusz się Synem Bożym,

•318
lecz jedno z Bogiem, tak, iż mieszka w tobie,
a ty w Nim. Ale potrzeba na to. aby w tobie umarło to wszystko, eo z ciebie jest,
a tylko to żyło. co z Boga jest. O kiedyż ze
świętym Pawłem będziesz mógł szczerze zawołać : A żywię, już nie ja, ale żywię we
mnie Chrystus. (Do Gal. 11. 20).

NA PIĄTEK PO NIEDZIELI II. PO ŚWIĄTKACH.
0 nieskończonej

doskonałości

Bożej.

1. Z Nie,(jo, i przezeń, i w Nim jest wszystko.
(Do ltzym. Xl. 36). llekolwiek mógłbyś sobie
wyobrazić doskonałości, dobroci, świętości,
piękności, mądrości, mocy, szczęśliwości, wszystko to niczym w porównaniu nieskończonej
liczby, nieskończonych doskonałości Bożych.
Z Niego i przezeń wszystko dobre. O Bóg mój
i wszystko! Tyś jest istota doskonała i koniecznie sama z siebie doskonała. A wszystkie
stworzenia same z siebie niczym. Dla czegóż
więc miłość moję od Ciebie, któryś jest wszystkim. odwracam od stworzeń, które są niczym ? Tyś jest Bóg mój, i sam jedeii godzien
miłości mojej. Szazęśliwy, jeźli Majestatowi
Twojemu godnie służyć będę.
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II. W Nim jest wszystko, nie tylko co do
istnienia, jako w źródle wszelkiego istnienia:
lecz także co do wszelkiego pojęcia, jako we
wzorze doskonałości wszelkiej; a to się ściąga
szczególniej do istot rozumnych, stworzonych
na obraz i podobieństwo tego wzoru, i w tym
podobieństwie łaską .Jego zachowywanycli. —
O! jakiż wzór dany ci jest do naśladowania!
Dziękuj zań. i w Nim się pokochaj. Ale porównaj z Nim oblicze twoje. O jakże odmienne! Wpatruj się więc pilnie w Doga:
wyzuj się z siebie, a przyoblecz Boga.
III. JP" Nim jest wszystko. Kozliozne i niezliczone doskonałości, po wszystkich stworzeniach rozsiane, w Bogu są jedną i tąż samą
rzeczą: mądrość, dobroć, sprawiedliwość, miłosierdzie, piękność i t. d., wszystko to w Dogu bez żadnego składu i rozkładu, jest jedną
i tąż samą rzeczą ; a w te j jedności są najwyższą. nieograniczoną doskonałością. Jesteśli
także jednym co do jedności twych uczuć
i dążeń? Oby tak było! Ale, niestety, chciałbyś się podobać i Bogu i ludziom: chciałbyś
służyć i Dogu i zmysłom. Miej więc, w rozlicznych swych działaniach i uczuciach jedność dążenia i celu. jedność pierwiastku.
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miłość Boga. A w tej jedności znajdzie się
wielość cnót i rozlicznośó doskonałości.
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI II. PO ŚWIĄTKACH.
0 mądrości

Boga i wpatrywauiu się Jego
w samego siebie.

I. Wszystkie rzeczy obnażone set i odkryte
oczom Jeyo. (Do Żyd. IV. 13). Bóg wie wszystko. co w Bogu jest wewnątrz, i co na zewnątrz jest lub będzie, i widzi najskrytsze tajniki serc naszych. Mądrość .lego rządzi wszystkim. i wszystko na świecie sprawuje, lub
dopuszcza pod liczbą, wagą i miarą: w porównaniu mądrości Bożej, mądrość Aniołów
jest niewiadomością. Oddawaj cześć mądrości
Bożej, pokochaj ją, od niej spodziewaj się
światła w ciemnościach, a poleć się i zaufaj
jej świętym zrządzeniom. Naśladuj ją. nic nie
czyniąc płocho, a wszystko rozważnie. 1 patrz,
co czynisz, bo Bóg na cię patrzy.
II. Nie,masz żadnego stworzenia niewidzialnego przed obliczem Jego. (Do Żyd. IV. 115).
Widzi je wszystkie, jakie były, są i będą.
a widzi wszechstronnie. I dlatego wie. cobyś
w tym lub owym wydarzeniu, przy wolnej
woli twojej uczynił. O jakież winieneś dzięki
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Bogu, iż cię nie postawił w warunkach trudnych do zbawienia twej duszy; iż cię nie
stworzył w czasach i miejscach niewiernych,
z rodziców bałwochwalskich; iż cię nie wystawił na cięższe próby, pod któremi pewniebyś upadł. Ukorz się przed tą wiedzą Bożą,
a bój się: czy Bóg nie widzi jakiej chwili
w twym życiu, w której, przez niewierność
łasce Jego, jeszcze raz upadniesz.
111. Pierwszym i koniecznym przedmiotem
wiedzy Bożej jest Bóg sam. co do istoty,
własności i przymiotów, tudzież wszelkich doskonałości, tek bezwzględnych jak i osobistych.
Ta wiedza wydaje koniecznie nieskończoną
miłość siebie, szczęśliwość i radość. Wiedza
ta Boża wieczna i niezmienna, z Boga wypływająca, rodzi ciągłe wpatrywanie się Boga
w samego siebie, i nic tego wpatrywania się
przerwać lub zakłócić nie może. Oddawaj cześć
i chwałę Bogu, i tak się weń wpatruj, aby
cię nic odeń oderwać nie mogło. Tym sposobom miłość swą wzmożesz, i duszy pomożesz,
przez coraz żywsze pragnienie posiadania Boga.
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NA NIEDZIELĘ III. PO ŚWIĄTKACH.
0 potędze i w ł a d a n i u Bożym.

I. Dziwna moc Jego. (Ekkl. XLIII. 31).
Albowiem jest nieskończona i może wszystko.
U Boga wszystko jest podobno. (Mat. XIX 26).
Może tysiące światów z niczego stworzyć
i zniszczyć. W Nim jest źródło pierwotne
wszystkich sił pochodnych. W porównaniu
potęgi Jego wszelka moc inna jest istną niemocą. Podziwiaj, czcij i błogosław tę wszechmocność Bożą i wzywaj w każdej potrzebie,
a pokorną ufnością łącz się z mocą Bożą. —
Bezemnie nic czynić nie możecie, mówi Pan.
(Jan, XV. 5).
Wszystko mogą w tym, który
mię umacnia, mówimy z Pawiem świętym.
(])o Pil. IV. 13).
II. Ty, Panie wszech rzeczy, który niczego
nie potrzebujesz. (11. Mach. XV. 35). Najwyższy, wieczny, bezwzględny, konieczny Pan
wszech rzeczy, właściciel i władze,a, jako
Stwórca wszech rzeczy z niczego; od którego
przeto wszystkie rzeczy zależą co do istnienia
i siły swojej. Wyznawaj się dziełem rąk Jego.
Ofiaruj Mu wszystko, czym jesteś, co masz
i co możesz. Czy cię uniży, czy podwyższy.

ozy zasmuci, czy pocieszy, Pan jest: niech
czjni, co się Mu podoba.
111. ranem jesteś wszystkich. (Est. XIII. 11).
Pomiędzy niezliczonemi prawami Najwyższego
i bezwarunkowego panowania Boga nad nami.
drugie prawo stąd płynie, iż Bóg to, co stworzył, utrzymuje, zachowuje; przez co nas ciągle wydaje, ciągle wlewa w nas nowe istnienie: iżbyśmy nie wpadli napowrót w przepaść
nicości, z której nas wywiódł, przez stworzenie nas. Stąd wszystkie twe sprawy do Boga
należą; i nie godzi ci się nadużyć władz
swoich. Krzywdzisz więc Boga, jeźli władz
swoich, lub czegobądź. używasz raczej na swój,
niźli na Jego pożytek. Niestety, ileżeś to razy tak czynił! Odtąd wszystkio twe uczucia
masz zgadzać z uczuciami Boga, a wszystkie
twe sprawy z wolą Jego świętą.

NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI III. 1'0
ŚWIĄTKACH.
0 świętości i niezmienności Bożej.

1. Święty Pan Bóg nasz. (Ps. XCVIII. 9).
Świętość, podług Św. Dyjonizyjusza. to czystość od wszelkiej nieczystości wolna, doska-
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nała i zewsząd bez zmazy. Pomyśl o wewnętrznej czystości Bożej, w nieskończonej wiedzy
samego siebie, która jest rodzeniem SŁOWA;
w nieskończonej miłości siebie, z której wypływa Duch Święty: w nieskończonym rozradowaniu w sobio. właśnie dla tej nieskończonej czystości. Z żywą wiarą, dziękczynieniem,
czcią i zawstydzeniem wykrzyknij: Święty!
Święty! Święty! (Obj. IV. 8). Naśladuj tę
świętość, pokochaj czystość, a znienawidź nieczystość w myślach i uczuciach swoich.
II. Święty we wszech sprawach swoich. (Ps.
CXLiV. 13). Zważ świętość .lego, na zewnątrz
jaśniejącą we wszystkich sprawach Jego: które, czy je zważać będziesz same w sobie, czy
ze względu na cel, w którym je Bóg czyni,
święte są. czyste i niepokalane, tak, iż żadnej
niedoskonałości w nich nie masz, dlatego właśnie, że Bóg je sprawuje. I dlatego Bóg niezmienną i wieczną nienawiścią ściga to wszystko. co się świętości sprzeciwia. Chwal, wysławiaj i kochaj tę Świętość Bożą, nienawidź
wszelkiej nieczystości duszy i ciała, a usiłuj,
iżby wszelkie twe sprawy były bez zmazy.
III. Ja Pan, a nie odmieniam się. (Matach.
111. 6). Kocha, nienawidzi, działa wolnie,
a wszakże niezmienny; rządzi wszystkim,

*
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w tejże samej chwili wszystkich rzeczy ruch
tworzy, nieskończone rzeczy wydaje i niszczy,
a wszakże zawżdy jednaki. Wśród bluźuierstw
i krzywd największych nieporuszony. Podziwiaj taką doskonałość, i proś o nią, ty. co
za lada czym wzruszasz się i zmieniasz. Abyś
tę doskonałość mógł naśladować, wyniszcz
w sobie nieumiarkowarte wzruszenia, porywczość, gwałtowność, ostrość twarzy, cierp kość
i wyniosłość głosu.
NA WTOREK PO NIEDZIELI III. PO
ŚWIĄTKACH.
0 miłości Boga. k t ó r a siebie i nas miłuje.

I. Bóg jest miłość. (1. Jan. IV. 8). Ponieważ Bóg wpatruje się w siebie, widzi i zna.
że jest najwyższym dobrem. bez żadnej
przymieszki złego, przeto miłuje sam siebie
przez Ducha Świętego, który jest istotną miłością. Stąd wieczna chwała Boża: i cokolwiek Bóg czyni, wszystko dla tej chwały czyni.
1 mnie także dla chwały swojej uczynił, i mnie
także ku chwale swojej prowadzi. O jakże
mię Bóg wysoko podniósł! Lecz o jakżem
spadł nisko, odwracając uczynki swe dochwały
i wygody swojej.

.°>2<i
II. Albowiem sum Ojciec miłuje tras. (.lali,
XVI. 27). Miłujesz bowiem wszystko co jest,
i nic nie musz tr nienatoiści z tego, coś uczynił,
boś nic nie postanowił, abp uczynił, mając w nienawiści. (Mądr. XI. 25). Że zaś kocha, a miłość
jest pewnym udzielaniem się przedmiotowi
miłości, przeto Bóg udziela się nam, dając
nam istnienie przyrodzone, władze ciała i duszy, laskę i dary nadprzyrodzone, a w Najświętszym Sakramencie sam siebie do pożywania nam dając. Podziwiaj dobroć Boga
i wychwalaj: dziękuj, a miłość twą stosuj do
miłości Bożej, to kochając, co Bóg kocha, tak
kochając, jak Bóg kocha: a darów przez Niego
ci danych na to używaj, na co ci są dane.
III. Wszystko, cokolwiek chciał, uczynił.
(Ps. CX1JI. 11). Bóg tylu sposobami nam
się udzielając, nie czyni tego z potrzeby lub
z musu. lecz z własnej woli. dla nieskończonej
dobroci i miłości swojej. Podziwiaj tę Jego
skłonność do czynienia dobrze. I >ziękuj, a zawstydź się, że służysz Bogu dlatego tylko, że
musisz, i że we wszystkim szukasz własnej
wygody i zysku. A mów z Psalmistą: Dobrowolnie będę ofiarował Tobie, (Ps. LIII. 8).
Sie nam, Panie, nic nam: ale iiiueniowi 'Twemu daj chwałę. (Ps. CXIII. 9).
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NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI

III.

PO

ŚWIĄTKACH.

0 s ł o d k o ś c i , iitości i s p r a w i e d l i w o ś c i Bożej.

1. Słodki Pan wszystkim. (Ps. CX1,I V. 9).
Wkłada na nas obowiązki, lecz je do sil naszych stosuje, a do ich wykonania łaską sw oją wspiera i z nami współpracuje: nic wymaga nawet od nas wszystkiego, co możem.
chociaż, jako Pan najwyższy, ma do tego
prawo: błądzących z miłością naprowadza na
drogę: i słodkością swoją wszystko nam osładza. Wychwalaj, cześć i miłość dawaj, a zawstydź się, żeś względem bliźniego cierpki,
że więcej od niego, niż sam l!óg wymagasz.
Naśladuj słodkość Hożą słodkością mowy i obcowania swojego.
U. A litość Jego nad wszystkie uczynki Jego:
(Ps. CXL1V. 9). Chociaż w Bogu wszystkie
doskonałości, jako nieskończone, są równe, i to
wypływa z natury Hożej; wszakże ze względu
na nas. góruje litość Hoża. dźwigająca nas
z każdej nędzy, wspierająca w każdej potrzebie duszy i ciała, uprzedzając, naprawiając,
ciesząc i opatrując we wszystkich niedostatkach i słabościach, bądź dobrowolnych, bądź
koniecznych : Ty masz litość nad wszystkiemi,
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ydyż wszystko możesz, u jwzehaezasz yrzźchów
ludzkich illli pokuty. (Mądr. Xl. 24). O ilcżeś
Mu winien jako grzesznik, na którego pokutę
tak długo czeka! Dziękuj, wychwalaj, i wzbudź
w sobie ufność wielką, pomnąc na syna marnotrawnego.
III. Hoże, Tyś im był miłości w, i mszcziwy
się wszystkich wynalazk&w icli. (Ps.XCVII 1.8).
Bóg. chociaż miłosierny, jest wszakże sprawiedliwy mściciel, ( irzech obraża nieskończoną
świętość .lego. 1 dlatego nie masz żadnego,
by najmniejszego grzechu, próżnego słowa
nawet, któregoby sprawiedliwość Roża nie
ścigała i kary zań nie wymagała. Bo nieskończoność obrażonego Majestatu nieskończenie
0 pomstę wola. Stąd choroby, śmierć, wojny,
1 różne plagi są karą za grzechy. Mamy więc
je od Boga przyjmować, jako pokutę za grzechy nasze, bo na to je Bóg zsyła. Podziwiaj
i wychwalaj, a bój się sprawiedliwości Bożej,
która nikomu nie przepuszcza. Współdziałaj
z tą sprawiedliwością, sam się karcąc, a karanie Boże pokornym i wdzięcznym sercem
przyjmując.

i
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NA CZWARTEK I'U N I E D Z I E L I III. 1'0
ŚWIĄTKACH.
O Opatrzności Boskiej.

I. Pan mię rządzi, a na niczym mi schodził'
nic będzie. (I's. XXII. 1). Opatrzność jest urządzeniem środków, które mi Bóg każde stworzenie chce doprowadzić do końca, na jaki je
stworzył. Od Opatrzności swojej nikogo nie
wyłącza, gdyż On uczynił małego i wielkiego,
i jednako o wszystkie pieczę ma. (Mądr. VI. 8).
Nie wyłącza nawet największych grzeszników
i bezbożników. A o każdym stworzeniu takie
ma staranie, jak gdyby to jedno tylko stworzonie było na świecie. Wspomnij sobie: jakiemi drogami Bóg cię prowadził, jak słodko,
jak dzielnie! Gdzie możesz być bezpieczniejszym, jak oddając się. zupełnie Opatrzności
Boskiej, tak co do ciała, jak co do duszy,
tak co do miejsca pobytu, jak co (lo rodzaju
pracy, cierpień i pociechy? O jak wielkiego
nabyłbyś bezpieczeństwa, gdybyś się nie sprzeciwiał rozrządzeniom Boskim!
II. Wyście o mnie złe myśli/i: ale Bóg obrócii
to w dobre. (Gen. L. 20). Bóg opatrznością
swoją zsyła przeciwności: głód. zarazę, wojnę.
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prześladowania, choroby, zasmucenie ducha,
pokusy: ale zarazem sprawia, że tym, którzy
miłują Boya, wszystko dopomaga ku dobremu.
(Do Rzym. VIII. 28). Wspomnij na zaprzedanie Józefa. Wszystkiego Róg używa za środek
do ostatecznego końca. Szanuj i umiej cenić
wszystkie zrządzenia Boskie. Ani cię omyli
mądrość Boża, ani cię dobroć Jego omyli.
Nic ci się nie przydarzy, coby me było ku
dobru twojemu. A więc wszelkie utrapienie
przyjmuj od Boga ochotnie, i mów z Synem
Bożym: kielicha, który mi dał• Ojciec, pić go
nie będę? (Jan. XVIII. 2), — a z Psalmistą
zawołaj: Tyś jest Bogiem moim: w reku Twoich losy moje. (Ps. XXX. 15. 1(5).
III. W pokoju pospołu będę spał, i odpoczywał, bo Tg, Panie, osobliwie w nadziei
postawiłeś mię. (Ps. IV. 9. 10). Kto nadzieję
swoję złożył w Opatrzności Boskiej, i Jemu
całym się sercem oddaje, prawdziwie śpi i odpoczywa w nieprzebranym pokoju duszy i rozradowaniu serca, którego nie zawichrzą i nie
zakłócą żadne sprawy świata. To jest szczęście, ta jest prawdziwa wolność synów Bożych. I niżajcież się tedy pod mocną ręką
łloża, aby was wywyższył czasu nawiedzenia:

Wszystko troskanie wasze sl,ła<lajiy Suń, ydyż
On ma piecze o was. (I. Piotr, V. (i, 7).
NA

P I Ą T E K PO N I E D Z I E L I III. PO ŚWIĄTKAC H.
0 niezmienności i wszechobecności

Boskiej.

I. Aza sic skryje człowiek w skrytościaeh, a ja
do nie ujrzę, mówi Pan? aza nieba i ziemię
ja nie napełniam, mówi Pan? (Jer. XXIII. 24).
(idzkkolwiek jest miejsce, tam i Bóg jest,
i nie masz miejsca bez Boga. Nie masz więc
kryjówki przed obliczem Boga. Gdziekolwiekbyś uciekł, Doga znajdziesz. Gdziekolwiek się
skryjesz, wszędzie cię Bóg widzi. A jeźli Boga szukasz, znajdziesz (io na każdym miejscu,
na które cię poszle. Wszędzie więc w Bogu
opływać możesz. Nie masz tak podłogo miejsca, w którymby nie było Boga: dlaczegóż
to lub owo miejsce więcej się tobie podoba?
II. Aza Nieba i ziemię ja nie napełniam ?
mówi Pan. Rozmyślaj nad sposobami, jakiemi
Bóg jest obecny wszędzie: 1. Przez istotę
Bóstwa swojego. Tu więc gdzie jestem, jest
Bóg Ojciec, Syna jednorodzonego ciągle wydający. i Bóg Syn, ciągle od Ojca rodzony,
i Bóg Duch Święty od Boga Ojca i od Boga
Syna ciągle pochodzący. A więc nigdy nie

jestem sam. Więc zawsze mam z kim po synowsku obcować. Więc wszędzie Boga czcić
i kochać, wczędzie <«o obawiać się winionem.
2. .Jest Bóg wszędzie przez obecność nie tylko
bezwzględną, ale także przez obecność znającą
wszystko, wglądającą we wszystko. Obecny
jest modlącemu się. strapionemu, cierpiącemu,
kuszonemu, dobrze lub źle czyniącemu. Wierz,
kochaj, ufaj i Jego tylko oczom staraj się
podobać. 3. Obecnym jest wszędzie, przez potęgę swoję: wszędzie bowiem działa, wszystko
zachowuje, we wszystkim wspierać nas gotowy. Nie upadnę więc na duchu w przeciwnościach. IS<> choćbym też chodził ir pośród
cieniu śmierci, nie będę. nią bał złego: bowiemeś Ty jest ze mną,
I miłosierdzie Twoje
pójdzie za mną po wszystkie dni żywota, mojego. (Ps. XXII. 4. (5).
III. Od każdego z nas nie jest daleko. Abowiem w Nim żywiemy, i ruszamy się, i jesteśmy.
(Dzieje,XVII.27,28). Bóg jest tobie obecniejszyra, od własnej twej duszy. W tobie jest
Ojciec, Syn i Duch i Święty, z całym Bóstwem swoim, przez istotę, obecność i potęgę swoję. Jego Dobroć daje ci istnienie, Jego
Mądrość daje ci pojęcie, Jego Wszechmocność
udziela ci siły, i t. d. Wesel się, podziwiaj,
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ufaj. kochaj, szukaj Boga wewnątrz siebie, usiłuj być godnym mieszkaniem Majestatu .lego.
A wszędzie (io i we wszystkim widząc, staraj
i l u się podobać we wszystkim i wszędzie.
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI III. PO ŚWIĄTKACH.
Jezus p r z y j m u j e chrzest od Jana.

I. Tedy Jezus przyszedł do Galilei, do Jordanu do Jana, aby był oehrzczon od. niego.
(Mat. III. 23). Patrz na pokorę Chrystusa,
który wziąwszy szatę grzesznika, bierze tćż
szatę pokutnika. Ani jest, ani być może grzesznikiem. a jednak chrzest pokuty na siebie
przyjmuje. A tak życie swe czynne od pokory
zaczyna. Podziwiając i wychwalając, dzięki
składaj za przykład pokory. Naśladuj Go pilnie. Dbaj o to, iżbyś był świętym, nie zaś
o to, iżby cię za świętego miano. A wszelki
stosunek twój z bliźnim na pokorze gruntuj.
A .Jan Mu nie dopuszczał, nunriac: ja matu
hyc oehrzczon od Ciebie, a Ty idziesz do innie?
(Mat. III. 14). Poznał w tej chwili Chrystusa, którego nie widział był dotąd. Stąd poszanowanie, i zdziwienie, że do niego przyszedł; stąd pokorne wyznanie, że potrzebuje
Ghrztu .lego. Oto jest owoc znajomości Boga.
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ody byś się starał dobrze (io poznać, o jakieby
owoce ta znajomość wydała w twym sercu!
II. A Jezus o<lpowiadając rzekł mu: Zaniechaj teraz. Albowiem tak się nam godzi wypełnić
wszelką sprawiedliwość. (Mat. III. 15). Iżbyś
ty chrzcił, a ja był ochrzczony; ja się mam
uniżyć, a ty posłuszeństwo spełnić. Więc
wszelka sprawiedliwość czyli świętość zależy
na pokorze i posłuszeństwie. Staraj się dobrze
przejąć się tą prawdą. A idąc za przykładem Chrystusa. poddawaj się chętnie nie tylko starszym
lub równym, lecz nawet i niższym od ciebie.
III. A gdy Itył Jezus ochrzczony, wnet wystąpił z wody. A oto się otworzyły .Jemu niebiosa:
i widział Ducha Hożego, zstępującego jako gołębicę, i przychodzącego nań. A oto głos z niebios
mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym em
upodobał sobie. (Mat. III. 10, 17). Po Chrzcie
Chrystusowym nastąpiły trzy rzeczy. 1. Niebiosa się otworzyły, bo kluczem Niebios pokora. która jest naczyniem laski i nasieniem
chwały. Wzdychasz do Nieba. Wiedz przeto,
że Niebo gwałt cierpi, a ten gwałt masz sobie
zadawać, uniżając siebie. 2. Duch Boży zstąpił jako gołębica. Tak Duch Św. pokornego
uczci. Nie odmawiaj Bogu upodobania, które
Mu sprawić możesz przez pokorę swoje. A Duch
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Św. zstępuje na pokornego w kształcie gołębicy czystej i niewinnej: bo pokora jest balsamem. zachowującym niewinność i czystość.
3. Bóg Ojciec ogłasza Chrystusa ukochanym
Synem swoim, iż się poniżył aż między grzesżniki. Bóg upodobał sobie w pokorze Chrystusowej. O gdybyś usłyszał głos Boski, mówiący do ciebie: tyś mój syn miły! o jakbyś
się u wesel ił i zakochał w Bogu! A i do ciebie Bóg się tak odezwie, jeźli się z. Chrystusem uniżysz: bo nu niskie patrzy: a wysokie
zdaleka "poznana. (Ps. CXXXVIL (i).
NA NIEDZIELĘ IV. PO ŚWIĄTKACH.
Post Chrystusa, po k t ó r y m s z a t a n kusić Go przychodzi.

I. Tedy Jezus był zawwdzion na puszcze od
Ducha. (Mat. lYr. 1). Od Bucha Świętego,
nie zaś próżnego lub światowego. Syn Boży
i Synowie Boscy Duchem Św. się rządzą. Zawiedzion jest na puszczę, nie zaś do ludnego
miasta; a to iżby uniknął oklasków, od ludu
wiedzącego, że się niebiosa nad Nim otworzyły, że Duch Święty Nań zstąpił, że głos
Boży nazwał (jo Synem ukochanym Bożym.
A ciebie jaki duch wiedzie, a raczej porywa?
i dokąd ? Zawstydź się, a staraj się działać

podług hucha Bożego, zgiełków unikać, od
pochwal i oklasków stronić. Aby był Iruszon
ml djabła, (Mat. IV. 1). A jak św. Ambroży
wykłada, iżby djabła wyzwał. Dlaczego bowiem Syn Boży chciał być kuszonym? Iżbyś
przestał być małodusznym w pokusach, w iedząc. że i na syny Boże przychodzą: iżbyś
miał Mistrza, jak je zwyciężać. Wzmocnij się
przeto: zwyciężysz, jeźli na wzór Chrystusa
w alczyć będziesz.
II. I był kttszon od szatana. (Mar. I. 13).
Śmie szatan, bo Bóg pozwolił, który mógł zakazać. O jakże bardziej śmiałym jest przeciwko tobie, który zakazać nie możesz. Bój się
więc. i czuwaj ciągle. Szatan korzysta z głodu Chrystusowego, aby Go kusił obżarstwem.
Tak czuwa nad każdą sposobnością szkodzenia.
Obyś tak czuwał nad każdą sposobnością ku
dobremu, i był tak pilnym w powołaniu twoim ! Czuwaj także przeciw każdej sposobności
do złego, aby ci szatan szkodzić nie mógł.
lii. I przystąpiwszy kusiciel, rzekł Mu. (Mat.
IV. 3). Zważmy, jakich podstępów zwykł używać szatan. W pierwszym kuszeniu Chrystusa
głodnego, przedstawia potrzebę/pokarmu. —
W drugiej pokusie nawodzi na przepaść, pod
pozorem chwały Bożej, iż Bóg przez Anioły

nni
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obroni. W trzeciej: łudzi wyobraźnio, okazując królestwa świata, których dać nie może.
Ileż to razy takiemi podstępami oszukał cię
szatan? Ileż to razy uwiódł cię pozorami potrzeby, albo mniemanego dobra? Ileż to razy
miałeś za rzecz wielką to, co przed 1 logiem
jest niczym? Zważ teraz, jak postąpił Chrystus. Wnet odpowiedział: Napisano jest. —
Więc 1. zaraz pokusę odrzucił. Nie wchodź
w rozmowę z pokusą: łatwo cię zwalczy, jeźli
się jej od razu nie oprzesz. 2. Odrzucił ją, zastawiając się przykazaniem Hożym : Napinano
jest. 1 ty, gdy będziesz kuszon, odpowiedz:
Napisano jest: zakazuje Hóg, karze Bóg, a karze na wieki. Wtedy przystąpią do ciebie Aniołowie, niosąc ci prawdziwie pociechy Hoskie.

NA P O N I E D Z I A Ł E K PO N I E D Z I E L I IV. PO
ŚWIĄTKA* U.
0 trzech pokusach,

i o zwycięstwie

Chrystusa.

I. / przystąpiwszy kusiciel, rzekł Mu: Jeźliś
jest Syn Boży, rzecz, aby te kamienie stały się
chlebem. (.Mat. IV. 3). Szatan pobudza Chrystusa do szukania pokarmu przez cud. Chrystus odpowiada mu mężną pogardą: Napisano
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Xie SIIIIII/III chichem żywic człairick. 'lak
należy zastawiać się pokuszeniem zmysłów.
Szczęśliwiej zwyciężysz przez pogardę, aniżeli
przez walkę. Wzgardzaj rozkoszą zmysłów:
są inno. godniejsze człowieka.
II. Jeźliś jest Syn Boży: spuść się na dół.
(Mat. IV. 6). -lestto pokusa próżności, pokryta
pozorem dobrego, niby ufności w Bogu. Ma
to odpowiada Chrystus: Xa/>isan<> jest-; Xie
będziesz kusił Pana Boya twego. (Mat. IV. 7).
Tak trzeba odpowiadać pokusom, zwodzącym
pozorami cnoty. Nie zaraz bierz za święte, co
ci się dobrym być zdaje, lecz zważaj na cel,
na środki, na czystość intencyi i na czystość
rzeczy, lleżeś pobłądził, żeś zaniechał tego?
III. 1 ukazał Mu wszystkie królestwa świata
i ch wałę ich: I rzekł Mu: To wszystko dam
Tobie, jeźli, upadłszy, uczynisz mi pokłon.
(Mat. IV. 8, 9). Bezwstydna to pokusa, wiodąca przez łakomstwo i próżną chwałę do oddawania stworzeniu czci. Bogu tylko należnej.
Tę pokusę Chrystus z oburzeniem odrzuca,
mówiąc: Pójdź precz, szatanie. (Mat. IV. 10).
Tak się oburzaj na pokusy.' gwałcące chwałę
Bożą i twe uczucia do stworzeń wiążące. I rzeknij wielkim umysłem: Panu Bogu twemu
kłaniać się będziesz, a Jemu samemu służyć
jest:

:m
będziesz. (Mat. IV. JO). U waż także, jakto
szatan ceni grzech śmiertelny, za jeden tylko
obiecuje świat cały. Tybyś tak powinien cenić zbawienie duszy, dla zbawienia duszy całego się świata chętnie wyrzekając.
NA WTOREK PO NIEDZIELI IV. PO ŚWIĄTKACH.
Ś w i a d e c t w o Janowe o Chrystusie.

I. A toć jest świadectwo Janowe, gdy postuli Żydowie z Jeruzalem Kajdany i Lewity
do nieyo, aby go spytali: Ktoś ty jest?
(.łan. 1. 19). Ostrość żywota, świętość i gorliwość, wielkie imię Janowi zjednały. Stąd
mniemanie, że on jest Chrystus. Im więcej
szukasz wielkiego imienia, tym mniej go znajdziesz. Za świętością żywota idzie wielkość
święta. Ażoby jej dostąpić, pożyteczno jest
często pytać siebie: ktoś ty jest? i odpowiadać z Janem : żem ja nie jest Chrystus: i wyznawać swą nędzę, i pogardzać sobą. Pokora
bowiem jest fundamentem świętości.
II. Cóż tedy? Jesteś ty Klijasz? T rzekł:
Nie jestem. (Jan, I. 21). Mógł Jan przyjąć
nazwę Elijasza i Proroka, gdyż o nim Anioł
przepowiedział: A on uprzedzi przed nim
U- duchu i macy EUjaszowćj. (Luk. I. 17).
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A Chrystus rzekł o nim, .iż jest więcej, niż
prorok. (Łuk. VII. 26). Że jednak mógł się
tego zaprzeć, obrał odpowićdź pokorniejszą.
i z pogardą własną lepiej się godzącą. Toć
jest prawidło prawdziwej pokory, .lak je zachowujesz? Co .lan o sobie mówi? Jam głos,
to jest nic. A ty o sobie co mówisz? Może
także mówisz, żeś niczym, ale tak nie czujesz,
i temu. co mówisz, radbyś, żeby nie wierzono:
a tak płaszczykiem pokory pokrywasz swą
dumę. Zawstydź się i wołaj do Pana z Psalmistą: Niech mię nie nadchodzi noga pychy.
(Ps. XXXV. 12). .ledną tylko nogę ma pycha,
dlatego pyszny tak łacno upada.
III. Czemuż tedg chrzcisz, jeźli żeś tg nie jest
Chrystus, ani Mijasz, ani Prorok? Odpowiedział im Jan, mówiąc: Jac chrzczę wodą: ale
w pośrodku was stanął, którego wg nie znacie.
Ten jest, który za mną przyjdzie, który
przedemną stał się: któregom ja nie godzien,
żel/ym roziciązał rzemyk u trzewika Jego. (Jan.
1. 25—27). Wylewa niejako swą duszę na
wychwalenie Chrystusa.' i swym uniżeniem
się chce podwyższyć chwałę Jego. Porównaj
się z Janem. O jakżeś skąpym w wychwalaniu drugich ! jak gdyby chwała bliźniego
była krzywdą twoją, jak gdybyś ujmował so-
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bie, co przyznajesz drugim ? O jakżeś żądny
pochwały, która ci się nawet nie należy!
Jak łatwo, dla własnej chwały, zaniedbujesz
chwałę Bożą!

NA .ŚRODĘ PO NIEDZIELI IV. PO ŚWIĄTKACH
Drugie świadectwo Janowe o Chrystusie.

I. Nazajutrz ujrzał Jan Jezusa, idącego do
siebie, i rzekł: Oto Baranek Bożg, oto który
gładzi grzechy świata. (Jan, I. 29).
Prorok
i Apostoł wskazuje dziś Baranka Bożego, którego przepowiedział wczoraj. Poprzednikiem
('hrystusowym od Boga naznaczony, przy pierwszej zręczności jął Go opowiadać. 1 ty nie
trać żadnej sposobności poznawania, opowiadania i wychwalania Chrystusa słowem i uczynkiem. Spodziewaj się tego za łaską Bożą. bez
której nic nie możesz. Spoglądaj na Jezusa
idącego i w pośród nas mieszkającego, a wskazując (io drugim, sam Uo też naśladuj.
II. Oto Baranek Boży; oto który gładzi grzeehg świata. Rozważaj słowo po słowie świadectwa tego.
1. Zowie Go Barankiem, na
przypomnienie tego, co o Nim powiedziano
u Jeremijasza: Aza jako Baranek cichy, kló13
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rego niosą na rzeź. (Jer. XI. 19). 2. Zowie
(jo Barankiem Bożym, dla zwiastowania Bóstwa Jego. 3. 1 mówi: który gładzi grzechy
świata, dla okazania celu, na jaki przyszedł.
Pomyśl o słodkości, cierpliwości i posłuszeństwie Baranka tego. Mógłbyś Go naśladować
i z Nim się Bogu na oliarę oddać. "Winszuj
światu i sobie, że przyszedł Baranek Boży na
zgładzenie grzechów. W Nim tylko jednym
złóż nadzieje twoje. Oto!... Częściej Nań spoglądaj, i częściej okazuj Go drugim.
111. A jam widział: i dałem świadectwo,
że ten jest Syn Boży. (Jan, 1. 34). -Jan przyszedł na świadectwo: aby dał świadectwo
0 światłości. (Jan. 1. 7). Widział, i dał świadectwo, że ten jest Syn Boży. Ucz się stąd
dawać świadectwo o bliźnim. 1. Patrz, abyś
widział nie wady, ale cnoty jego. 2. Przy danej sposobności chwal bliźniego, a nie siebie.
1 mów: ten jest Syn Boży, bo ma Ducha
Bożego. A o sobie myśl, abyś się pozbył ducha próżności i ducha świata, a Duchem Bożym napełnij swe serce.
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NA CZWARTEK 1'0 NIEDZIELI IV. PO
ŚWIĄTKACH.
Trzecie świadectwo Janowe o Chrystusie z p o ż y t k i e m
uczniów.

I. A nazajutrz zasie stał Jan, i dwa z uczniótr Jego.
A pojrzawszy nit Jezusa idącego,
rzekł: Oto Baranek Boży. I usłyszeli Go dwa
uczniowie mówiącego, i szli za Jezusem. (.Jan,
J. 35—37). Chrystus się im ukazał, iżby J a nowi dał sposobność świadczyć, a uczniom
pójść za sobą. Tak nas uprzedza łaska Jogo:
lecz jakże często głuchemi jesteśmy na jej
wołanie! J a n skorzystał, i ty nie zaniedbuj.
Wielu było z J a n e m ; dwóch tylko za Chrystusem poszło. Bóg porusza sorea. Z wielu to
tysięcy Bóg cię woła ? Uznaj dobrodziejstwo
powołania Boskiego, dziękuj za nie, a pilnuj,
abyś Uo nie stracił.
II. A obrócitcszy sie Jezus, i ujrzawszy je
za sobą idące, rzekł im: Czego szukacie ? Którzy Mu rzekli: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
Kzekł im: Pójdźcie u oglądajcie. (Jan, I. 38,
39). Uważ t u : 1. Łaskę wejrzenia Chrystusowego. Bez tej łaski gdzie byłbyś? 1 ciebie
13*
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pyta Chrystus: Czego szukasz, aby cię pobudził do szukania Jego. Ale ty szukasz świata,
wygód własnych i samego siebie. 2. Uczniowie ci nazywają Chrystusa nauczycielem, okazują pragnienie, aby ich nauczył. A ty kogo
masz nauczycielem? Świat i złe skłonności
swoje. Przejdź do szkoły Chrystusowej. I tak
żyj, iżbyś w godzinę śmierci usłyszał Chrystusa wzywającego cię: Pójdź a ogląwaj mię
na wieki,
111. Przyszli i widzieli gdzie mieszka, i zostali przy Nim onego dnia. (Jan, 1.39). Patrz,
jak są czułemi na wezwanio Chrystusa. 1 cóż
widzieli? ubóstwo i niewygody. Nie szukaj
Jezusa w pośród miękkości tego świata; tam
Go nie znajdziesz. Rozmyślaj nad słodkością
rozmowy z Chrystusem. Z jaką chciwością
słuchali Go! Zawstydź się, że cię tak łatwo
rzeczy Boskie nudzą, że i godziny na rozmowie z Bogiem wytrwać nie możesz. Zostań
chętnie z Jezusem, a poczujesz słodycz mów
Jego, słodycz nieprzebraną, która nas do wierności służbie Jego ciągnie.
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NA PIĄTEK PO NIEDZIELI IV. PO ŚWIĄTKACH.
Andrzej p r z y w o d z i P i o t r a do C h r y s t u s a :
powołanie

Filipa.

I. Ten (Andrzej) pierwej znalazł Szymona,
brała sury o, i rzekł ma: Sideźliśmy Mesyjasza.
(Jan, I. 41). Ileż to korzyści z rozmowy
z Chrystusem! poznaje Mesyjasza: radujo się,
iż (io znalazł; zapala się gorliwością prowadzenia brata do tej znajomości. Jeźli tych
skutków nie doznajesz w sobie, snaó. żeś nie
dosyć rozmawiał z Chrystusem. O jakżo będziesz szczęśliwym, gdy nakoniec znajdziesz
Mesyjasza, bo z Nim wszystko znajdziesz!
Lecz, aby znaleźć wszystko, potrzeba dać wszystko. Zważ, czego jeszcze dla Chrystusa żałujesz.
II. I przytriódł go do Jezusa. A wejrzawszy
nań Jezus, rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jana:
ty będziesz zwań Ce/as (co się wykłada, Opoka).
(Jan, 1. 42). Gorliwość Andrzeja w przyprowadzeniu brata, i gotowość a szybkość Piotra
w przyjściu do Chrystusa, o jak cię zawstydzić powinny! Ociąganie się do rzeczy Boskich
zawsze jest szkodliwe. Wejrzenie Jezusa wzrusza serce Piotra. O Jezu, wejrzyj i na mnie
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wejrzeniem Twej łaski. Nadał Piotrowi imię
Opoki, iżby był mocnym w wierze, a w miłości stałym. A ciebie nazwał od siebie Chrześcijaninem, iżbyś Go kochał i Jemu samemu
służył. Jesteś Chrześcijaninem, a czy twe życie chrześcijańskie V
JII. I nalazł Filipa. 1 rzekł mu Jezus: pójdź
za mmi. (Jan, I. 43). Chrystus, mając zbierać
uczniów, poszedł do Galilei, która pomiędzy
ziemiami Judzkiemi była najpodlejszą i najmniej oświeconą, a to, jak mówi Złotousty,
iżby okazał, że mowa Jego nie jest z mądrości ludzkiej, lecz że płynie z nauki Ducha
świętego. Zawsze Bóg nędzni; i pokorno do
wielkich rzeczy obiera. Zważ na słowa powołania Pańskiego: Pójdź za mmi. Kto? za kim?
0 jakaż to godność iść za Chrystusem! Z ja£ąż gorliwością iśćby należało! A z jaką ty
dziesz '?
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI IV. PO ŚWIĄTKACH.
Filip

p r z y p r o w a d z a Natanaela do Chrystusa.

I. Nalazł Filip Natanaela, i rzekł mu: o
którym napisał Mojżesz w zakonie i Prorocy,
naleźliśmy, Jezusa Syna Józefoiceyo, z Nazaret.
1 rzeki mu Natanael: możeż co dobrego być

34T
z Nazaret? Rzekł mu Filip: Pójdź a oglądaj.
(J»n, 1. 45, 4t5). Filip, poznawszy Jezusa,
chce Go dać poznać drugim. Nie dość kocha
Boga, kto się nie stara, aby Go drudzy kochali. Wątpi Natanael, mniemając, że z Nazaret nic dobrego być nie może. A wszakże
Jezus wybrał Nazaret na ojczyznę swoję, tak
pokochał nędzę. Nie masz tak nędznego miejsca, gdziebyś Jezusa nie znalazł. Pójdź a oglądaj, wzywa go. aby sam poznał. Kto pozna
Jezusa, ten pokocha Go.
li. Ujrzał Jezus Natanaela, idącego ku sobie
i rzekł o nim: Oto prawdziwie Izraelczyk,
w którym nić masz zdrady. Rzekł Mu Natanael:
Skądże mię znasz? Odpowiedział Jezus, i rzekł
mu: Pierwej, niż cię Filip wezwał, ydyś był
pod figą, widziałem cię. (Jan, 1. 47,48). Mógł
Jezus być obrażonym przez to, co powiedział
Natanael, iż nic dobrego nie masz w Nazarecie; wszakże, bacząc na szczerość jego, powiada o nim. żo nie masz w nim zdrady. Kto
naśladuje Chrystusa, mowy drugich na dobre
tłómaczy, a tak czyniąc, nie traci pokoju.
Jezus wychwala prostotę Natanaola. mówiąc:
Oto prawdziwie Izraelczyk, w którym nie masz
zdrady. A czy o tobie powiedzieć można: Oto
prawdziwie Chrześcijanin, w którym nie masz

•348
zdratlij. Widział Jezus Natanaela nieobecnego,
i ciebie widzi. Czy pamiętasz na t o ?
III. Odpowiedział Mu Natanael, i rzekł:
Itabhi (Nauczycielu), Tyś jest Syn Boży, Tyś
jest Syn Izraelski. (Jan. L 49). Doskonale
wyznanie. Skąd Natanael poznał, że Chrystus
jest Synem Bożym? Oto stąd, że go Chrystus
nieobecnego ujrzał pod ligą. Wierz w to, że
wszystko jest obecnym Bogu; chodź skromnie
przed oczami Jego, bo wszystko widzi. Trzy
rzeczy Natanael o Chrystusie wyznaje: 1. Że
jest Nauczycielem; a ty czy (io przyjmujesz
za Mistrza? 2. Że jest Synem Bożym, a wiec
bratem twoim; czy znać to po tobie? 3. Ze
jest król Izraelski, to jest synów Bożych. Czyś
Mu posłuszny, czy pełnisz przykazania J e g o ?
NA NIEDZIELĘ V. PO ŚWIĄTKACH.
Gody

małżeńskie

w

Kanie

Galilejskiej.

1. Były yody małżeńskie w Kanie Galilejskiej:
a była tam Matka Jezusowa. Wezwań też był
i Jezus, i uczniowie Jeyo na yody. (Jan. II.
1, 2). Ucz się tam z niemi, jak się masz zachować u stołu. 1. Poprzestawać na stole ubogim. jakim był tych ubogich małżonków. —
2. Znosić niedostatek pożywienia i napoju:
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i tam bowiem wilia zabrakło. 3. Prosić Jezusa
i Maryją, iżby ci byli wzorem wstrzemięźliwości i skromności. Zważ następnie, co uczyniła Maryja. A gdy nie stawało wina, rzekła
Matka Jezusowa do Niego: Wina nić mają.
Widzi niedostatek i Synowi oznajmia. O!czegóż się nie masz spodziewać od Matki Bożej,
jeźli sam jej okażesz nędzę i niedostatki twej
duszy? Wnet oznajmi Synowi, mówiąc, o tobie: Wina nie ma żarliwości, gorliwości, miłości, pokory, pokoju i t. d. I rzekł jej Jezus:
Co mnie i tobie, niet ciasto? jeszcze nie przyszła
godzina moja. Temi słowy: 1. Daje Matce
sposobność, wielce dla niej pożądaną, wielkiego
upokorzenia, iż jej nie nazywa matką swoją,
ale niewiastą. 2. Uczy nas więcej zważać na
godzinę, od Boga naznaczoną, aniżeli na prośby
przyjaciół i krewnych. 3. Nie przepisywać
Bogu, kiedy ma nas wesprzeć, lecz prosić
i ufać: przyjdzie pomoc Jego, gdy przyjdzie
godzina. Wielkiej ulgi doznaje, kto swe dolegliwości z męstwem i nadzieją znosi.
Jl. Rzekła Matka Jego sługom: cokolwiek
wam rzecze, czyńcie. (Jan, 11. 5). N. Panna
niewiastą, nie zaś Matką przez Chrystusa nazwana. a jeszcze i odmową Jego upokorzona,
milczy. Zawstydź się skarg i niepokojów swoich.
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za lada upokorzeniem lub ostrzejszym słowem.
Maryja, pomimo odmowy, nie tracąc nadziei,
wielką ufność w Hogu okazuje, gdy mówi
sługom: cokolwiek wam rzecze, czyńcie. Ach!
cokolwiek nam rzecze czyńmy, a w pomoc
Jego utajmy. Ta tylko nadzieja nie omyła,
która na posłuszeństwie oparta.
Ul. Itzekl im Jezus: Napełnijcie stągwie
wodą. Chciał dać wina, ale nie pierwej, ażby
dali wody. 1 tobie chce dać. czego potrzebujesz, ale nie wprzód, aż Mu dasz. co możesz.
I napełnili je aż do tcierzchn.
Dlaczego tak
mało masz? Ho tak skąpo dajesz. l>o wierzchu,
bracie, aż do wierzchu! Mało masz wina pociechy, boś nie napełnił serca wodą pokuty.
Patrz jak wyborne wino Jezusowe: Wezwał
oblubieńca przełożony wesela.
I rzekł Mu:
Wszelki człowiek pierwej kładzie teino dobre,
a gdy się napiją, tedy podlejsze; a tyś dobre
wino zachował aż do tego czasu. (Jan, 11.10).
Obyczaj Chrystusa przeciwny jest obyczajowi
świata i ciała. Te, po chwilowej słodkości,
dają wino cierpkie wszelkich niepokojów; —
Chrystus zaś dopuszcza naprzód cierpkości,
a potym napełnia duszę słodyczą wszelkiego
pokoju. Wybieraj, lecz zważaj, że to, co ostatnie, będzie też i wieczne.
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NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI V. PO
ŚWIĄTKACH.
Chrystus w y r z u c a przekupnie z

kościoła.

I. / nalazł w kościele przedawające woły,
owce'i gołębie, i bankierze siedzące. (Jan. II. 14).
Pod pozorem mienia na pogotowiu rzeczy, do
ofiarowania potrzebnych, łakomstwo kapłanów
wprowadziło do kościoła handel. Niby dla
chwały Boskiej, a w rzeczy samej dla niecnego zysku. A tak miejsce, Bogu poświęcone,
obrócili na targowicę.
Kościołem Bożym ty
jesteś.
Nie wiecie, i żeście Kościołem Bożym.
(I. Do Kor. 3, 10). A jak się w tym kościele
dzieje? Czy nie ukrywasz miłości własnej pod
pozorem gorliwości? Strzeż się! skoro bowiem
pofolgujesz miłości własnej, wnet dusza twa
staje się targowiskiem bydląt, śmieciskiem
namiętności. Jeźli są już jakie bydlęta w twej
duszy, uważ, czy nie tą drogą weszły. Poddaj
się Chrystusowi, a On je wypędzi.
II. A uczyniwszy jakoby bicz z powrózkótc,
wyrzucił wszystkie z kościoła. (Jan. II. 15).
Okazał panowanie, i użył swej władzy. Sam
jeden, za godnego pogardy miany. wyrzuca
wszystkich. Nikt Mu oporu nie stawi, bo
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uznali, że był to bicz Boży. 1 ty uznawaj
Pana. gdy cię biczuje na ciele, na duszy, na
sławie. Opowiadaj potęgę Jego świętym milczeniem i pokornym poddaniem się. Ciesz się
owszem, że tym lub owym biczem wyrzucił
z kościoła twej duszy ziemskie pożądania. —
U waż także na gorliwość, jaką okazał Chrystus o dom Ojca swego; a staraj się wszelkie
pragnienia jakiej bądź chwały zmienić na
gorliwość o chwalę Bożą.
111. /I tym, co gołębie przedautdi, rzekł: Wgniećcie to stąd, a nie czgńcie domu Ojcu mego
domem kupiectwa. (Jan. 11. 16). 1 wnet usłuchali rozkazu Jego. A ileż to razy rzekł tobie:
Wynieś z twej duszy tę namiętność, tę próżność, to przywiązanie; a jeszcze w nich gnijesz ! Zawstydź się takiego nieposłuszeństwa,
takiej gnuśności, takiego oporu. A jeźli nie
boisz się biczyków Bożych na tym świecie,
wspomnij na straszny bicz na tamtym świecie.
NA W T O R E K 1>0 N I E D Z I E L I V. PO Ś W I Ą T K A C H .
Rozmowa Chrystusa z

Nikodemem.

1. A był człowiek z Faryzeuszów, imieniem
Nikodem, książę żydowskie.. Ten przyszedł do
Jezusa te nocy. ( Jan, 111. 1, 2). Pobudzony
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gorliwością i mocą Chrystusową, okazaną w domu Hożym nad przekupniami, uwierzył w Jezusa, iż był więcej, niźli człowiekiem. Bo
żaden, rzecze, tych znaków czynić nie może,
jeźliby z nim Bóg nie 1>ył. Patrz, jaka to
moc gorliwości, iż zwycięża niewiarę i .pychę.
Przyszedł w nocy, dla obawy i wstydu Żydów,
nie dziw, bo jeszcze Chrystusa nie znał. Ale
u Chrześcijan, ale u sług Chrystusowych,
wzgląd ludzki jest rzeczą obrzydłą i podłą.
Kto raczej na ludzi, niż na Hoga patrzy,
wzgardzonym będzie od Hoga.
II. J rzekł Mu: Rabbi, wiemy, iżeś przyszedł
od Boga nauczycielem. (Jan, 111. 2). Czy wierzysz, że Chrystus przyszedł nauczycielem? Jeźli
wierzysz, dlaczegóżeś tak mało Odeń się nauczył? 1. Dlatego, że uczącego Chrystusa nieuważnie, niespokojnie słuchasz, zajmując się
marnościami i ziemskiemi pożądliwościami.
2. Dlatego, że w to, czego Chrystus naucza,
nie. wierzysz wiarą żywą, szczerą i czynną.
3. Że tego, w co wierzysz, nie pełnisz, zawsze
opieszałym będąc, gdy do uczynków przychodzi. Popraw się w tym wszystkim, jeźli chcesz
odnieść owoc ze słów Chrystusowych.
III. Odpowiedział Jezus, i rzekł' Mu: Zaprawdę, zaprawdę motelę tobie: jeźli się kto nie
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odrodzi z wody, nić może widziM Królestwa Bożego. (Jan,III. 3). Uważ na artykuły wiary, których go naucza Chrystus: 1. Potrzeba Chrztu:
Jeżeli się kto nie odrodzi z wodg, a z Ducha
Świętego, nie może wnijść do Królestwa Bożego. (Jan, UJ. 5). 2. Wcielenie Syna Bożego.
A żaden nie wstąpił do nieba, jedno który
zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie. (Jan. III. 13). 3. Tajemnica Krzyża: A jako
Mojżesz podwyższył węża na puszczy, tak potrzeba, aby podwyższon był Syn człowieczy.
A bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
jedno rodzonego dał: aby wszelki, kto wierzy weń,
nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Jan, 111. 14,
16). To słysząc Nikodem, taką się ku Chrystusowi zapalił miłością, że się Jego uczniem
wyznał jawnie; a gdy Apostołowie odbiegli
Jezusa, on ciało Jego zdjął z Krzyża. Gdybyś
taką pałał miłością, za miłość Bożą ku tobie,
i tybyś nie zważał na sądy ludzkie, ani na
naukę świata, i nie krzyżowałbyś Chrystusa,
lecz byś Go z krzyża zdejmował.
NA ŚRODĘ 1'0 NIEDZIELI V. L'0 ŚWIĄTKACH.
Chrystus naucza Nikodema o T r ó j c y świętej.

I. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
jednorodzonego dał. (Jan, 111.16). Temi słowy
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naucza Chrystus o Osobie Ojca i o nieskończonej Jego ku nam miłości, którejby nam
więcej okazać nić mógł, chociażby był własną
Osobę dał za nas. Składaj cześć Bogu Ojcu.
wyznawaj miłość Jego, a swoję Jemu oddawaj. Oddaj Mu wszystko swoje, jak On za
ciebie dał swojego Syna. Oddaj Mu wszystkie
władze^ ciała i duszy, bo i tyś Mu synem.
II. Światłość przyszła na świat, a ludzie raczej miłowali ciemności, niż światłość. (Jan, III.
19). Naucza go jeszcze o Osobie Syna pod
nazwą światłości, która oświica wszelkiego człowieka (Jan. I. 9) światłem nauki niebieskiej
i przykładem żywota. Chcesz-li być synem
światłości, wierz w naukę Chrystusa, a naśladuj przykład. Ale może ci więcej przypadają
do smaku nauki i przykłady świata? A ludzie
raczej miłowali ciemności, niż światłość.
III. Duch, kędy chce, tchnie: i głos Jego
słyszysz, ale nie wiesz, skipi przychodzi i dokąd idzie. (Jan, III. 8). Temi słowy naucza
o Osobie Ducha Świętego. Wierz, wyznawaj,
wychwalaj. Słuchaj głosu Jego. bo mówi do
ciobió przez Pismo święte, przez niebo i ziemię, przez natchnienia. Niewdzięcznością jest
nie wiedzieć skąd przychodzi, to jest nie zwa-
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żać na pochodzenie łaski i natchnienia; albo
też nie wiedzieć dokąd, idzie, to jest nie
zważać na koniec, do którego nas prowadzi,
i z nim nie współdziałać. O jakże głęboko
leżysz w takiej niewdzięczności!
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI V. PO
ŚWIĄTKACH.
C z w a r t e świadectwo Janowe o

Chrystusie.

I. I przyszli do Jana (uczniowie Jego),
i rzekli Mu: Rabbi, który z Tobą byt za Jordanem, któremuś Ty dat świadectwo, ten oto
chrzci, a wszyscy idą do Niego. (Jan, 111. 20).
Tknięci byli zazdrością uczniowie Janowi. Pokusa ta niekiedy i na świętych napada. Widać z ich mowy, że Jana nad Chrystusa przenoszą, bo go po ludzku kochali, nie zaś po
Bożemu. I ty nad Boga przenosisz to, co nie
dla Boga kochasz. Dodają, że wszyscy idą do
Chrystusa, kiedy, w onejże chwili, wielu także
i do Jana przychodziło. Zazdrosnemu szczęście cudze zda się zbyt wielkim, a swoje zbyt
małym i żadnym.
Pragnijcie lepszych darów
(I. Do Kor. Xli. 31), ale bez zazdrości.
II. Kto ma oblubienicę, oblubieńcetn jest;
lecz przyjaciel oblubieńców, który stoi a słucha
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Go, weselem sic, weseli, dla głosu ohhdncńcowego.
To tedy wesele moje wypełnione jest.
(Jan, III. 29). Mowy uczniów Janowych nie
pobudziły Go do gniewu, a tym mniej do
zazdrości, lecz dają mu sposobność do wyznania Chrystusa Mesyjaszem i Oblubieńcem Kościoła Bożego, siebie zaś przyjacielem Jego,
cieszącym się z chwały Jego. Ty zaś jak się
obchodzisz ze sławą bliźniego? czy się z niej
cieszysz? czy do niej pomagasz? Takbyś czynił, gdybyś był przyjacielem, podług miłości
prawdziwie ehrześcijańskiej.
III. On ma róść a ja się umniejszać... który
z nieba przyszedł, jest nade wszystkićmi... Ojciec miłuje Syna, i wszystko oddał w ręce
Jego. (Jan. l i i . 30. 31, 35). 1 wiele innych
pochwal o Chrystusie czyni, a wszystkie ku
temu dążą. aby Chrystusa wywyższył, a siebie poniżył. Oto dwie podstawy, na których
się wznosi budowa zbawienia: chwała Hoga
i pogarda własna.
N A P r Ą T E K 1'0 N I E D Z I E L I V .

1'0 Ś W I Ą T K A C H .

Uwięzienie Jana Chrzciciela.

I. Herod posłał i pojmał Jana, i związał
go w ciemnicy. (Mar. VI. 17). Dopiero był
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we czci, jakoby Mesyjasz, a teraz w wiezieniu, jakoby zbrodziou. Otóż sądy ludzkie, na
które tak się oglądasz. Jan, zawsze stateczny
i niewzruszony, pokornie i z weselem przyjmuje tak niezasłużoną karę. Zwyciężysz łatwo
wszelką boleść i poniżenie, jeźli sam siebie
się zaprzesz i umrzesz sam sobie.
II. Bo Jan mówił Herodowi: Nie godzi się
tobie mieć żony brata twego. (Mar. VI. 18).
Owóż powód uwięzienia. Ze święte dzieło uczynił, upominając króla przez świętą gorliwość,
dlatego więzami skuty. Tać jest częstokroć
sprawiedliwych zaplata: zło odbierają za dobre.
Obyś cierpiał dla takiej przyczyny, a bez żadnej winy! Tak cierpiącemu niewinność jest
wielką osłodą i weselem. Uważ, z jaką wolnością, lecz oraz z jaką skromnością upomina
Chrzciciel: nie wzgardliwemi słowy, ale prawdą samą; nie z siebie, ale z prawa Bożego.
III. Ilerod bał ttię Jana, wiedząc go bgć
mężem sprawiedliwym i świętym: i strzegł go,
a słuchając go, wiele czynił: i rad go słuchał.
(Mar. VI. 20). I nieprzyjaciel nawet uszanuje
cnotę. Lecz jeźli Herod szanował Jana, czemuż go uwięził? Oto dla zawiści Żydów, dla
uprzykrzeu Herodyjady. Iżby ludziom zadosyć
uczynił, rzuca sprawiedliwość. Względy ludz-

kie doprowadzają do pogardy Boga: jak znowu wzgląd na Boga zwycięża świat, dając
moc do pogardy świata. Wybieraj.
X.Y SOBOTĘ PO NIEDZIELI V. PO ŚWIĄTKACH.
Rozmowa Chrystusa

z

Samarytanką

I. Jezus tedy spracowany z drogi, siedział
tainad studnią, (Jan. IV. (i).
Dla jednej
grzesznej duszy, o której wiedział, że. tam
przyjść miała, odbył tę drogę, i czeka. Żadna
Mu dusza nie podła. Ucz się stąd starać się
0 zbawienie, choćby najnędzniejszych. Nie bogactwa. nie dostojeństwa, lecz dusze Bóg ceni.
Spracowany i dla ciebie, mówi Ambroży Św..
bo cię długo szukał, przez wiele trudów
1 cierpień. Siedzi, i czeka: czegóż się przyjść
ociągasz? a raczej, czemuż się coraz więcej
od Niego oddalasz?
II. Przyszła niewiasta z Samary i czerpać
wodę. lłzekł jej Jezus: Daj mi pić. (Jan, IV. 7).
Szczęśliwa niewiasta, że przyszła w godzinę
oczekiwania Pańskiego! Jednej takiej godziny
zaniedbanie jest początkiem zguby. O gdybyś
często rozmyślał nad tym. jakżebyś był czujnym na przyjście łask Bożych! Chrystus żąda
mało. aby dać wiele: za odrobinę wody daje
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zdrój żywota wiecznego. Taka jest dobroć
Hoża. iż daje wiele za mato. Oddaj Mu ręce
i najmniejsze rzeczy. Pilność w małych rzeczach prowadzi nas do wielkich: niedbałość
zaś w drobnych obowiązkach naraża nas na
wielkie upadki.
III. Rzekła Mu tedy ona Samarytańska niewiasta: Jakoż ty, Żydem będąc, prosisz n mnie
pić, którarn jest niewiasta Samarytanka? (.Jan.
1V. 0). Oto obraz naszego obcowania z Chrystusem. Ileż to razy odmawiamy Chrystusowi,
czegobyśmy i nieprzyjacielowi odmówić nie
powinni. Ileż to razy .Jezus pragnie rzeczy
potrzebnych do zbawienia twego, a ty Mu
odmawiasz. A pragnienie to Jego nad wszelki
wyraz, bo miłuje cię więcej nawet, niżli cię
szatan nienawidzi! Gdybyś pomniał na miłość
Chrystusową, czyż mógłbyś Mu czegobądź
odmówić; zwłaszcza, że cokolwiek Mu dajesz,
wszystko ci stokrotnie odda.
NA NIEDZIELĘ VI. PO ŚWIĄTKACH.
S a m a r y t a n k a n a w r a c a się, i oznajmia Chrystusa
Samarytanom.

I. Byś wiedziała dar Boży, i kto jest, coć
mówi: Daj mi pić, tedubyś Go snuć bytu pro-
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siła, i dałaby wodę żywą. (Jan, IV. 10). Niewiasta nie wiedziała, kto do niej mówi: dlatego nie prosiła (io sama o wodą żywą, hu
żywotowi wiecznemu, (id}'byś na Boga obecnego pamiętał, częściejbyś (io prosił, gorliwiójbyś Mu służył: dzielniejbyś pracował na
zbawienie swoje: a chwaliłbyś (io w duchu
i prawdzie (Jan. lVr. 24), jako Zbawiciel Samarytankę nauczył. — Poznawszy Chrystusa,
grzech swój wyznała i opłakała. Tak to znajomość Boga do zbawienia prowadzi. Tak to
Bóg łaską swoją uprzedza i wzywa. Lecz kt„
cię uczynił bez ciebie, nie zhaici cię bez cielne,
mówi Augustyn św.
U. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła. (Jan, IV. 15). Owóż skutek rozmowy
z Jezusem. 1. Zapala się w niej pragnienie
wody żywej. 2. Uznaje Go Mesyjaszem. gdy
jej objawił tajemne jej grzechy. 3. Odmienia
swój żywot: Zostawiła wiadra swe niewiasta.
(Jan, IV. 28). 4. Nakoniec z grzesznicy staje
się Apostołem, całe swe miasto do Chrystusa
ciągnąc: Pójdźcie a oglądajcie. (Jan, IV. 29).
Rozmawiajmy z Chrystusem, prośmy Go o wodę zbawienia, zostawiajmy wiadra złych nałogów naszych i ziemskich rozkoszy, a ciosząc
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się żeśmy znaleźli .lezusa. starajmy się i drugich do Niego przyciągnąć.
111. A tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc : Rabbi jedz. A On im rzekł: Mam ja
pokarm ku jedzenia, o którym wy nie wiecie...
Mój pokarm jest, abym czynił wolę Tego,
który mię posłał, abym wykonał sprawę Jego.
(.łan, Vi. 31. 32, 34). Święty Jan Złotousty
mówi. że Chrystus Pan w tym miejscu zbawienie dusz pokarmem swym zowie, dla okazania nam: jakim zbawienie nasze było dla
Niego staraniem i pożądaniem. A o to zbawienie nasze tak dbając, wolę Ojca pełnił.
I tyś .Mu pokarmem, bo i twą duszę chce
zbawić! Dziękuj Mu, a naśladuj. Niech i twoim pokarmem będzie wola lloża. „Cóż bowiem w każdej potrzebie, mówi Bernard Św.,
tak nas umacnia i wspomaga, jako pełnienie
woli Bożej". Niech i twoim pokarmem będzie gorliwość o zbawienie dusz. Augustyn Św.
mówi. że tyle dusz gubisz, ile ich. mogąc
zbawić, nie zbawiasz.

3f.fi

NA PONIEDZIAŁEK I'0 NIEDZIELI VI. 1-0
ŚWIĄTKACH.
Chrystus u z d r a w i a syna k r ó l i k o w e g o .

I. Ten (królik) gdi/ usłyszał, iż Jezus, przyszedł z Żydowskiej ziemi do Galilei, poszedł do
Niego, i prosił Go, ahy zstąpił a uzdrowił syna
jego: bo poczynał umierać. Jan. IV. 47). Biegniemy do Chrystusa, kiedy na nas spadają
przykrości i przeciwności, i dlatego Bóg je dopuszcza: więc je cierpliwie znośmy, a owszem
za nie dziękujmy. Jak ojciec dba o zdrowie
dziecięcia swego, tak i ty dbaj o zdrowie swej
duszy, i więce j. Azaż dusza nie jest ważniejsza ?
(Mat. VI. 25). Nie była doskonalą wiara królikowa. Twoja niech będzie żywszą. Proś,
i ufaj pieczy Bożej nad tobą. W pokusach
nie odkładaj ratunku aż do chwili, w której
twa dusza poczyna umierać; ale niech twa
modlitwa uprzedzi niebezpieczeństwo: albowiem odkładanie ratunku wzmaga siłę złego.
II. Rzekł tedy do niego Jezus: Jeźli znaków
i cudów nie ujrzycie, nie wierzycie. (Jan, IV. 48).
Wymawia mu małą wiarę, iżby do większej
pobudził i zleczył duszę jego. Taką jest dobroć
Chrystusowa, iż chce nam dać więcej, niźli to,
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o co prosim, bylebyśmy Mu nio przeszkodzili.
Królik trwa w swej prośbie: Panie, zstąp pierwej, niż umrze syn mój. Rzekł mu Jezus: Idź,
syn twój żyw jest. (Jan, IV. 49, 50). O gdyby
powiedział do mnie: Dusza twoja żywa! Królik uwierzył — tego właśnie chciał Chrystus
przez odwłokę cudu. Jeźli odwleka spełnienie
próśb twoich, ku twemu dobru to czyni.
III. f uwierzył sam i wszystek dom Jeyo
(Jan. IV. 53). Usłyszał od sług. którzy mu
zabieżeli. iż syn jego onejże godziny ozdrowiał. i uwierzył sam. Przybiegłszy do domu.
opowiedział słowa Chrystusowe, i uwierzył
wszystek dom jeyo. Jakim jest gospodarz, to
jest rozum, takim będzie cały dom twej duszy, to jest wszystkie jej władze. Staraj się
więc ubezpieczyć rozum przeciw zdradom
świata i ciała, a ćwiczyć go w znajomości
rzeczy Boskich, nie tylko dla wiedzy, ale dla
uczynków ; bo nie dosyć jest znać Boga, trzeba
Uo miłować i dla miłości Mu służyć.
NA W T O R E K 1'0 N I E D Z I E L I VI. 1'0 ŚW I Ą T K A C H .
P o ł ó w ryb w j e z i o r z e Genazaret.

1. A wszedłszy w jedne łódź, która była
Szymanowa, prosił go, aby maluczko odjechał

•365
od ziemie.
A siadłszy, uczył rzesze z łodzi,
(Łuk. V. 3). 1. Od tych rzesz, tak na Chrystusa nalegających, że aż na jezioro odjechać
musiał, ucz się wielce pragnąć słowa Bożego.
2. .leźli masz Chrystusa w łódce serca swego,
odjedź od ziemi, to jest od pożądań ziemskich.
Bo miłość Boga z miłością świata zgodzić
się nie mogą. 3. Natenczas usiądzie Chrystus
w twym sercu, jako władzea twych uczuć,
i nauczy cię prawd wielkich, których pojąć
nie możesz, póki do ziemi przylegasz.
II. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona : Zajedź na głębią, a zapuśćcie sieci wasze na połów. (Łuk. V. 4). Nie przestając na
tym. abyś maluczko odjechał od ziemi, mówi
tobie: Zajedź na głębię, to jest na większą
doskonałość, w której zawsze ci zostaje więcej do czerpania, niżeliś naczerpał. Zajedź na
głębię przez wiarę głęboką, a miłość oblitą.
A Szymon odpowiedziawszy, rzekł Mu: Nauczycielu, przez całą noc pracując, niceśmy nie
ułowili. (Łuk. V. 5). Taki jest owoc wszystkich prac i zabiegów około zaszczytów, godności i rozkoszy świata. Przez całe życie tak
pracując, na końcu życia pokaże się — NIC!
Na to nic tak wiele pracujem. a na to, co
jest wszystkim, niestety, jak mało!
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III. Wszakże na słowo Tire zapuszczę sieć.
A gdy to uczi/nili, zagarnęli ryb mnóstwo
wielkie. (Łuk. V. 5, 6). Na tym samym miejscu, ua którym nic nie ułowili, teraz mnóstwo ryb wielkie zagarnęli, bo w Imię Jezusa,
bo z posłuszeństwa sieć zapuścili. (Co z posłuszeństwa. co w Imię Pańskie czynisz, nigdy
przed Bogiem bez owocu nie jest. 2. Chrystus tym połowem odpłacił Piotrowi za to. że
Go do łodzi przyjął, że od ziemi odjechał.
Choćbyś co najmniejszego dal Bogu, Bóg największym płaci. 3. Przez ten połów nauczył
Chrystus, że tym. co za Nim idą i Jemu
służą, na żywności nie zbędzie. Nie bądźmy
przeto troskliwi o potrzeby ciała, ale o to,
żebyśmy szli za Jezusem i służyli Mu.
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI

VI.

PO

ŚWIĄTKACH.

Powołanie Piotra i Andrzeja, Jakóba i Jana.

I. A ydy Jezus chodził nad morzem Galilejskim, ujrzał dwu braci: Szymona, którego
zmcią Piotrem, i Andrzeja, brata jego, zapuszczające sieci w morze (abowiem byli rybitwi).
f rzekł im: Pójdźcie za mną: a uczynię was,
że się staniecie rybitwarni ludzi. | Mat. IV. 18, 19).
Kogo woła? Skąd? Dokąd? Woła prostaków,
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bo Mu się podoba niskość i pokora, będące
najlepszym usposobieniem do przyjęcia łaski.
Woła braci, dla okazania, iż wszyscy uczniowie Jego bratnią miłością miłować się winni.
A ty jak odpowiadasz warunkowi temu? Woła. od morza i od sieci. 1 ciebie też woła
od morza świata, od sieci pożądliwości. Poznaj się na tój łasce. Woła za sobą, ażebyś,
idąc za Nim, miał <io zawsze na oczach, ażebyś wpatrywał się i wstępował w ślady Jego:
ażeby cię uczynił rybitwami ludzi. Rozmyślaj
nad niegodnością swoją, a nad godnością powołania tego.
II. A ani natychmiast opuściwszy nieci, szli
za Nim. (Mat. IV. 20). i'a szybkość posłuszeństwa przygania twojemu wahania się. Opuścili
sieci. Sieci, które cię wikłają i za Chrystusem
iść nie dają, są: nawyknienia światowe, złe
skłonności i sprawy przeciwne powołaniu twemu. Jeźli chcesz iść za Jezusem, musisz się
wyrzec wszystkiego, co od Jezusa odwodzi.
III. .i postąpiwszy stamUpi, ujrzał drugich
dtru braci: Jakóba Zebedeuszoweyo, i Jana,
brata jeyo w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich,
oprawujących sieci stroje: i wezwał ich. A oni
natychmiast,, opuściwszy sieci i ojca, szli za
Nim. (Mat. IV. 21, 22). 1 tu jeszcze dwóch

•368
braci woła. jakby na utwierdzenie, że chce
bratniej miłości miedzy uczniami swemi. 1 ci
także bez wahania się i bez oglądania się na
potrzeby życia, idą za Nim. A nawet ich posłuszeństwo zda się być jeszcze doskonalsze,
bo im Jezus nie mówi, do czego ich wola,
bo opuścili nie tylko sieci, ale i ojca. Zważ,
czy jest w tobie posłuszeństwo Bogu tak ślepe, prędkie, odważne i swobodne, to jest od
uczuć ziemskich wolne.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI VI. I'0
ŚWIĄTKACH.
Chrystus u z d r a w i a opętsnego.

1. .1 l)i/l w bożnicy ich człowiek-, w którym
był duch 'nieczysty. (Mar. 1.23). O jak wielkie
to nieszczęście być opętanym przez szatana!
(idybyś go miał w ciele, niczegobyś nie zaniedbał. aby się go pozbyć. Masz go w duszy, w złych nałogach swoich, a wcale o to
nie dbasz, ł zawołał, mówiąc: Go nam i Tobie
Jezusie Nazareńśki?
Bezwstydnik! zaprzecza
Chrystusowi prawa, które rości sobie nad grzesznym człowiekiem. Ale Chrystus nie odstąpi,
bo na to sie. okazał Syn Hoży, aby zepsował
dzieła djabelskie. (Jan, III. 8). I woła szatan:
Przyszedłeś gubić nas? (Mar. I. 24). W tym
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nadzieja nasza. Obecność Chrystusa jest męką
szatanom, mówi Hieronim św. Używaj przeto
obecności Chrystusowej, na męczenie szatana,
dopóki z ciebie nie wyjdzie.
II. Znam Cię, ktoś jest?
bwięty Boży.
(Mar. 1.24). Chwali i pochlebia szatan, chcąc
ująć Chrystusa, iżby go nie wygnał. Jeźlihy
cię nęcili grzesznicy, nie przyzwalaj im. (Przyp.
1. 10). I zagroził mu Jezus, mówiąc: Milcz,
a icynijdź z człowieka, (Mar. I. 25). Nie podobała się Chrystusowi pochwała z ust grzesznika. Niech cię to uczy, jakiemi mają być
usta i serce twoje, aby godnie chwaliły Chrystusa Pana.
III. I targając go duch nieczysty, wołając
głosem wielkim, wyszedł z niego. (Mar. I. 26).
Na jedno słowo Chrystusowe wychodzi szatan — a czemu, po tylu natchnieniach, po tylu
rozkazach Boskich, nie wychodzi z ciebie szatan tej lub owej namiętności, lub złości? Bo
nie chcesz, bo go nie puszczasz,, boś mu rad
bardzićj, niżli Chrystusowi.
Św. Grzegórz
czyni uwagę, że szatan, który nie targał człowieka tego, gdy w nim mieszkał, targa go.
gdy zeń wychodzi. I z nami podobnież postępuje: gdy go z serc naszych wypędzamy,
wtedy nas najmocniej targa. Nie upadaj przeto
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na duchu, gdy, walcząc przeciw namiętnościom, gwałtowniejszo uczujesz pokusy: znakiem to bowiem, że się już djabeł wynosi.
Wtedy walcz naj mężniej. a najłatwiej pokonasz.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI VI. 1'0 ŚWIĄTKACH.
Chrystus uzdrawia świekrę Szymonowa.

I.
świekra Szymanowa zdjęta hyta gorączką wielką. (Łuk. IV. 38). Zastał ją Chrystus w gorączce: a ciebie w ilu gorączkach?
Gorączką naszą, mówi Ambroży święty, jest
łakomstwo, lubieżność, duma. gniew i t. d.
Uznaj niebezpieczeństwo twoje z tylu gorączek, a przypuść do serca Tego, któregoś dotąd odpychał, Jezusa: On cię uleczy, byłeś
Go słuchał.
II. I przystąpiwszy podniósł ją, ująwszy rękę
jej: a wnet ją gorączka opuściła. (Mar. 1.31).
Nie odzyskasz zdrowia twej duszy, jeźli łaska
lloża nie podniesie cię, ująwszy twą rękę. Ale
ty rękę swą usuwasz, a może i wyrywasz z rąk
Chrystusowych, i dłategoś chory.
Ilozkazal
gorączce, i opuściła ją. (Łuk. IV. 39). Słyszysz i rozumiesz przykazanie Boże, co do
gorączek twej duszy, a nie opuszczają cię;
bo jako nie chcesz gorączki ciała, tak kochasz
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się w gorączkach swój duszy. Bój się tych
słów Proroka: Leczyliśmy Babilon, a nie jest
uzdrowiony: opuśćmy go. (Jer. LI. 59).
III. A natychmiast ustawszy, służyła im. (Luk.
IV. 39). (idy Bóg sam leczy, natychmiast
przychodzi doskonałe zdrowie. Lecz co do słabości duszy, potrzeba, do łaski Chrystusowej,
współdziałania naszego, a uzdrowienie przychodzi w miarę pracy naszej. Chciałbyś ujarzmić namiętności, alebyś chciał zwyciężyć je
bez walki, bez trudu, bez umartwień, bez modlitwy. Kusisz Boga, jeźli tak jest. Napróżno
chce, kto pracować nie chce. A natychmiast
wstawszy, służyła im. Darowanego sobie zdrowia wnet na usługi Chrystusowe używa. Tego
wymagała wdzięczność. A ty na czyje usługi
swe zdrowie dajesz? wszak je masz od Boga.
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI VI. PO ŚWIĄTKACH.
0 trzech r o d z a j a c h ludzi, chcących iść za Chrystusem,
ale nie t a k , j a k potrzeba.

I. Rzekł niektóry do Niego: Pójdą za Tobą
gilzie jedno pójdziesz. Rzekł mu Jezus: Liszki
mają jamy, a płacy niebiescy gniazda: Lecz
Syn człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy.
(Luk. IX. 57, 58). Co usłyszawszy, odszedł:
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bo widząc cuda Chrystusowe, dla zysku chciał
iść za Nim: a teraz słysząc o ubóstwie Jego,
odchodzi. Biedny, kto odchodzi biednego Jezusa! 1. Niech nas Bóg broni, abyśmy mieli
kiedykolwiek z chwały Bożej ciągnąć chwałę
własną, lub zyski doczesne. 2. Naśladujmy
ubóstwo Chrystusowe, odmawiaiąc sobie przynajmniej rzeczy zbytecznych. 3. Nie mającemu
gdzie skłonić głowy Chrystusowi, podaj serce
twoje, lecz czyste i miękkie.
II. / rzekł do drugiego: Pójdź za mną. A on
rzekł: Panie, dopuść mi pierwej iść i pogrześć
ojca mego. A Jezus mu rzekł: Niechaj umarli
grzebią swe umarłe: a tg idź a opowiadaj królestwo Boże. (Łuk. IX. 59, <>0). Wielka nauka,
jak mamy odpowiadać powołaniu Bożemu. Było
zapewne świętym obowiązkiem pogrzebać ojca:
lecz gdy Bóg wyraźnie rozkazuje, nawet najświętszych obowiązków zaniechać należy: w tym
znaczeniu Boga dla Boga opuścić trzeba; albowiem miarą doskonałości jest szybkość na skinienie woli Bożej, szybkość posłuszeństwa.
III. 7 rzekł drugi: Pójdą za Toin/, Panic,
(de mi pierwej dopuść rozprawić te rzeczy,
które są doma. Rzekł do niego Jezus: żaden,
który rękę swą przyłożył do pługa, a ogląda
się uazad, nie jest sposobny do królestwa Bo-
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żego. (Łuk. 61,62). (idzie idzie o służbę Hożą.
0 rzeczy Niebieskie, tam się na rzeczy ziemskie oglądać nie mamy, ani też rady zasięgać
u domowników, bo będą nieprzyjaciele człowieka domownicy jego (Mat. X. 30); ani w targ
wchodzić z uczniami ziemskiómi, chociaż godzi wem i. bo i niebezpiecznie i szkoda czasu.
Kto chce iść za Chrystusom, niech okiem
1 sercem patrzy naprzód, za Chrystusom: —
a niech się za światom po za siebie nie ogląda.
NA NIEDZIELĘ VII. I'0 ŚWIĄTKACH.
Chrystus uśmierza n a w a ł n i c ę

morską.

I. A gdy On wstąpił w łódkę, weszli za Nim
uczniowie Jego. (Mat. VIII. 23). Dobry uczeń
i w trudnych sprawach nie odstępuje Mistrza
swego. A oto wzruszenie wielkie stało się na
morza, tak, iż się łódka wałami okrywała,
I wobec Chrystusa burza powstać może, ale
chociażby największa, niestraszna wcale, dopókiś z "Chrystusem. A On spał, (Mat. VIII.
24). I ty na łonie łaski Jego, i wśród burzy
spać możesz. Dopókiś z Chrystusem, najsroższa
nawet burza nie pogrąży cię.
II. I przystąpili do Niego uczniowie Jego.
I my przystępujemy do Chrystusa w każdej
14
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potrzebie. I obudzili (io, mówiąc: /'unia, zii*
chowaj nas, giniemy. D w akr 0(5 zbłądzili w tym
razie: 1. Brakiem wiary, sądzą*;, że Chrystus
śpiąc nie może zbawić. 2. Zatrwożeniem serca z bojaźni doczesnej: i dlatego upomnieni
zostali: I rzekł im Jezus: Czemu hojaźliwi
jesteście, małej wiary ? A więc w każdej burzy,
w każdej pokusie ufaj Boskiej Opatrzności,
zachowaj serce spokojne, bo wszelkie zatrwożenie poda ci radę albo nieużyteczną, albo
szkodliwą.
111. Tedy wstawszy, rozkazał wiatrom i morzu. (Mat. VIII. 26). Pierwój wiatrom, jako
przyczynie burzy, a potym morzu. Jeźli chcesz
burzę serca uspokoić, lub jakie złe zniszczyć,
zacznij od przyczyny tego złego, tej burzy.
I rzekł morzu: Milcz, zamilknij. (Mar. IV. 39).
Gdy czujesz, żeś wzburzył, milcz, zamilknij,
abyś nie wpadł w szemranie, w kłótnie i łajanie. Często cię Bóg tak upominał; rzadkoś
był posłusznym.
I stała się cisza wielka.
Niech cię zawstydzą stworzenia nieżywotne
posłuszeństwem 3woim.
Któż wżdy ten jest,
że i wiatr i morze sq Mu posłuszne? (Mar.
IV. 41). Ach, Panie! oto wiatr i morze uczą
mię posłuszeństwa Tobie!
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NA PONIEDZIAŁEK 1'0 NIEDZIELI VII. PO
ŚWIĄTKACH.
Chrystus Pan wojsko c z a r t ó w w y r z u c a z c z ł o w i e k a .

I. A gdg On wychodził z łodzi, natychmiast
Mu zidtieżuł z grobów człowiek w duchu nieczystym, który miał mieszkanie w grobach,
a nić mógł go już nikt i łańcuchami związać. A zawżdg we dnie i w nocy, w grobach
i ir górach był, wołając i tłukąc się kam ień m i.
(Mar. V. 2, 3, 5). Tak się szatan obchodzi
z człowiekiem, a jednak kochają go ci, co
grzech kochają. Najmniejszy grzech gorszym
jest od największych cierpień: a chociaż najmniejszego cierpienia się boisz, grzechu się
nie boisz! O ślepoto! Rozrywasz łańcuchy
praw Bożych i pęta łamiesz, i tłuczesz się
kamieńmi, kto grzeszysz.
II. 1
ujrzawszy Jezusa zilaleka, przybieżał
i pokłonił się Mu. (Mar. V. 6). Szatany kłaniające się Panu z bojaźni, zawstydzają tych. co
się nie boją grzeszyć w obecności Bożej. Szatany cześć Mu oddają z bojaźni: my (io z miłości czcijmy. A wołając głosem wielkim, mówił: Co mnie i Tobie, Jezusie, Synu Hoga najwyższego? Poprzysięgam cię przez Boga, abyś
i-i*
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mię nic męczył. Abouiem mu mówił: Wynijdi,
duchu nieczysty, z człowieka. (Mar. V. 7. 8).
Wyprasza się szatan, bo z niewymowną nienawiścią pragnie człowieka kusić i męczyć.
O jakićjże więc nam trzeba przeciwko niemu
czujności, aby go nie wpuścić! I pytał go:
Co za imię masz? Imię mi wojsko: abouiem
nas jest wiele. (Mar. V. 0). Za jednym wojsko przychodzi. Jedna namiętność nieukrócona
mnóstwo innych budzi. Jeden grzech popełniony mnóstwo innych za sobą pociąga.
III. I prosili Go czarci, mówiąc: Puść nas
ui wieprze, abyśmy w nie weszli,
I natychmiast im dopuścił Jezus. A wyszedłszy duchowie nieczyści, weszli w wieprze: i wpadło stado
wielkim pętlem z przykra w morze, około dwu
tysięcy i potonęli iv morzu. (Mar. V. 12, 13).
Widzisz jak mało mogą, że nawet wieprzów
opętać nie mogą. Niczymby była ich władza
nad tobą, gdybyś na nią nie zezwalał. — Widzisz, do jakiego uniżenia doszły przez grzech
duchy szlachetne, że się do wieprzów wpraszają. I my przez grzech tak nisko spadamy.
Skoro weszli w trzodę, wnet ją zatracili. —
Owóż jak niebezpieczne z nimi obcowanie.—
Dopuścił im Jezus, aby przez utratę całego
stada wieprzów nauczył nas, że dla wyzwo-
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lenia duszy z jarzma szatańskiego, chętnie
oliarować trzeba wszelką utratę doczesną,
utratę bogactw, zaszczytów i wygód.
NA WTOREK PO NIEDZIELI VII. PO ŚWIĄTKACH.
Chrystus, na prośbę G e r a z e ń c z y k ó w , odchodzi.

I. I przyszli do Jezusa, i ujrzeli oneyo,
który był opętany,
siedzącego,
obleczonego,
i z dobrym baczeniem. (Mar. Yr. 15). Oto jest
stan grzesznika nawróconego. Siedzi, w słodkim pokoju duszy, u nóg Jezusa, w uczuciu
pokory: obliczony, łaską i darami nadprzyrodzonymi ; z dobrym baczeniem, na swe namiętności, które go przedtym uwiodły. —
O jakże błogosławiony stan grzesznika nawróconego! O taki stan się staraj, o taki stan
b ł a g a j ; a iżbyś Go nie utracił, siedź u nóg
Jezusa, i już Go nie odstępuj więcej.
II. [poczęli Go prosić, aby wyszedł z granic ich. (Mar. V. 17). O ślepoto! dla zachowania dóbr ziemskich utraeać Jezusa, jedyne
prawdziwe dobro, dobro nieskończone! Bali
się o wieprze, a nie bali się o dusze swoje.
Ach, duszo moja, ileż to razy i jam ciebie
dla wieprzów poświęcał i na śmierć narażoł!
Ileż to razy odpędzałem Chrystusa, gdy mi
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zawadzał w łakomstwie lub w innym plugastwie. Ach. Panie! oto ja u nóg Twoich, zostań już ze mną i nie opuszczaj mnie: choćbym miał wszystkie dobra ziemskie dla Ciebie
utracić, choćbym miał krew przelać i życie
postradać, nie odstąpię Ciebie!
III. A gdg ustępował w łódź, począł Go prosić,
który był od czarta udręczony, aby był przy nim.
(Mar. V. 18). Doznana łaska to pożądanie wzbudziła. Ileż razy jam tej łaski doznał, a dotąd
nie przylgnąłem do Doga! I nie przepuścił yo,
(de mu rzekł: Idź do domu swojego do mych,
a oznajmij im: jakoć wielkie rzeczy Pan uczynił i zlitował się nad tobą. (Mar. V. 19). Nie
odrzuca go Jezus, lecz go posyła na opowiadanie wielkich spraw Bożych. Do kogo? Do
tychże samych, którzy nie chcieli Jezusa. Dlaczego? Aby tym przynajmniej sposobem poznali Go i uwierzyli weń i zbawili swe dusze.
O dobroci nieskończona! Szukasz tych, co Cię
odrzucają. I mnieś tak szukał, o Panie!
NA

Ś R O D Ę 1'0 N I E D Z I E L I

VII. PO Ś W I Ą T K A C H .

Powietrzem ruszonego Chrystusowi p r z y n o s z ą .

1. I przyszli do Niego, niosąc powietrzem
ruszonego, którego nieśli czterej. (Mar. 11. 3).

•379
Nędzny stali człowieka tego, ale stokroć
nędzniejszy stan oziębłej duszy, pozbawionej
niejako rąk do uczynków dobrych, i nóg do
szlachetnych poruszeń na drodze Pańskiej.
Obyś takiego stanu nigdy nie doznał! A jeźli,
na nieszczęście, w nim się znajdujesz, postanów wyjść z niego: a gdy sam nie możesz, niech
cię poniosą cztery silne dźwignie, to jest:
uczucie twej nędzy, znajomość dobroci Bożej,
nadzieja zbawienia, i miłość Boża. Kto te
cztery rzeczy mieć będzie, uzdrowion będzie.
II. A nie znalazłszy, którąby stroną go
wnieśli przez rzeszę. (Łuk. V. 19). Dla wielkiej ciżby nie było przystępu do domu, w którym był Jezus: wszakże on paralityk, za pomocą tych, co go nieśli, ze wszech stron
wejść szuka. Czyni, co może, aby nie utracił
dobrej sposobności. Toż i ty czyń w sprawie
twej duszy. Co dziś możesz, nie odkładaj na
jutro. A choćby były wielkie przeszkody, trzeba
ze wszech stron próbować, aby je złamać.
III. Odarli dach, gdzie był: a uczyniwszy
dziurę, spuścili łóżko, rui którym powietrzem
ruszony leżał. (Mar. II. 4). Zważ wytrwałą
miłość ku choremu tych, co go nieśli, i naśladuj. Niemniejszą miał właściciel domu,
zezwalający na uszkodzenie (lachu, pod którym
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nauczał Chrystus. Paralityk zaś nie zważa na
względy ludzkie, nie obawia się wymówek lub
szyderstw. Tyle w nim dokazało przywiązznie
do zdrowia. I nie miałożby w tobie dokazać
więcej przywiązanie do duszy, której zdrowiem
świętość ?
NA CZWARTEK PO NIEDZ. VII. PO ŚWIĄTKACH.
Chrystus u z d r a w i a tego p a r a l i t y k a .

I. A widząc Jezus wiarę ich, rzekł powietrzem ruszonemu: U/aj synu. O słowa miłości,
pod któremi kamienne serce zmięknieje! Odpuszczając się grzichy twoje. (Mat. IX. 2). Nie
0 to prosił chory, lecz o zdrowie ciała. Ale
Chrystus Pan uczy nas przez to, że pierwszym
jest zdrowie duszy, aniżeli ciała. O jak jest
ślepym, kto tego nie widzi! Miejże więc większe steranie o duszy, aniżeli o ciele. Grzech
jest przyczyną chorób i utrapień; Chrystus,
chcąc wyleczyć od choroby, przyczynę onęj
usuwa. Nie wyleczysz duszy, jeźli przyczyn
jej chorób nie wyrwiesz i precz nie odrzucisz.
II. A hyli tam niektórzy z doktorów, sirdząc
1 myśląc w sercu swoich: Czemu ten tak mówi?
bluśni. (Mar. II. 6, 7). Zawsze się znajdą źli
ludzie, co najświętsze sprawy przewrotnie są-
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dzą, i tacy, co fałszywą gorliwością pokrywają zazdrość. Jeżeliś z ich liczby, woź do
siebie to, co Jezus rzekł do doktorów, widząc
myśli ich: Przecz myślicie złe w sercach waszych? (Mat. IX. 4). Zawstydź się: a iżbyś
podobnych sądów nigdy nie wydawał, pomnij,
że jako Jezus widział myśli doktorów owych,
tak widzi wszystkie myśli twoje: i złe i dobre.
III. Te<ly rzekł powietrzem ruszonemu: Wstań,
webnij łoże swe, a idź do domu swego. (Mat.
IX. 0). Wyleczony będąc z paraliżu duszy,
ażebyś znowu nie zapadł, trzy rzeczy masz
czynić: 1. Wstań, przez mężne a często powtarzane postanowienia: 2. Weźmij łoże twe,
to jest oderwij twe ciało od pożądań cielesnych, a podnieś je i poddaj pod władzę rozumu ; 3. Idź do domu twego, to jest wewnątrz
siebie, i mieszkaj tam w skupieniu ducha.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI VII. PO ŚWIĄTKACH.
Powołanie

Mateusza.

I. A gdg stamtąd szedł Jezus, ujrzał człowieka, (Mat. IX. i)). Ujrzał człowieka, iżby
człowiek ujrzał Boga. mówi Jan Złotousty.
Nie możem poznać Boga, jeźli nie wejrzy na
nas, i łaską swoją nam się nie okaże. Wejrzyj
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na mnie, o Jezu, abym ujrzał Ciebie ! Siedzącego na cle, jakoby w zbytkach świata odpoczywającego. O, fałszywy to pokój! Mateusza
imieniem: Sam wymienia swe imię, i to podlejsze, tając imię szlachetniejsze Lewi, ażeby
znaną była tylko nikczemność jego, a łaskawość Boża. I rzekł mu: pójdź za mną. Chociaż w grzechu siedzisz, w chwili nawet, gdy
grzeszysz, Bog woła do serca twego: Pójdź
za mną; lecz, niestety, zbyt często udajesz,
że nie słyszysz. A wstawszy, poszedł za Nim.
(Mat. IX. 9), bez zwłoki, bo Chrystus przechodził. Łaska Boża przechodzi, trzeba iść za
nią, inaczej odejdzie od nas. A poszedł, opuściwszy wszystko. (Łuk. V. 28). Kto pozna
Boga, łatwo wszystkim wzgardzi.
II. I uczynił Mu Lewi (Mateusz) wielką ucztę
w domu swoim (Łuk. V. 29). aby Mu okazał
wdzięczność i wesele, aby drugich przy tej
sposobności do Chrystusa pociągnął, albowiem
była wielka rzesza celników, i innych, którzy
z niemi siedzieli. Jesteśli tak wdzięcznym Bogu? 1 czy korzystasz z każdej sposobności
do dobrego ? Nie wzgardza tą ucztą Chrystus,
chociaż wiedział, iż się sam przez to na
wzgardę narażał: a tak kosztem czci własnej
niósł zbawienie ludziom. Dbaszli tyle o zba-
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wienie bliźnich ? a czyś gotów na wzgardę u ludzi. byłeś mógł duszo Chrystusowi jednać?
111. A widząc Faryzeuszowie, mówili uczniów
Jego: Czemu z celniki i grziszniki je Nauczyciel wasz? (Mat. IX. 11). Wychwalaj stąd
Chrystusa, że z grzesznikami obcuje. Inaczej
gdzie byłbyś? Wychwalaj Chrystusa, iż nie
tylko z grzesznikami je, lecz nadto grzesznikom siebie samego do pożywania daje. Takie
nad tobą. o nędzny człowieku, zmiłowanie
Hoże! Ucz się stąd także, abyś nie szemrał,
a cudzych spraw na złe nie tłómaczył, bo
nie widzisz serca.
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI VII. PO ŚWIĄTKACH.
Niewiasta od p ł y n i e n i a k r w i uleczona.

1. A niewiasta, która miała płynienie krwie
dwanaście lat, I wiele była ucierpiała od wieln
lekarzów, a wszystko swe wydała była, a nic
jej nie pomogło, ale się jeszcze gorzej miała.
(Mar. V. 25, 26). W nieszczęściu tęskni się
za szczęściem, w chorobie za zdrowiem: wydała wszystkie majętności swe, aby je odzyskać, i więcejby wydała, gdyby więcej miała.
O jakże większym szczęściem jest zdrowie duszy! .leźli je masz, pilfluj troskliwie, abyś go
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nie stracił. Jeżeliś je postradał, ali! wtedy
wydaj wszystkie majętności, wszystkie władze
duszy, iżby odzyskać ten skarb tak drogi, jak
Krew Chrystusowa.
II. Usłyszawszy o Jezusie, przyszła z tyłu
między rzeszą, i dotknęła się szaty Jego. Ho
mówiła: Iż jeźli się tylko tknę szaty Jego,
hędę zdrowa: ł natychmiast wyschło źródło
krwi jej: i poczuła na ciele, iż była uzdrowiona <od choroby. (Mar. V. 27 — 29). Z taką
wiarą, poszanowaniem, pokorą i ufnością przystępuj do Jezusa w Najświętszym Sakramencie. nie zważając na tłumy pokus i złych
skłonności, ale się śmiało przez nie przebijając. A obróciwszy się Jezus, mówił: Kto się
dotknął szat moich?
Pyta dlatego, aby się
okazała wiara niewiasty, aby się drudzy zbudowali. i aby taż niewiasta przez wiarę swą
innemi jeszcze cnotami była wzbogaconą. Ucz
się z cnoty w cnotę postępować, tego bowiem
Chrystus od ciebie wymaga.
III. A niewiasta, bojąc się i drżąc, że nieczystą będąc, dotknęła była szaty Przeczystego.
Trwoży się niegodnością swoją, a jodnak ma
nadzieję w miłosierdziu Bożym. Taką ma być
trwoga i nadzieja nasza. — Przyszła i upadla
przed Nim, u powiedziała Mu wszystką prawdę.
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Patrz, jak wiara doprowadziła ją do pokory
i wyznania ułomności swojej publicznie. Daleko
jeszcze tobie do takiej cnoty. A On jej rzeld:
Córko! Skoro się upokorzyła, wnet przez samego Boga nazwana córką. Warta, jest ta chwała wszelkich upokorzeń, pamiętaj na to. Córko,
wiara twoja uzdrowiła cię: Idźże w pokoju,
a bądź zdrowa od choroby twojej. (Mar. V.
33, 34). Jeźli upadasz, pewno dla braku wiary
upadasz. Pobudzaj się więc często do żywych
aktów wiary, a będziesz chodzić w pokoju,
i będziesz zdrowym od choroby twojćj.
NA N I E D Z I E L Ę VIII. PO ŚWIĄTKACH.
Wskrzeszenie

dzieweczki.

J. Oto książę jedno przystąpiło i kłaniało
Mn się, mówiąc: Panie, córka moja dopiero
skonała: ale pójdź, włóż na nię rękę Twoję,
a żyć będzie. (Mat. IX. 18). Oto młodziutkie
dziewczę, a umiera: i ty tyle śmierci widzisz
w koło siebie, a śmiesz sobie jutro obiecywać
i pokutę do jutra odkładać! Panie! Ty znasz
głupstwo moje. Oczyść mię. a jeźlibyś widział,
że jeszcze mam zgrzeszyć, zabij mię raczćj,
chociażby piorunem, aniżeli żebym miał żyć
pod klątwą gniewu Twojego. Kto chce odkła-
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dać pokutę, widać, żo chco więcej grzeszyć.
Skoro więc upadniesz, wnet do Boga wołaj.
II. A gdy przyszedł Jezus w dom ksiązęcia,
i ujrzał piszczki i lud zgiełk czyniący, mówił:
Odstąpcie: albowiem nie umarła dzieweczka, ale
śpi. 1 śmiali się z Mego. (Mat. IX. 23. 24).
Odstąpcie: gdzie Chrystus przystępuje, stamtąd
zgiełk i pisk światowy odstąpić ma. Wyrzuć
więc z twej duszy zgiełk marności świata,
jeźli chcesz, ażeby w niej zamieszkał Chrystus.
Nie umarła dzieweczka, ale śpi. I twoja dusza,
chociaż nie umarła, ale śpi, i tak śpi, że nie
jest czuła na tyloliczne wołania Boże. / śmiali
się z Niego, sądząc, że umarła. Lecz inny sąd
ludzki, a inny sąd Boży. Nie sądźmyż przeto
nikogo, o nikim nie myślmy, że na duszy
umarł, o nikim nie wątpmy, że go Pan obudzi.
III. A On, ująwszy rękę jej, zawołał mówiąc: Dzieweczko wstań. (Łuk. VIII. 54). Sam
upaść możesz, ale sam powstać nie możesz.
Uznaj twą niemoc: wzywaj mocy łaski Bożej.
I wrócił się duch jej, i wnet wstała. Ileż to
razy Chrystus Pan na ciebie wołał: wstań,
a nie wrócił duch twój do Boga. nie wstałeś! Patrz, oto dusza rozłączona od ciała posłuszną jest na głos Boży; czemuż w połąc,żenili z ciałem tak krnąbrna? Choć tedy żywiemy,
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choć umieramy, Pańscy jesteśmy. (Do Rzym.
XIV. 8). 1 woła Bóg na nas: Dokuj He mi
się nie chcesz poddać? (Exod. X. 3).
NA PONIEDZIAŁEK PO N I E D Z I E L I VIII. PO
ŚWIĄTKACH.
Chrystus Pan o ś w i e c a dwóch ślepych.

I. A gdy Jezu przechodził zonąd, szli za Nim
dwa ślepi, wołając i mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Synu Dawidów. (Mat. IX. 28). Ślepi na oczach
ciała, ale nie na oczach duszy, bo wiarą uznają
Mesyjasza. wierzą w* moc Jego, spodziewają się
miłosierdzia Jego. Aleś ty ślepy na duszy, gdy
złe skłonności otaczają cię, jakoby chmurą, abyś
nie widział prawdy, i nie rozumiał doskonałej
nauki Chrystusa. A czł mekk cielesny nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego. (1. l)o Kor.
II. 14). A nie wiesz, iżeś ty nędzny, i mizerny,
i ubogi, i ślepy, i nagi. i'Obj. III. 17).
II. A gdy przyszedł do domu, przystąpili do
Niego ślepi. I rzekł im Jezus: Wierzycie, iż wam
to mogę uczynić? Rzekli Mu: Iście, Panic. (Mat.
IX. 28). Przez całą drogę nie odpowiadał im
Jezus; oni wszakże szli i wołali. Nie przestawaj iść za Jezusem, choćby do ciebie nie
mówił, choćby cię nie pocieszał, idź za Nim
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a wołaj. J czus chce doświadczyć wytrwałości
twojej. 15ądź więc względem Boga cierpliwym
i wielkomyślnym. Bóg chce, abyśmy mieli wysokie wyobrażenie o potędze i dobroci .lego:
dlatego pyta ich Jezus: Wierzycie, iż wam to
mogę uczynić? Wysokie o Bogu. a niskie o sobio rozumienie jest wielkich spraw początkiem.
III. Tedy sic dotknął oczu ieli, mówiąc: Wedle wiary waszej niechaj się wam stanie, [ otworzyły się oczy ich. (Mat. IX. 29,30). W miarę
wiary Bóg udziela łaski. I dlatego nie otworzyły się jeszcze zupełnie oczy twoje; wierz
żywiej, wierz wiarą wielką, a wielkie łaski od
Boga otrzymasz. 1 zagroził im Jezus, mówiącPatrzcie, aby kto nie wiedział, (Mat. IX. 30)Nie był to rozkaz, ale upomnienie, uczące nas:
iż gdybyśmy nawet co wielkiego i chwały godnego uczynili, powinnibyśmy pragnąć, ażeby
nikt o tern nie wiedział. Chrystus nie chce
pochwał, a czemuż ubiegasz się za niemi, nic
boz Chrystusa nie mogąc?
NA WTOREK 1'0 NIEDZIELI VIII. 1'0 ŚWIĄTKACH.
Chrystus w y r z u c a szatana niemego.

1. Oto przywiedli Mu człowieku niemego,
djabełstwo mającego. A gdy było wygnane dja-

1

<
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belsttro, przemówił niemy. (Mat. IX. 32, 33).
Wielka była miłość bliźniego w tych, co go
przywiedli; naśladuj ją w niesieniu wszelkiej
pomocy bliźnim twoim. Lecz większa łaskawość Chrystusowa, a tej się polecaj, boś i ty
niemy, a nie umiejący otworzyć ust swoich
ku dobremu. Nie mówisz o Bogu, kochając
się w marnościach świata. Nie mówisz w obronie Boga. dla obawy względów ludzkich. Nie
mówisz z Bogiem, boś po stworzeniach rozproszył twe myśli. Nie wyznajesz nakonioc win
twoich w spowiedzi świętej, dla wstydu zgubnego, idącego z dumy. Proś Boga, aby wygnał z ciebie to straszne djabelstwo.
II. I dziwowały się rzesze, mówiąc: Niydy
s/ę tak nie okazało w Izraelu. (Mat. IX. 33j.
Serca proste chwalą, co widzą dobrego. Ale
Faryzeuszowie mówili: Przez książę djabelskie
wyyania djably. (Mat. IX. 34). Zazdrosne
serca zawsze najgorzej wszystkie sprawy sądzą. Od serca twego zależą twe mowy. Jezus
nazwany czarownikiem, a milczy i cierpliwie
znosi: miałżebyś ty się uskarżać, gdyby co
złego o tobie mówiono?
III. I obchodził Jezus wszystkie miasta i miasteczka, nauczając w bożnicach ich, i przepowiadając Ewunyieliją królestwa, a uzdrawiając
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wszelką chorobę, i wszelką niemoc. (Mat. IX. 35).
Oto jak odpowiada za zniewagę taką — przymnaża trudów, dobrodziejstw i cudów. 1 ty,
choć źle o tobie mówią, nie ustawaj w dobrym. Owszem, naśladując Jezusa, coraz więcej pracuj. Bogu służysz, więc nie dbaj o to,
czy się ludziom podobasz. Służ im nie dla
nich. ale dla Boga; nie od nich też wyglądaj
nagrody, lecz tylko od Boga.

NA ŚRODĘ ł'0 NIEDZIELI VIII. I'0 ŚWIĄTKACH.
Chrystus znajduje p a r a l i t y k a u owczej sadzawki.

I. Leżało mnóstwo wielkie niemocnych, ślepych, chromych, wyschłych, którzy czekali poruszenia wody. (Jan, V. 3). Oto masz obraz
różnych chorób duszy. Niemocni są ci, co nie
spoglądają w Niebo, ale wzrok swój zagubili
w ziemi. Chromi ci, co się na dwie strony
ważą: raz do Boga, drugi raz do świata. Wyschli ci, co z własnej winy rosą pobożności
nie odżywiają dusz swoich. U waż, czy się nie
znajdziesz w pośród tego mnóstwa. Tamci
z utęsknieniem czekali poruszenia wody, która
ich uzdrowić miała. Obyś tyle przynajmniej
dbał o zdrowie duszy!
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II. A Anioł Pański zstępował czasu pewnego
w sadzawkę: i wzruszała się woda, A kto pierwszy wstąpił do sadzawki, po wzruszeniu wody,
stawał się zdrowym, jakąkolwiekby hut zdjęty
niemocą. (Jan. Y. 4). O jakaż była baczność
wszystkich, jakie współubiegauie się! albowiem nie kto najdawniejszy, nie kto najsłabszy, lecz kto pierwszy, ten bywał uleezon.
Patrz więc. czegoć potrzeba, byś się stal zdrowym na duszy z jakiejbądź niemocy: 1. Baczności na przyjście Anioła, to jest na przyjście natchnienia i łaski Bożej. 2. Baczności
na wzruszenie wody, to jest na poruszenie
serca przez łaskę Bożą. 3. Pilności i szybkości
w twym współdziałaniu. Zważ, na czym ci
z tego trojga zbywa. Może na wszystkim.
III. A był tani niektóry człowiek trzydzieście i ośm lat mając w niemocy swój. Tego
ujrzawszy Jezus leżącego, i poznawszy, że już
długi czas miał, rzekł mu: Chcesz być zdrów?
(Jan, V. 5, 6). Poznaj się w tym długo leżącym człowieku w niemocy swojej, a nadziei
nie trać. Pyta go Jezus: czy chce być zdrów,
aby w tobie pragnienie zdrowia obudził: albowiem bez twój chęci zleczyć cię nie może.
Ale też nie dosyć na chęci twojej: łaski Bożej
trzeba: i na tym nie dosyć, — twego współ-

•392
działania trzeba. Chcesz hyc zdrów? Chcę.
odpowiesz. Jeźli chcesz zdrowia, czemuż nie
chcesz lekarstw? Jeźli chcesz być wyleczonym
z dumy. czemu unikasz pokory? Jeźli chcesz
być wyleczonym z niecierpliwości, czemu unikasz cierpienia ? Jeźli chcesz być wyleczonym
z pożądliwości, czemu unikasz umartwienia
zmysłów ? i t. p.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI VIII. PO
ŚWIĄTKACH.
Chrystus uzdrawia tego p a r a l i t y k a .

I. Odpowiedział Mu chory: Parne, nić mam
człowieka, żeby mię wpuścił do sadzawki, gdy
bywa poruszona woda. (Jan, V. 7). Patrz, abyś
był tak pilnym w pełnieniu obowiązków, czy
to przełożonego, czy to podwładnego, tudzież
tak usłużnym i tak miłosiernym, iżby nikt
z twego powodu nie mógł się tak użalać Bogu : Panie, nie mam człowieka. Ty zaś w nędzach twej duszy tak się użalić nie możesz,
boć oto człowiek, Jezus, który cię wpuścił nie
do sadzawki, ale do morza krwi swojej.
II. Rzekł mu Jezus:
Wstań, weźmij łoże
swe a chodź. (Jan, V. 8). W tych słowach
masz trzy środki do powstania z niemocy duszy.
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1. Wstań: nie czekąj bezwładnie, aż cię łaska
dźwignie, lecz ty jej dopomóż. Sam bez łaski
nic nie możesz: łaska bez ciebie nic nie może:
lecz ty z łaską wszystko możesz. 2. Webnij
łoże namiętności i skłonności twoich, władając niemi przez rozum i wolę. które na tym
łożu dotąd uśpione były. 3. Chodź z cnoty
w cnotę, nie spocznij aż w Niebie.
111. Potem go Jezus znalazł w kościele,
i rzekł mu: Otoś się stał zdrowym; już nie
grzesz, ahyć się co gorszego nie stało. (Jan.
V. 14). Dobrodziejstwa Hoże obowiązują nas
do coraz większej ku Niemu miłości, której
pierwsżym warunkiem i wyrazem j e s t : aby
już nie grzeszyć. Chrystus nam wszystkim
w osobie onego paralityka przypomina dobrodziejstwa swoje: Otoś się stał zdrowym. Zakazuje grzechu: Już nie grzesz.
I zagraża
karą: Ahyć się co gorszego nie stało. Oto więc
treść powodów, dla których uświęcać się mamy. Miłość Hoża. przykazanie Hoże, i słuszno
karanie Hoże. Jeźli nie dla miłości, i nie dla
sprawiedliwości, tedy przynajmniej dla bojazni
Hożej już nie grzesz.
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NA PIĄTEK PO NIEDZIELI VHI. PO ŚWIĄTKACH.
Żydzi

prześladują

lezusa.

ii

paralityka

uzdrowił

w szabat.

I. Dlatego Żydowie prześladowali Jezusa,
że Io czynił w szabat. (Jan, V. 1(5). Poil pozorem religii wyrządzają złość. Dobry uczynek
uczynił Jezus, i dlatego prześladowany. Nie
ujdę prześladowania, jeźli między złemi dobrze
czynić będę. Lecz obym mógł z Chrystusem
odpowiedzieć: Ojciec mój aż dotąd działa,
i ja działam. (Jan, V. 17). Ale, niestety, tak
nie jest! nie działam bowiem spraw Ojca
mojego, który jest w Niebiesiech; uczynki
moje tchną zmysłami i światem, a nie miłością Bożą. Lecz odtąd chcę wszystko czynić
z Ojcem i w Ojcu, przez Ojca i dla Ojca mego.
III. Dlatego tedy więcej szukali Żydowie
zabić Go: iż nie tylko gwałcił szabat, ale też
lioga powiadał być Ojcem swoim, cziptiąc się
równym Bogu. (Jan, V. 18). Szukają zabić
Tego, który życie daje! Ślepi! nie poznają
Syna Bożego, przeto, iż są synami ciemności.
Przyszedł do własności, a swoi Go nie przyjęli. (Jan. 1. 11). Ale my. Panie, przyjmujem
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Ciebie, abyśmy przez Ciebie stali się synami
liożemi ('Jan, i. 12), a Twojemi braćmi.
111. Wyście słali ilo Jana, i dał świadectwo
prawdzie.
Aleć ja mam świadectwo większe,
niż Janowe. Albowiem uczynki, które dał Ojciec, abym je wykonał: same uczynki, które ja
czynię, świadczą o mnie, iż mię Ojciec posłał.
(Jan, V. 33, 3(5). W dowodzeniu, iż jest Synem Bożym, najwięcej opiera się Chrystus na
uczynkach swoich, z których wszakże chwalę
odnosi do Boga, mówiąc: uczynki, które dał
Ojciec, abym je wykonał. 1 tobie daje Ojciec
uczynki do wykonania, abyś w dzień sądu okazał się synem Jego. A czy wykonywasz j e ?
A wykonawszy, czy chwałę ich odnosisz do
Boga? Czy pomnisz na dzień sądu, w którym
żadne inne świadectwo przyjęte nie będzie,
jedno świadectwo uczynków twoich?
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI MU. PO ŚWIĄTKACH.
Chrystus broni

swych

uczniów, k t ó r z y k ł o s y r w a l i .

I. W on czas szedł Jezus w szabat przez
zboża: a uczniowie Jego, głodni będąc, poczęli
rwać kłosie i jeść. (Mat. XII. 1). U waż, do
jakiego stopnia dochodziło ubóstwo uczniów
Chrystusowych. Podziwiaj, mówi Złotousty.
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jako się nic troskali o potrzeby ciała, a od
Chrystusa nie odstępowali. Obecność Chrystusowa wszystko im osładzała. Gdybyś o tym
myślał, zaniechałbyś zbytniego starania o ciele,
a przymnożyłbyś starania o duszy, i nie szemrałbyś w niewygodach, w niedostatku, w biedzie.
II. A ujrzawszy Faryzeuszowie, rzekli Mu:
Oto uczniowie Twoi czynią, czeyo s/ę nie godzi
czynić w szabaty. (Mat. XII. 2). Zazdrość
pokrywają gorliwością o przepisy prawa,
i wszystkiego używają na zmniejszenie sławy
Chrystusowej, tylu cudami zjednanej. Gdyby
wejrzeli w siebie, nie wyrzucaliby tak błalnj
rzeczy uczniom Chrystusowym. Kto zna podłość swoję. ten drugich nie skarży. O jak
nikczemnie jest drugich ścigać, a siebie zaniedbać, lub pobłażać sobie. Ilekroć ujrzysz
źdźbło w oku brata twego, tylekroć wspomnij
na belek w twym oku.
III. A On im powiedział: Nie czytaliście,
co uczynił Dawid, kiedy łaknął, i którzy
z nim byli? Jako wszedł do domu Bożego,
i chleb pokładny jadł, którego mu się nie godziło jeść, ani tym, którzy z nim byli... A gdybyście wiedzieli, co jest: Miłosierdzia chcę, a nie
ofiary: nigdybyścit byli nie potępiali niewinnych. (Mat. XII. b 4, 7). Milczą uczniowie,
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a Pan ich broui. I ty, gdy wśród zazdrości,
nienawiści, złorzeczeń i pot warzy milczeć będziesz: jeźliś niewinny, Bóg cię obroni. On
ma staranie o swoich: przycisnąć dozwoli,
ale złamać nie da. W czasach prześladowania
i ucisku, na łono .lego złóż nadzieje swoje,
a nawet względem nieprzyjaciół miłosiernym
bądź.
Bom miłosierdzia żądał, a nie ofiary,
mówi Pan. (Oz. VI. (i).
NA NIEDZIELĘ IX. PO ŚWIĄTKACH.
Chrystus u z d r a w i a r ę k ę uschłą.

1. A oto człowiek mający uschłą rękę: i pytali
Go (Chrystusa) mówiąc: Godzili się w szabaty
uzdrawiać? (Mat. XII. 10). A pytali Oo, aby
Go oskarżyli, bądź przed książęty o łamanie
prawa, gdyby powiedział, że się nie godzi.
A On im rzekł: który z was człowiek będzie,
któryby miał owcę jednę: a gdyby ona wpadła
w dół w szabat, i żal i jej nie weźmie i podniesie?
Jakoż daleko lepszy jest człowiek, niźli owca ?
Przełóż się godzi w szabaty dobrze czynić. (Mat.
XII. 11.12). I ty się nie bój oblicza ludzkiego,
lecz, patrząc na oblicze Boże. stój w prawdzie,
choćbyś przez jej wyznanie na niebezpieczeństwo narazić się miał. ohoćbyś za nią miał
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cierpieć. Czyń, co czynić słuszna. A ona uschła
ręka niech ci przypomina suchość twoję, dla
których tak mało dajesz uczynków dobrych,
a złych tak wiele. Niech uschnie lewica,
a niech ożyje prawica moja.
II. I rzekł człowiekowi, mającemu rękę uschłą:
Powstań w pośroclek. (Mar. 111. 3). Ażeby widokiem nędzy jego wzruszył obecnych. I rzekł
im: Godzi li w szabaty dobrze czynu', czyli źle ?
duszę uzdrowić, czyli zabić? (Mar. l i i . 4).
Więc kto, mogąc, nie czyni dobrze, przez to
samo źle czyni. Kto, mogąc, duszy nie uzdrawia. tym samym zabija. O jakże potępiają
te słowa Chrystusowe niedbalstwo nasze w miłosiernych uczynkach. Może i ty skory jesteś
do pożytków własnych, a opieszały do posługi
bliźnim? Wyciągałbyś owce z dołu, a nie
podałbyś ręki bratu twojemu?
Ul. A oni milczeli. A pojrzawszy po nich
z gniewem, zasmuciwszy się dla ślepoty serca
ich, że ani Mesyjasza uznać, ani nauki Jego
przyjąć nie chcieli: rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twą. / wyciągnął: i przywrócona
mu jest ręka, (Mar. III. 5). Ach, bójmy się
gniewu Bożego, i nie zasmucajmy Go ślepotą
serc naszych. I my też wyciągnijmy rękę naszą do dzieł Bożych. Nie pomogą dobre po-
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stanowienia i zamiary, jeźli ich do skutku
przywodzić nic będziem.
wyszedłszy Faryzeaszowie, czynili natychmiast radę z Herodyjany przeciwko dema, jakoby Go stracili.
(Mar. III. (i). Zamiast nawrócić sio, taki cud
ujrzawszy, oni. dla zatwardziałości serca, gorszemi się stają. Tak i my czynimy, ilekroć
dobrodziejstw Bożych na złe używamy, a łaską Bożą wzgardzamy.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI IX. PO
ŚWIĄTKACH.
W y b r a n i e dwunastu A p o s t o ł ó w .

I. I stało się w one dni: odszedł na górę
modlić się. (Łuk. VI. 12). 1. Żydzi namawiali
się, roby uczynić Jezusowi, jakby Go zgubić;
a Chrystus w modlitwie rozmyślał nad tym.
jakby ich zbawić. Czy tak się obchodzisz z nieprzyjacioły t w e m i ? 2. Usuwając się Jezus
przed gniewem Żydów, uczy nas ustępować
rozsądnie przeciwnikom naszym, a nie rozżarzać w nich gniewu. 3. Idąc się modlić, uczy
nas przeplatać życie czynne bogomyślnością,
ażeby wzmacniać ducha do coraz większych
uczynków. 4. Odchodząc na górę, uczy nas.
że aby się dobrze modlić, oddalić się trzeba
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od zgiełku świata, zatrudnień i myśli, tudzież
przytłumić w sobie zgiełk namiętności.
II. I nocował na modlitwie Bożej. (Łuk.
VI. 12). Całą noc przepędził na modlitwie,
nim przystąpił do wyboru Apostołów. Naucza
nas przez to, iż w rzeczach zbawienia Boga
radzić się potrzeba, i to nie pozornie, nie
chwilowo, ale szczerze i długo się modląc,
i z Nim rozmawiając. Roztropność ludzka nie
wystarcza w sprawach Bożych. Częstoś błądził, gdyś się nie radził Boga: zapewne nigdy, gdyś się Co poradził.
III. A gdy był dzień, przy zwał uczniów swych :
i wybrał z nich dwanaście, które też nazwał
Apostoły. (Łuk. VI. 13). Wybrał je na rozniesienie wiary po całym świecie, ku zbawieniu
wszystkich. 1 o tobie myślał w tój chwili;
a ty jak korzystasz z miłosierdzia Jego? Czyś
posłuszny głosowi Chrystusowemu, żyjącemu
w następcach Apostołów świętych? Czy zachowujesz wszystko, co ci w Imię Chrystusa nakazują? Wspomnij, że pomiędzy temi świętemi Apostołami był wówczas i Judasz, także
święty, świętszy od ciebie. A gdzie on teraz ?
Niepomny swego powołania upadł i nie powstał!! O jak pamiętać masz na godność
powołania swego i czuwać, ażebyś nie upadł,
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a upadłszy, ażebyś, przy łasce Bożej, wnet powstał. Kto stoi., niech patrzy, alaj nie upadł.
NA WTOREK PO NIEDZIELI IX. PO ŚWIĄTKACH.
Kazanie Chrystusa na górze.

I. A gdy usiadł, przystąpili ku Niemu uczniowie Jeyo: A otworzywszy usta swe, nauczał ich.
(Mat. V. 1, 2). (idzie usiadł Nauczycie), tam
się uczniowie zbiegli, aby słuchali nauki Jego.
Puść Go więc do serca swego, aby w nim
usiadł, a wszystkie władze twej duszy nauczył,
jako Mu służyć mają. A skoro usłyszysz głos
Jego, nie chciej zatwardzać serca swojego.
Naucz się cenić naukę Mistrza takiego, i za
nią iść całym życiem swoim, nie zaś za naukami świata i ciała, które do zguby wiodą.
Chrystus błogosławionemi czyni tych, których
świat i ciało nędznikami zowie. Bóg się nie
myli, a więc świat się myli: a jednak trzymasz się nauki świata! Ach, Panie, za Tobą
iść chcę, naucz mię: kto błogosławiony?
II. Błogosławieni ubodzy duchem, mówi Pan.
(Mat. V. 3). Ubodzy duchem, którzy dla miłości Bożej wyrzekają się przywiązania do dóbr
znikomych ziemskich, i gotowi są opuścić je
na skinienie Pańskie, aby, ubodzy, za ubogim
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Chrystusem podążyć mogli. Błogosławieni ubodzy duchom: abowiem ich jest, królestwo niebieskie. Któż zaprzeczy Bogu? Więc ubodzy
błogosławieni, bo królestwo niebieskie ich jest,
mają doń nieodbite prawo. Chrystus to powiedział. Ubodzy duchem błogosławieni są
nawet błogosławieństwem togo świata, bo nie
żądają niczego. 1 posiadają już królestwo Boże. Abowiem oto królestwo Boże w wa> jest.
(Łuk. XVII. 21).
III. Wszakże biada watn, bogaczom: l/o macie pociechę waszę. (Łuk. VI. 24). Mowa tu
0 tych, co lgną do rzeczy ziemskich, i pociech swoich, nie zaś pociech Bożych szukają.
Błogosławieni ubodzy duchem, a biada bogaczom, bo są niewolnikami dóbr ziemskich,
1 do Boga wznieść się nie mogą. Bo, którzy
chcą bogatemi bgć, wpadają w pokuszenie
i w sidłu djabelskie, i wiele pożądliwości niepożytecznycli i szkodliwych, które pogrążają
ludzi na zatracenie i zginienie. (I. do Tym. VI. 9)
Nie chciejże bogatym być: a czyś ubogi, czyś
bogaty, bądź ubogim w duchu, i serce twe
coraz więcej od rzeczy znikomych odrywaj,
a do wiecznych podnoś, starając się o skarb
jedyny, o Niebo.
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NA ŚKOL)Ę 1>U NIEDZIELI 1 \ . 1'0 ŚWIĄTKACH.
Drugie i t r z e c i e b ł o g o s ł a w i e ń s t w o .

I. Błogosławieni cisi. (Mat. V. 4). Cisi na
zewnątrz, przez słodycz obcowania, na wzór
Chrystusa Pana, mówiącego n a m : uczcie się
odemnie, żem jest cichy: cichy w znoszeniu
obelg, cichy w dźwiganiu krzyża, cichy w pracy. cichy nakoniec sam z sobą. I ta jest cichość wewnętrzna, która zależy na pokonaniu
wszelkich poruszeń by najdrobniejszych, bądź
gniewu, bądź niecierpliwości, bądź pychy. —
Uczcie się odemnie, żem jest cichy i pokornego
serca: a najdziecie odpoczynek duszom waszym.
(Mat. Xl. 29).
II. Abowiem oni posiędii ziemię. (Mat. V". 4).
Jaką ziemię? na przyszłość ziemię żywiących.
gdy okażę chwałę w ziemi żywiących, mówi
Pan (Ezech. XXVI. 20). a teraz ziemię serca
swego, iż nad wszelkiemi jego poruszeniami
panować będą wraz z Chrystusem Panem,
którego to panowania nie mają gniewliwi.
Kto odrzuca karność, wzgardza duszę siroję;
ale kto przyjmuje karanie, panem jest serca.
(Przyp. XV. 32). O jak wielkim jest błogosławieństwem być panem serca! Jako nieszczę-
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snym jest miasto zewnątrz obwarowane, a wewnątrz karmiące zdrajców, tak nie masz nic
więcej błogosławionego, jak pozbyć się domowego nieprzyjaciela i domowej wojny. To
błogosławieństwo daje ci Chrystus, mówiąc:
Błogosławieni cisi. Czemu nie przyjmujesz?
III. Błogosławieni, którzy płaczą: (Mat. V.
5), z żalu, za grzechy własne; z ulitowania,
za grzechy cudze; z pobożności, nad nędzą
tego żywota, który jest wygnaniem z ojczyzny; z miłości, nad nędzą bliźnich; z wdzięczności, nad męką Chrystusową; nakoniec.
z tęsknoty, za żywotem wiecznym. A ty czego
płaczesz? czy utraty Boga, czy rzeczy doczesnych? czy dla cierpień ciała, czy dla chorób
duszy? Błogosławieni, którzy płaczą:
albowiem oni będą pocieszeni. Kto ich pocieszy?
Ojciec miłosierdzia, a Bóy wszystkiej pociechy.
(II. J)o Kor. I. 3). Gdzie? Nie tylko w Niebie, gdzie otrze Bóg wszelką łzą z oczu ich
(Obj. VII. 17); lecz i w tym życiu jeszcze,
gdzie łzom pokuty i pobożności towarzyszą,
albo tuż za niemi idą nieporównane pociechy.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie: ho będziecie narzekać i płakać- (huk. 25).

•405

NA CZWARTEK PO NIEDZIELI IX. PO
ŚWIĄTKACH.
C z w a r t e i piąte b ł o g o s ł a w i e ń s t w o .

I. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości (Mat. V. 0), to jest chwały Botej,
służenia Bogu i podobania się Jemu; a dlatego łaknienia i pragnienia dążą do wszelkiej
cnoty, i gotowi są na wszelkie upracowanie
i poświęcenie, bez względu na korzyść doczesną, lecz jedynie na nagrodę wieczną. Nieszczęśni, którzy łakną i pragną pociech tego
świata, które ani nasycić ani ochłodzić nie
mogą. Na taki lud użala się Pan przez Proroka. mówiąc: Mnie opuścił, źródło wody żywej, a ukopali sobie cysterny, cysterny rozwalone, które nie mogą wodg zatrzymać. (Jer.
II. 13). Do jakich liczby należysz? Chceszli
służyć i podobać się Bogu? Chceszli tego, na
czym zależy żywot wieczny? Wzbudź w sobie
to łaknienie i pragnienie sprawiedliwości, bez
którego wszelka cnota mdleje.
II. Albowiem oni będą nasyceni. (Mat. V. ti).
Będą nasyceni w tamtym życiu, jako mówi
Psalmista: A ja. w sprawiedliwości pokażę się
przed obliczeni Twoim, nasycon będę, gdg się
15
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okaże durała Tiroja. (Ps. XVI. 15). 1 w tym
życiu hęl<[ nasyceni, bo niczego więcej pragnąć
nie będą. Przez samo bowiem pragnienie sprawiedliwości, mają to, czego pragną, bo przez
nie Bogu służą i podobają się liogu. Przez
łaknienie sprawiedliwości, żyją w sprawiedliwości, i cokolwiek bądź czynią, dla chwały Bożej
czynią, podług słów Pawła św. Chociaż tedy jecie, choć pijecie, choć co innego czynicie: wszystko
ku chwale Bożćj czyńcie. (I. Do Kor. X. 31).
Obyśmy byli łaknęli i pragnęli sprawiedliwości, od pierwszej chwili życia naszego! Niech
wam wszystkim da serce, abyście Go chwalili,
a wole Jer/o czynili sercem wielkim i umysłem
chętliwym(II. Mach. 1. 3).
III. Błogosławieni miłosierni sercem wielkim, względem nieprzyjaciół nawet, tak co do
potrzeb ciała i duszy, jak co do odpuszczania
winowajcom swoim. Błogosławieni miłosierni:
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mat. V. 7).
A dostąpią go w przyszłym życiu od Boga.
który cie koronuje miłosierdziem i /ilościami
(Ps. CII. 4): i w tym życiu, przez odpuszczenie grzechów i pomnożenie łaski. Co rzekłbyś, gdybyś się już widział prowadzonym na
karanie wieczne, a przez miłosierdzie Boże
przywróconym do życia, odzianym łaską, wie-
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dzionym do Nieba? Owóż tak wielkiego miłosierdzia tylekroć doznałeś, ilekroć dostąpiłeś
odpuszczenia grzechów. Patrz więc jakim sposobem to miłosierdzie zjednać sobie możesz.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

NA PIĄTEK PO NIEDZIELI IX. PO ŚWIĄTKACH.
Szóste i siódme b ł o g o s ł a w i e ń s t w o .

1. Błogosławieni czystego serca. (Mat. V. 8).
A temi są ci, którzy jakkolwiek jeszcze niedoskonali, dalecy są wszakże od każdego grzechu ciężkiego, a tym samym są obleczeni
czystą szatą łaski: którzy oczyszczają uczucia
swoje i odrywają się od stworzeń, tuląc się
do Boga. jak mówi Psalmista: Ale mnie dobrze jest trwać przy Bogu. (Ps. LXXII. 28).
Czystego serca są ci, którzy wszelkim staraniem usiłują wszelkiej doskonałości nabyć,
a wszelkiej niedoskonałości się pozbyć. U waż,
czyś wolny od grzechu? czyś oderwany od
stworzeń? czyś złączony z Bogiem? czy starasz się o doskonałość? czy niedoskonałości
unikasz? Zważ to wszystko, a będziesz wiedział, czyś czystego serca.
15*
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II. Błogosławieni czystego sercu: abowiem
oni Boga oglądają. (Mat. V. 8). W przyszłym
życiu widzieć Go będą twarzą w twarz. (1. Do
Kor. XIII. 12). W tym życiu widzieć <io
będą przez pamięć na obecność Jego, skąd
wielkiej osłody w przeciwnościach doznawać
będą. Wspomniałem na Boga, i kochałem się,
i rozmyślałem, i ustał duch mój. (L's. LXXVI. 4).
Widzieć Go będą w rozmyślaniu miłosiernych
i wielkich spraw Jego, i ustanie duch ich,
w rozradowaniu niepojętej miłości Bożej. Największa to szczęśliwość w tym życiu, zwiastunka szczęśliwości życia przyszłego! Ale
jako do Królestwa Niebieskiego, nie wnijdzie
do niego nic nieczystego (Obj. XXI. 28), tak
serce nieczyste nie jest zdolne wejść do miłości Bożej. Chciałbyś zapewne w godzinę
śmierci być czystszym od Anioła. Więc tak
żyj. abyś w każdej godzinie był czystego serca,
bo każda ostatnią być może.
III. Błogosławieni pokój czyniący, którzy
ciało duchowi, namiętności, rozumowi, a rozum wierze poddali; którzy z bliźniemi żyją
w pokoju i miłości, pokłóconych godzą, i pokój Chrystusowi między ludźmi szerzą. Szukaj
tych przymiotów w sobie. Jeźli je znajdziesz,
dziękuj Bogu; jeźli nie znajdziesz, tak ,się
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o nic stara j, jak pragniesz być Synem Bożym.
Błogosławieni pokój czyniąc;/: ałbotciem nazwani będą synami Bożemi. i Mat. V. 9). A Bóg
jest duchem bez ciała, mądrością bez namiętności: abowiem Bóg nie jest- rozterka, ale pokoju. (I. I)o Kor. XIV. 33). Im bliżej do tego
podobieństwa przystąpisz, tym pewniej synem
Bożym nazwań będziesz.
Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami Bożemi i jesteśmy. (I. Jan. III. 1).
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI IX. PO ŚWIĄTKACH.
Ósme

błogosławieństwo.

1. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości (Mat. V. 10): to
jest w obronie sprawiedliwości, niewinnie, nie
zaś za karę przestępstwa.
/ wszyscy, którzy
chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć. (II. Do Tym. III. 12).
A więc, jeźli nie chcesz odstąpić od sprawiedliwości, winieneś być gotowym raczej umrzeć,
ni źli zakon Boży ojczysty przestąpić. (11. Mach.
VII. 2). A ty jakiegoś ducha, gdy cię pokusa
ciągnie do złamania prawa Bożego, do przestąpienia obowiązków stanu twojego ? Woliszli
raczej umrzeć, aniżeli zgrzeszyć? Jakiegoś du-
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cha, gdy cię bądź złe przykłady wiodą, bądź
przemoc naciska? Mówisz, że idziesz za Chrystusem. za Chrystusem ukrzyżowanym, a nie
chcesz znosić cierniów i gwoździ. Gotóweś
zaniechać obowiązku, odstąpić sprawiedliwości,
byle nie cierpieć. Nie tak ma być, jeźli chcesz
być błogosławionym i posiadać Niebo.
II. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości: albowiem ich jest
Królestwo Niebieskie. (Mat. V. 10). W przysiłym życiu królestwo wieczne, a w tym życu jakoby wstęp do królestwa Niebieskiego.
Abowietn królestwo Boże nie jest- pokarm
i picie: ale sprawiedliwość i pokój, i wesele
w Duchu świętym. (Do Rzym. XIV. 17). Nie
straci bowiem sprawiedliwości, pokoju i wesela, kto woli raczej wszystko ucierpieć, niźli
w czymkolwiek przestąpić drogę przykazań
i obowiązków. Zdobądź sobie to królestwo
mężnym bojowaniem przeciw światu, sprzeciwiającemu się, przeciw szatanowi kuszącemu,
przeciw ciału buntującemu się. Nic się nie
bój teyo, co masz cierpieć... Bądź wierny aż
do śmierci: a dam ci wieniec żywota (Obj.
11. 10). mówi Pan.
III. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was będą, i mó-
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wić wszystko złe przeciwko wam kłamiąc, dla
mnie. (Mat. V. 11). Zaprawdę, błogosławiony,
komu Bóg błogosławi. Błogosławieństwo Pańskie czyni bogatemi, ani sic przyłączy do nich
utrapienie. Błogosławieństwo Pańskie na<l głową sprawiedliwego. (Przyp. X. 22. fi). Ani mu
zaszkodzą złorzeczenia ludzkie: Oni będą złorzeczyć, a ty racz błogosławić. (Ps. CVIII. 28).
A jednak kochasz się w błogosławieństwach
ludzkich, jakbyś nie wiedział, co powiedział
Chrystus: Biada, kiedy o was dobrze, mówić
bytu ludzie. (Łuk. VI.'26).
NA NIEDZIELĘ X. PO ŚWIĄTKACH.
0 potrójnym

przymiocie uczniów Chrystusowych.

I. Wy jesteście sól ziemie. A jeźli sól zwietrzeje, czym solona będzie? Na nic się więcej
nie zgodzi, je<lno aby była precz wyrzucona,
i podeptana od ludzi. (Mat. V. 13). Sól ma
własność udzielania smaku, zachowywania od
zepsucia. Przyrównani do soli, winniśmy być
pełni smaku Niebieskiego, przez który smakują nam nauki Chrystusowe i przykłady
.lego, które zaprawiając życie nasze smakiem
świętości, bronią dusze nasze od zepsucia, to
jest od grzechu. Przyrównani do soli, win-
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liiśray tym smakiem Chrystusowym, w każdym stosunku z ludźmi, w około nas zaprawiać ziemię, to jest rodzaj ludzki. Strzeżmy
się, ażebyśmy przez zaniedbanie pełnienia nauki Chrystusowej, nie stali się solą zwietrzałą,
skazaną na odrzucenie i podeptanie.
II. Wy jesteście światłość świata, Tak niechaj śn ieci światłość wasza przed ludźmi: al>y
widzieli uczynki wasze dobre, i chwalili Ojca
waszego, który jest w Niebiesiech. (Mat. V.
14. lfij. Mamy więc świecić uczynkami dobremi, lecz nie dla chwały naszej, boby te
uczynki nie były dobre, ale dla chwały Ojca
naszego, który jest w Niebiesiech, a który
nas uczestnikami swej chwały uczyni, jeźli
jedynie chwały Jego szukać będziem.
III. Nie może się miasto zakryć, na górze
osadzone: Ani zapalają świecę, i kładą jej
pod korzec, ale na świeczniku: aby świeciła
wszystkim, którzy są w domu, (Mat. V. 14,14).
Z tych słów wypływa obowiązek gorliwości
o chwałę domu Bożego i o rozszerzanie światła wiary. Jesteśmy na to. abyśmy świecili
w domu Bożym, a przedowszystkiem przykładem ; a im kto wyżej postawiony, tym większą
ma ku temu powinność. Nie może się miasto
zakryć, na górze osadzone. Wszyscy nań patrzą.
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wszyscy zoń wyglądają światła i pomocy. A choćbyś był świeczką najdrobniejszą, nie powinieneś
się pod korzec chować, i jakoby w sobio zamykać. lecz świecić drugim światłom czystym,
jasnym i dobroczynnym uczynków twoich.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI X. PO
ŚWIĄTKACH.
0 dawaniu dobrego p r z y k ł a d u na c h w a ł ę Bożą.

I. Tak niechaj świici śiciafłość tcasza przed
ludźmi: aby widzieli uczynki wasze dobre.
(Mat. V. 16). Dobre, nie powierzchownie, ale
rzeczywiście.
Każdy z was bliźniemu swemu
niech się podoba ku dobremu, dla zbudowania.
(Do Ezym. XV. 2). Zwróć uwago na mowy
i uczynki twoje, czy są ku zbudowaniu? Czy
świeci w nich skromność, pokora, czystość,
cierpliwość, a nadewszystko miłość?
II. I chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. (Mat. V. l(j). Oto masz prawidło
postępowania co do intencyi serca: Naprzód,
iżbyś się sam podobał Bogu; następnie iżby
Boga chwalili drudzy, uznając Co za sprawcę
wszelkiego dobra. Tym sposobem, i niemy
nawet chwałę Bożą opowiadać może. Ujmujesz chwały Bożej, jeźli przez wzgląd ludzki
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wstrzymujesz się od uczynków dobtych, i od
jawnego działania dobrze tern. gdzie stosownie
możesz, albo powinieneś. Rozbierz intencyje
twoje, czy ku temu dążą. Odtąd przynajmniej
mów zawsze z Prorokiem: A ja na Pana
patrzeć heile. (Mich. VII. 7).
111. Strzeżcie, abyście sprawiedliwości waszej
nie czynili przed ludźmi, abyście, byli widziani
od nich : bo inaczćj zapłaty mieć nie będziecie
u Ojca waszego, który jest w Niebiesiech. (Mat.
VI. 1). Największą czyni niesprawiedliwość,
kto czyni sprawiedliwość dla oka ludzkiego,
aby byt widziany: bo przywłaszcza sobie
rzecz Bożą. Bez łaski Bożej nic nie możesz.
Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was
i chcieć i wykonać, wedle dobrej woli. (Do Fil.
II. 13). Za cóżby się nam chwała należeć
miała? Więc ty. coś nic nie uczynił, chciałbyś na siebie całą chwałę od Boga odwrócić ?
Nam więc tylko zawstydzenie, jako sługom
nieużytecznym: słudzy nieużyteczni jesteśmy.
(Łuk. XVII. 10). A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, samemu Boyu cześć
i chwała na wieki wieków. Amen. (I. Do Tym.
I. 17).
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NA WTOREK PO NIEDZIELI X. PO ŚWIĄTKACH.
0 d o k ł a d n y m zachowaniu p r a w a .

I. Nie mniemajcie, abym przi/szedł rozicięzować zakon alto prorolei: nie przyszedłem
rozwiązywać, ale wypełnić. (Mat. V. 17). Zakon przed Chrystusem nie był wypełniony,
czyli dokonany. Przyszedł Chrystus wypełnić
go. czyli udoskonalić: uczynił go więcej duchownym, przydał rady ewangieliczne. i zostawił nam zasługi swoje, z których płynie
łaska do łacniejszego wykonywania zakonu.
O jaka;/, wdzięczność winieneś takiemu Prawodawcy! Lecz pomnij, że nie dość jest prawa
nie rozwiązać: trzeba je wypełnić, to jest doskonale zachować.
II. Zaprawdę bowiem powiadam n am: Aż
przeminie niebo i ziemia, jedna jota, albo jedna kryska nie odmieni się w zakonie, aż się
wszystko stanie. (Mat. V. 18). Chrystus Pan
zachowując tak ściśle wszystko, co o Nim
napisano było przez Proroki, daje nam wzór,
jak ściśle zachowywać mamy wszystko, co
nam przez Proroki Boże, to jest przez Kościół
Boży jest przepisane. Chrystus Pan oświadcza
z przysięgą, że raczej ziemia i niebo prze-
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mirtą, aniżeli żeby miat jedne jotę lub kryskę
pominąć. A ty jak sumiennym jesteś w wykonywaniu prawa Hożego i kościelnego, pod
którym żyjesz? Pomnij, że ściśle wykonywając zakon co do joty. ściśle też naśladując
Chrystusa, i strzegąc rzeczy najmniejszych,
rzecz największą czynisz.
111. Ktoby tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych, i takby ludzi nauczał:
będzie zwań najmniejszym w Królestwie \iebicskiem. (Mat. V. 19). Chce więc wyraźnie
Chrystus, abyśmy z największą dokładnością
najmniejsze nawet przepisy prawa spełniali.
Nie masz bowiem tak dobrego złego, któreby
nic skłaniało do gorszego. K/oby tedy rozwiązał: to słowo: rozwiązał naucza nas, że
wszystkie przykazania Boskie i kościelne są
z sobą związane: jedno więc rozwiązane, sprowadza łatwe rozwiązanie drugich. Jedno z tych
przykazań najmniejszych: nazywa je najmniejszymi, dla okazania, że są do zachowania łatwe. Tym większy więc wstyd, gdy ich nie
zachowujem. i wielkie niebezpieczeństwo: kto
gardzi małemi rzeczami, pomału upadnie.
(Ekkl. XIX. 1).
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NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI X. PO ŚWIĄTKACH.
0 pilności w z a c h o w y w a n i u p r a w a

I. Ahowiem powiadam warn, iż jeźli nie
będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej,
niż doktorów zakonnych i Faryzeuszów, nie
wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. (Mat.
V. 20). Więcej wymaga Bóg od Chrześcijan,
aniżeli od Żydów, bo nam więcej miłości okazał': z większą więc miłością służyć Mu winniśmy. Z jaką miłością ty służysz; Wejrzyj
na oblitość sprawiedliwości swojej, na pilność
w wykonywaniu wszelkich obowiązków powołania swojego.
II. Słyszeliście, iż rzeczona jest starym: Nie
będziesz zabijał... a ja wam powiadam: iż
każdy, który się gniewa na brata swego, będzie winien sądu... Słyszeliście, iż powiedziano
starym: Nie będziesz cudzołożył. A ja powiadam wam: iż wszelki, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już ją zcndzołożył
w sercu swoim...
A powiedziano: ktokolwiek
opuści żonę swoję, niech jej da list rozwodnij.
A ja wam powiadam, iż wszelki, który opuści
żonę swoję,
wyjąwszy przyczynę porubstwa,
czyni, że cudzołoży, i łctoby opuszczoną pojął,
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cudzołoży. Słyszeliście, iż powiedziano: oho za
oko, a ząb za ząb. A ja wam powiadam:
jeźli cię kto uderzy w prawy policzek twój,
nastaw mu i drugiego i t. d. (Mat. V. 21—39).
Owóż z tych słów wyrozumiej ducha Prawa
Chrystusowego, i w tym duchu je spełniaj.
111. Bądźcież wy tedy doskonali, jako i Ojciec
wasz Niel/ieski doskonałym jest. (Mat. V. 48).
Który tak jest doskonały, iż wszelka jest
w Nim doskonałość, a żadnej niedoskonałości,
by najmniejszej, nie masz. .Jeźli więc starać
się będziesz, iżbyś nie miał w sobie najmniejszej niedoskonałości, tym samym starać się
będziesz o największą doskonałość. Starać się
bowiem będziesz nad wszystko kochać Boga.
w którym jest najwyższa doskonałość: a kochać cię będzie Bóg. w którym jest także
najwyższe szczęście. Im mniej swego, to jest
niedoskonałego, do spraw swoich mieszasz,
tym czystszą jest miłość, dla której pracujesz. Masz więc jakoby w swym ręku doskonałość i szczęście. Ale jakże jeszcze wiele
niedoskonałości masz do zwalczenia!
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NA CZWARTEK PO NIEDZIELI X. 1'0
ŚWIĄTKACH.
0 unikaniu zgorszenia.

I. Jeźli tedy prawe oko twoje yorszy cię,
wyrwij je, a zarzuć od siebie. Albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niźlihy miało być wrzucone wszystko
ciało twoje do piekła. (Mat. V. 29).
II. A jeźli cię prawa ręka twoja gorszy,
odetnij ją i zarzuć od siebie. Albowiem pożyteczniej jest tobie, aby z</in<ił jeden z członków
twoich, niźliby miało iść wszystko ciało twe
do piekła. (Mat. V. 30). A jeźli cię noga twoja
gorszy, utnij ją; lepiej jest tobie wnijść chromym do żywota wiecznego, niż mając obie
nodze, być wrzuconym do piekła ognia niengaszonego: gdzie robak ich nie umiera, a ogień
nie gaśnie... Abowiem każdy ogniem będzie
posolon. (Mar. IX. 44. 45, 48). '
III. /I ktobykolwiek zgorszył jednego z tych
waluczkich, wierzących w mię: lepićjby mu,
iżby był uwiązan młyński kamień około szyje
jeyo, i był wrzucon w morze. (Mar. IX. 41).
Biada światu dla zgorszenia, Abowiem musząc
przyjść zgorszenia; a wszakże biada człowie-

•420
kowi onemu, przez którego zgorszenie
chodzi. (Mat. XVIII. 7).

przy-

NA PIĄTEK PO NIEDZIELI X. PO ŚWIĄTKACH.
0

miłowaniu n i e p r z y j a c i ó ł .

I. A ja team powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze. (Mat. V. 44). Kto nam to powiada? Ten, który pierwszy umiłował nas
(I. Jan, IV. 10). Gdyśmy byli nieprzyjaciółmi,
jesteśmy pojednani z Boyiem, przez śmierć Syna.
Jego. (Do Kzym. V. 10). Pomyśl, że nieprzyjaciel twój jest stworzeniom Hożym, jako
i ty: że jednego macie < )jca. który jest w niebiesiech; że przeto on bratem twoim, na
tenże cel stworzonym, tąż samą krwią odkupionym. Miłuj go i dlatego, że ci jest użytecznym. bo ci uściela przez cierpienia drogę
do chwały, (idy mu odpuścisz, i tobie odpuści Bóg. A jeźli nienawidzisz nieprzyjaciela,
komu szkodzisz? Oto duszy własnej: bo większym złem jest sama nienawiść, aniżeli wszystko
złe, któreby od wszystkich nieprzyjaciół na
ciebie przyjść mogło. Miłuj więc nieprzyjacioły, a Bóg miłować cię będzie.
II. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają
w nienawiści: a módlcie się za prześladujące
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i pot uarzające was. (.Mat. V. 44). Do inilości
serca mamy przydać miłość uczynków. Nie
dość jest bowiem, aby nic nienawidzić^: potrzeba kochać. Miłość zaś nie jest uczuciem
bezwładnym, lecz musi się w uczynkach okazywać. Jak postępujesz z tym. który cię nienawidzi, który cię szkaluje ? Naśladujeszli
Pawła Św., który mówi: złorzeczą nam, u błogosławimy. (1. i)o Kor. IV. 12). Naśladujesz
Chrystusa, który się modlił za tych, co Go
krzyżowali ?
111. Abyście byli synami Ojca waszego, który
jest w Niebiesiech. (Mat. V. 45). Owóż co uzyskać możesz przez miłość nieprzyjaciół, bez
której nie możesz być synem Doga, który
czyni, że słońce Jego wschodzi na dobre i złe,
i• spuszcza deszcz na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. (Mat. V. 45). lleżeś razy sam doznał
tej miłości Hożej ku sobie, gdyś był Jego nieprzyjacielem ! Ileż razy przebaczył ci grzechy
twoje: a pomimo grzechów iluż cię dobrodziejstwy obsypał! Chceszli być synem Hożym. naśladuj Ojca twojego, miłuj nieprzyjacioły twe, jako On umiłował ciebie. Po czym
bowiem poznasz, czyś synem Hożym, jeźli
nie po tym. czyś podobien Jemu, mówi Złotousty.
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NA SOBOTĘ 1'0

NIEDZIELI

X.

1'0 ŚWIĄTKACH.

Usposobienie do modlitwy, I pierwsza prośba.

I. Ty gdy się modlić będziesz, imijdź do
komory twojćj, a zawarłszy drzwi, módl sic
Ojcu twemu w skrytości. (Mat. VI. 7). Aby
się więc dobrze modlić, trzeba ciałem i duszą
usunąć się od zgiełku, wejść w siebie i zamknąć
drzwi zmysłów. W takiej samotności lióg przemawia do duszy. Chrystus szedł modlić się na
góry, aby się usunąć od zgiełku. Ale więcej
jeszcze strzeż się zgiełku w duszy, .ledna bowiem namiętność wzburzona nie dopuszcza
myśli o Bogu. Dlaczegóż twych modlitw tak
skąpe owoce? Oto dlatego, że nad zmysłami
nie czuwasz, i duszy nie uspokajasz. A iżbyś
był na modlitwie skupionym, potrzeba, żebyś
i po za modlitwą do skupienia ducha nawykał. Czuwaj więc ciągle nad zmysłów skromnością. nad cichością i pokojem duszy.
II. Wu tedy tak się modlić będziecie: Ojcze
nasz, któryś jest w Niebiesiech. (Mat. VI. 9).
Oto wstęp do modlitwy, który cię ostrzega
do kogo się modlisz. Do Ojca, a więc uszanowanie. miłość i ufność mają towarzyszyć modlitwie twojej. O to się upomina Bóg przez
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Proroka: Jeźli tedy Ojciec ja jestem, (/dzież
jest cześć moja? (Mat. I. 6). O! jakżeś niegodnym takiego Ojca synem! Upokórz się.
i wzgardź sobą— lecz z ufnością wołaj: Ojcze
nasz! Nasz, więc wszyscyśmy synami Jego:
więc wszyscyśmy braćmi: więc wszystkich
masz kochać: więc niemiłą jest Bogu modlitwa twoja i dar twój, jeźli nie kochasz.
Któryś jest: JA.M JEST. KTÓRYM JEST.
(Ex. i i i . 14). Bóg tylko istotnie jest, wszystko
inne przez Boga tylko jest; a więc w Nim
wszystko jest, i ty w Nim jesteś: a jak się
sprawujesz? W Niebiesiech, aż tam dójść ma
modlitwa twoja. O jakże czystą być winna!
i nie o rzeczy ziemskie, ale o niebieskie prosić. To wszystko rozmyślaj i naucz się modlić.
III. Swięcsię Imię Ttroje. To pierwsza prośba..
iżby wszyscy Boga znali, kochali i Jemu samemu służyli: iżby cześć oddawano świętości
Jego, iżby kochano dobroć Jego, a bano się
sprawiedliwości Jego, i ażeby wszelkie stworzenie całym sercem poddawało się potędze
Jego. A iżby tym sposobem święciło się Imię
Boże, mamy ku temu kierować wszystkio
sprawy nasze, i wszystko ku temu obracać.
Może tylko ustami o to prosisz, a uczynkami
pychy o swoje się imię starając. Imię Boże
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bluźnisz? Sie nam," Panie, nie nam; ule Im ieniowi Twemu daj chwałę,. (Ps. 0X1 U. 9).
X V NIEDZIELĘ XI. PO ŚWIĄTKACH.
Druga i t r z e c i a prośba.

I. Przyjdź królestwo Twoje, (Mat. VI. 10).
Temi słowy prosisz. aby Bóg panował w tobie:
królestwo Boże w was jest '(Luk. XVII-. 2 1 ) :
prosisz, aby Hóg panował \\*e wszystkich narodach : Ahowiem Pańskie jest królestwo. (Ps.
XXI. 29): prosisz także dla siebie o królestwo
błogosławionych. po nieszczęśliwej śmierci
przyjść mające: a tym samym wyrażasz, żeś
gotów na śmierć, że nie masz żalu za niczym,
że wszystkiego chętnie odstąpisz, aby się połączyć z Bogiem na wieki. Czujeszli tę gotowość w sercu ? Czy też sam siebie zwodzisz
i Boga, mówiąc: Przyjdź królestwo TwojeY
(idyby ci w tej chwili umrzeć przyszło, cobyś
powiedział? (idyby w tej chwili trzeba było
rozstać się ze wszystkim, i z ciałem twoim,
które tak pielęgnujesz, któremu tak służysz,
które tak kochasz — i ze stworzeniami, które
cię od Boga odwracały, cobyś począł?
II. Ihulż wola, Twoja. Cóż sprawiedliwszego,
gdy jest Panem i Bogiem naszym ? Wola Boża

•425
ma być woli naszej wskazówką. Jeźli woli
naszej z wolą Hożą nie zgadzamy, błądzimy.
Pan nasz i Ojciec nasz.
Wszystko, cokolwiek
przykaże król, Pan nasz, radzi uczynimy słudzy Twoi. (II. Król. XV. 15). Wszystko, coś mi
rozkazał. Ojcze, uczynię. (Tob. V. 1). Czyniszli
tak, jak słowami mówisz? Spełniaszli wolę
Hożą bezwzględnie, nie tylko w tym. co nakazuje wyraźnie, ale i w tym. o czym wiesz,
że i l u się podoba: czy możesz z Chrystusem
powiedzieć: Boja, co się Mu podoba, zawżdy
czynię. (Jan, VIII. 29). A możo. zaiste. żyjesz
podług swej woli tylko, i podług upodobań
swoich, służąc nie Bogu. ale namiętnościom
swoim.
Ul. Jako w Niebie, tak i na ziemi. (Mat.
Vi. 10). Prosimy tu o łaskę pełnienia woli
Bożej na ziemi, tak. jako ją pełnią błogosławieni w Niebie. 1 dlaczegobyśmy nie mieli,
jak oni. jej spełniać ? Czy dlatego, że mamy
własną wolę? Bądźmyż więc jako wolni, a nie
jakoby mając wolność zasłonii złości. (1. Piotr,
II. 1(5). A jak się pełni wola Boża w Niebie?
Oto z czystej miłości Bożej, we wszystkim,
wnet, bez najmniejszego oporu. Czy tak pełnisz wolę Bożą? Czy się z nią zawsze zgadzasz, mianowicie w razach przykrych i tru-
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dnych? Czy z taką szybkością wykonywasz
wszelkie rozkazy od Boga ci danych 'przełożonych twoich? I'waż, abyś to spełniał, o co
prosisz, iżby o tobie nie było także powiedziano: Ten lud czci mię wargami: ale serce
ich daleko jest odemnie. (Mat. XV. 8).

NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XI. PO
ŚWIĄTKACH.
C z w a r t a i p i ą t a prośba.

1. Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj. (Mat. VI. 11). .lako żebrak u drzwi
Pańskich, prosisz tu o posiłek dla ciała i dla
duszy. Dla ciała prosisz o chleb, więc o rzeczy potrzebne, nie zaś o zbytki: Mając żywność i czym się odziwi, na tym przestawajmy
(1. Tym. VI. 8); a choćbyś i tego nie miał,
będąc żebrakiem Bożym, uskarżać się nie możesz. Dla duszy zaś prosisz o pokiirm codzienny laski Bożej. Słowa Bożego, tudzież
Ciała i Krwi Pańskiej. Prosisz, a może brać
nie chcesz, o swe ciało tylko dbając. Zawstydź się, a tak żyj. ażebyś był godnym codziennie pożywać Chleba Żywota, dającego
żywot wieczny.

•427
II. I odpuść nutu nasze, winy. (Mat. VI. 12).
Wszystko, czym jesteśmy, winniśmy Bogu, od
którego wszystko mamy. A przez grzech
wszystko to przeciwko Dawcy naszemu obracamy. O jaka niewdzięczność! Grzech jest
winą. której nigdybyś wypłacić nie mógł,
gdybyś nie czerpał ze skarbu nieprzebranego
zasług Chrystusowych. Wyznawaj się grzesznikiem. i stąd się uniżaj: ale też wyznawaj
miłosierdzie Boże. i stąd ufność wzbudzaj.
Lecz który prosisz, aby ci winy były odpuszczone, nie przymnażaj ich więcej, i zaniechaj grzechu.
III. Jako i tui/ odpuszczamy naszym winowajcom. (Mat. VI. 12). Ten warunek kładąc,
prosisz, aby twe winy nie były odpuszczone,
jeźli nie odpuścisz drugim. Bo jeźli odpuścicie
ludziom grzechy ich: odpuści tiż wam Ojciec
wasz niebieski grzęchy wasze. Lecz jeźli nie odpuścicie ludziom: ani Ojciec wasz nie odpuści
team grzćclww waszych. (Mat. Vi. 14, 15).
Winieneś tak odpuszczać, jako Bóg odpuszcza:
który uprzedza cię łaską pobudzającą, abyś
Go prosił o odpuszczenie win swoich. A odpuszcza tyle razy, ile razy szczerze Go prosisz. Odpuszcza zupełnie, doskonało, tak, że
nawet zapomina twych grzechów. A ty jak
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sio obchodzisz z winowajcą swoim'? Czy go
uprzedzasz dobrym słowem i obejściem się,
czy mu wnet przebaczasz, czy zupełnie i na
zawsze? A może powiesz: „Nie mam obo„wiązku uprzedzać go. .lużem mu nieraz przeb a c z y ł , więcej nie daruję. Nie gniewam się
„na niego, alo mu tego nigdy nie zapomnę.
„Nie mam go w nienawiści, ale też go kochać.
..ani go widzieć nie myślę" i t. p. O nędzniku! Takli chcesz, aby ci Bóg odpuścił?"
NA WTOREK PO NIEDZIELI XI. PO .ŚW IATKACH.
Szósta i siódma prośba.
I. J nie wwódź nas to pokuszenie. (Mat. VI.
13). Po groźbie o odpuszczenie win naszych,
prosimy o łaskę, abyśmy nie zaciągali win
nowych. Otoczeni jesteśmy zewnątrz potężnemi
nieprzyjaciółmi, światem i ciałem, a przeciwnik
misz djcibet, jako lew ryczący krąży, szukając,
koyoby pożarł. (I. Piotr, V. 8). Wewnątrz ustawiczny bój staczać musimy ze złemi skłonnościami naszemi. Sam ich nie zwalczysz, a przy
łasce Boskiej zawsze zwyciężyć możesz, i o to
właśnie tu prosisz: a proś, nie wątpiąc, że
otrzymasz, byłeś się potykał mężnie, ze wszystkich sił swoich.
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1. I nie u wodź nas w pokuszenie. Nie prosisz tu o to, abyś nie był kuszonym, lecz
0 to, abyś nie był zwyciężonym. Częstokroć
pokusy nam są pożyteczne, i do zasługi, i do
upokorzenia, i do ufności w Bogu. Być lub
nie być zwyciężonym, zależy od ciebie. Albowiem. jako mówi Paweł święty: wierny jest
Jióą, który nie dopuści kusić was nad to, co
możecie. (1. Kor. X. 13). Ale żartujesz z Boga, jeźli Go prosisz, aby cię wyzwolił, a sam
w pokusę się rzucasz: kusisz I3oga jako ten.
któryby "się umyślnie i bez potrzeby rzucał
w ogień, a prosił Boga, żeby w nim nie zgorzał. Nieszczerze więc prosisz, jeźli przy prośbie sam się od pokus nie chronisz, i aż do
śmierci od nich się nie bronisz.
.111. Ale nas zbaw ode złeyo. (Mat. VI. 13).
Tu się rozumie wszelkie złe, tak ciała jako
1 duszy, w porządku do zbawienia. Bo rzeczywiście to tylko jest złem. co do zbawienia
przeszkadza. 1 dlatego w tej prośbie na sąd
Boski się zdajem, wypraszając się od tej lub
owej dolegliwości lub klęski, jeźli Bóg widzi,
iż do naszego zbawienia nie .jest potrzebna.
Takli o złem i o dobrem sądzisz? Możeś to
- tylko za złe uważał, co się sprzeciwia pomyślności ziemskiej ; a tegoś sobie za zło nie wa-
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żył. co naraża na utratę żywota wiecznego?
Popraw sąd swój. Wiedz, że jedynym złem
jest grzech, i to. co do niego prowadzi. Reszta,
cokolwiek 13ó<r dopuści, wszystko jest dobrem,
bo wszystko do zbawienia służy. A wiew;/, że
tym, którzy miłują Boya, wszystko dopomaga
ku dobremu. (L)ó Rzym. VIII. 20).
NA ŚKODĘ PO NIEDZIELI XI. PO ŚWIĄTKACH.
0 skarbieniu s k a r b ó w w niebie, nie zaś na ziemi.

I. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie
rdza i mól psuje, i gdzie złodzieje wykopywują
i kradną. (Mat. VI. 19). Ta rdza. ten mól,
ten złodziej, po tylu innych przygodach, od
których nikt bezpiecznym nie jest. jest nakoniec śmierć, dla wszystkich pewna i niepewna:
pewna, bo koniecznie przyjdzie: niepewna,
bo nie wiesz, kiedy przyjdzie: może tej nocy.
Szalony, tej nocy duszy twej upomną się u ciebie: a coś nagotował, czyjeż będzie ? (Łuk. XII.
20). Coć pomoże ? Pod tym wyrazem: skarb,
mają się tu rozumieć wszystkie upodobania
nasze, idące 2 pożądliwości oczu, z pożądliwości ciała i z pychy żywota. (I. Jan, II. l(i).
Nie możem się wznieść do rzeczy niebieskich,
bo zbytnie lgniemy do ziemskich.

•131
II. Ale skarbcie sobie skarby w Niebie: gdzie
ani rdza, ani mól nie psuje, i gdzie złodzieje
nie wykopują, ani kradną. (.Mat. VI. 20). Tam
bowiem Ojczyzna twoja, (lo której pielgrzymujesz po ziemi. A jeźli w niej dziedzictwa
nie zgotujesz, szląc do niej uczynki twe dobre
na skarby wieczne, na wieczne pójdziesz wygnanie. 1 niemało trzeba tych uczynków dobrych : o skarbach mówi Chrystus. Skarby te,
są to zbiory wielkie rzeczy kosztownych, przed
samym Bogiem wartość mających. Ach ! więc
nie trać czasu, ani sposobności; nie żałuj
trudów, nie zrażaj się ani pracą, chociażby
najtwardszą, ani ofiarą, chociażby największą.
Spiesz się, śpiesz, bo noc niedaleko.
III. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam jest
i serce twoje. (Mat. Vi. 21). (Co cenisz, to kochasz, i tam sercem lgniesz. Gdzież serce
twoje? w Niebie czy w ziemi? w Bogu czy
w stworzeniach? A możeś ty sobie sam skarbem? Jeźli tak jest, tyś nędzarz, mój bracie.
Nieszczęsny, nie zbierasz, ale rozpraszasz! Szalony, jeźli serce twe, za które Boga sobie
kupić możesz, wydajesz na bioto, w ziemi się
tarzając! Rozumiesz to. a jednak!... Co tylko
masz. co tylko widzisz, wszystko ci na to dano, abyś to wszystko z twym sercem Bogu
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ofiarował. Bogu serce twe oddaj, ale oddaj
szczerze. On skarbem wszystkich skarbów. —
Ach, Panie ! już odtąd w Tobie serce moje !
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI XI. PO
ŚWIĄTKACH.
Oko szczere i oko z ł e .

I. Świecą ciuła twego jest oko twoje. Jeźliby
ol,o twoje było szczere: wszystko ciało twoje
światłe, będzie. (.Mat. VI. 22). Przez oko rozumie tu św. .łan Złotousty rozum. Jeźli rozum nasz będzie szczerym i jasnym, oświeconym wiarą i szczerze wierzącym, niezaćmionym fałszyweml zdaniami świata i ciała, nie
skrzywionym miłością własną, wtedy dusza
twoja be.dzie jasna i światła, i cały szereg
uczynków twoich czystym i szczerym światłem
jaśnieć będzie przed Bogiem, gdy wola twoja
pójdzie za rozumem. Zważ: jakie są zasady
twoje ? czy szczóre i do samego Boga dążące ?
czy też nieszczere, mające na celu własny
interes. Oczyszczaj i prostuj twój rozum, podług prawd Bożych, iżby wola twoja chodziła
drogami Bożemi.
II. Świecą ciała twego jest oko twoje. A świecą
twej duszy, podług św. Augustyna, jest inten-
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cyja twoja, której czystość rzuca blask aa
sprawy twoje, a której nieczystość wszystkie
sprawy zaciemnia i brudzi. Jeźli chcesz więc,
aby twe sprawy były jasne i czyste, oczyszczaj
intencyją, uświęcaj chęci i żądania twoje. Iżby
to wewnętrzne oko było czystym, powinno
mieć, podług św. Bernarda, w intencyi miłość, a w wyborze prawdę. — Tym sposobem
uczynki nasze będą chwalić Ojca w dachu
i prawdzie. (Jan. IV. 23).
111. Ale jeźlihy oko twoje złe buło, wszystko
ciało twoje ciemne będzie. (Mat. VI. 23). Oko
nasze zawsze jest złe. ilekroć ku czemu innemu jak ku Bogu zwrócone, w którym cała
światłość: ilekroć co innego ma na celu. jak
Boga, któremu jedynie winniśmy służbę nasze.. i gotowość na skinienie Jego. Złym jest
sługa, który komu innemu, a n i e panu swemu
służy: lecz nierównie gorszym, jeźli służy
nieprzyjacielowi pana swojego. Takim jesteś,
jeźli twe oko odw-racasz od Boga. a zwracasz
na marności świata, na próżność lub rozpustę swoję, na szukanie wygód zbytecznych,
albo próżnej chwały. Złe oko rodzi chciwość,
zazdrość, nieczystość, próżność, łakomstwo
i wszystkie brudy. Ach! przy takim oku jakże
ciemna dusza!

NA PIĄTEK PO NIEDZIELI XI. TO ŚWIĄTKACH.
Nie można dwom panom s ł u ż y ć .

I. Żaden nie może dwiema panom służyć.
(.Mat. VI. 24). Jednym z tych panów jest
Pan prawy, drugim nieprawy: jednym Bóg,
drugim my sami. Panem prawym jest Bóg,
Ojciec nasz, miłosierny, łaskawy, dobra naszego pragnący, jarzmo słodkie i ciężar lekki
na nas wkładający. Panem nieprawym jesteśmy
my sami. jarzma Bożego dźwigać niechcący,
zmysłowości i własnej miłości nikczemnie
służący, i poddający się tym tyranom naszym,
którzy nas uciskają, męczą, pokój nam wydzierają. a szatanowi nas w niewolę zaprzedają. Nieszczęsny, kto się wyrywa z rąk prawego Pana. wiodącego nas do Nieba, a rzuca
się w objęcia niecnego tyrana, wgniatającego
nas do piekła. Dwom tym panom służyć nikt
nie może. Ale jednego z nich każdy wybrać
może. Wybieraj, ach Panie, Boże mój! Słui/aciem ja twój. Twójciem ja, zbawże mię.
(Ps. CXVIII. 125. !)4).
II. ,'jtulen nić może dwiema panom służyć.
Bo abo jednego będzie nienuwidział, a drugiego będzie miłował. (Mat. VI. 24). Każdy
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z nich bowiem co innego rozkazuje, i co innego a wręcz sobie przeciwnego miłować każe.
Któż może dwa przeciwne rozkazy w jednym
czasie spełnić ? Co Bóg nakazuje, to się zmysłom i miłości własnej sprzeciwia: do czego
zaś miłość własna i zmysły ciebie pobudzają,
togo Bóg zabrania. Nie możesz obu tym Panom służyć: jednego z nich wybierz. Kochaj
Boga, a siebie miej w nienawiści. Służ Bogu,
a będziesz panował nad wszystkim. Służyć
Bogu, jestto panować. Pod tobą będzie pożądliwwość Jego (to jest grzechu), a tg nad
nią panować będziesz, (den. VI. 7).
111. Abo przy jednym stać będzie, a drugim
wzgardzi. Nić możecie służyć Bogu i mamonie.
(Mat. VI. 24). Mamona znaczy zysk ziemski,
skarby ziemskie, a więc wszystko to. co się
sprzeciwia skarbom niebieskim: chciwość, pożądliwość, samolubstwo i t. d. To wszystko
z Bogiem się nie zgadza. Więc musisz przy
jednym z tych Panów stać, a drugim wzgardzić koniecznie: bo gdybyś chciał obydwum
służyć, musiałbyś razem i w jednej chwili
tegoż samego chcieć i nie chcieć: bo czego
chce jeden, drugi nie chce, i przeciwnie: co
jeden nakazuje, tego drugi zakazuje. Jednego
z nich wyrzec się musisz. Kto chce za mną
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iść, niech zaprze samego siebie. (Łuk. IX. 23).
Słyszysz Chrystusa, wołającego ua cię, i jeszcze się wahasz?
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI XI. PO ŚW IĄTKACH.
0 unikaniu zbytniej troskliwości w rzeczach doczesnych. a o szukaniu przedewszystkiem Królestwa
Bożego.
J. Dlatego team powiadam: nie troszczcie
się o duszę waszę, cobyście jedli, ani o ciało
wasze, czymbyście się odziewali. (Mat. Vi. 25).
Chrystus Pan zakazuje nam zbytniej troskliwości o potrzeby życia. Ta zbytnia troskliwość z jednej strony na nic się nie przyda:
albowiem : I kto z was obmyślając może przydać do wzrostu sweyo łokieć jeden? (Mat. VI.
21). Z drugiej zaś strony przeszkadza do troskliwości około zbawienia, która większą być
winna od troskliwości o rzeczy doczesne:
Azaż dusza nie jest
ważniejsza niż pokarm? (Mat. VI. 25). Czegóż się więc tak
troszczysz o majątek, o miejsce pobytu,
o wygody, o upiększenie ciała t w e g o : a tak
mało dbasz o wzbogacenie i upiększenie
twej duszy i o mieszkanie dla niej na
wieki? Im więcej się troskasz o żywot do-
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czesny. tym więcej na tym ucierpi żywot twój
wieczny.
II. Abowiem Ojciec wasz Niebieski w ii, że
fajo wszystkiego potrzebujecie. (Mat. VI. 32).
Bylebyśmy tylko uczciwie pracowali, bo jeźli
kto nie chce robić, niech też nie jć (U. Tess.
III. 10); bylebyśmy wypełniali wiernie i pilnie
obowiązki powołania naszego, resztę zdajmy
na Boga. Wszystko troskanie wasze składając
Nań, ydyż On ma pieczą o was. (1. Piotr, V. 7).
Albowiem Ojcem naszym jest. Zaniechajmy
przeto zbytniej troskliwości o rzeczy doczesne, bądź o zdrowie, bądź o powodzenie, bądź
o co bądź innego, jak zbawienie duszy; a Ten,
który karmi ptaki powietrzne i przyodziewa
liii je polne, i nas wykarmi. i nas przyodzieje.
Troszczysz się i frasujesz około bardzo wicia,
ałeć jednego potrzeba. (Łuk. X. 41, 42).
III. Szukajcież tedy naprzód Królestwa Bożego, i sprawiedliwości Jego: a to wszystko
będzie wam przydano. (Mat. VI. 33). Królestwo Boże jest: chwała Boża i zbawienie nasze:
a sprawiedliwość zawiera środki do dostąpienia
onego. .lasna tu Chrystusowa nauka, ale kto
ją pełni? Skąd tyle klęsk, tyle niebłogosławieństwa Boskiego pomiędzy ludźmi? Oto
stąd jedynie, że tej nauki nie pełnią. Nie mo16
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żerny się Bogu podobać, jeźli za mniej sobie
ważym to, oo za więcej Bóg cenić przykazał.
Skarżysz się na to lub owo nieszczęście, na
ten lub ów niedostatek, skarżysz się na Opatrzność Boską, że Bó«r cię zapomniał, że się odwrócił od ciebie. Skarż się na samego siebie
i ukarz sam siebie, żeś nie szukał naprzód
Królestwa Bożego, i sprawiedliwości -lego; bo
pod tym tylko warunkiem Bóg ci przyrzekł
wszystko. Tyś nie dotrzymał warunku, tyś
winien. Przeproś Boga. żeś Go przymusił do
zamknięcia nad tobą ojcowskiej swej ręki.
Ale ci serca nie zamknął. — Wróć do serca
•lego, a otworzy się tobie ręka Jego, i żądaniu serca twego da tobie, który napełni dobra mi żądze twoją. (Ps. XX. 3. CII. 5).
NA NIEDZIELĘ XII. 1'0 ŚWIĄTKACH.
0 unikaniu porywczego sądzenia.
1. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
(Mat. VII. 1). Bóg nie stworzył cię sędzią
bliźniego, ale bratem. A sędzią wszystkich
jest Chrystus.
Bo Ojciec... wszystek sąd dal
synowi, (Jan, V. 22). Kto sądzi brata, władzę
Chrystusa przywłaszcza. I zawsze błądzi, bo
tylko Bóg widzi serce. Nie sadźcie, abyście

nie byli sądzeni. Sprawiedliwość każe mieć za
dobrego, komu nie dowiedziono złego. Miłość
każe sprawy bliźniego z najlepszej strony uważać. Przełóż nie możesz być wymmcion, o człowiecze wszelki, który sądzisz. Abowiem w czym
drugiego widzisz, samego siebie potępiasz: Bo
toż czynisz, co posądzasz (JJo Rzym. II. 1).
a może i co gorszego. Patrz więc, ile to
grzechu w jednym sądzie zuchwałym. A ileś
to ich popełnił ? Sądziłeś, nie będąc sędzią.
A może, sędzią będąc, niesłusznie sądziłeś?
Straszna dla takich sprawiedliwość Hoża.
II. Abowiem którychbyście sadem sądzili, sądzeni będziecie. (.Mat. VII. 2). Nie będzie Róg
naśladował lekkości i niecności sądów naszych,
lecz ich surowość: w praw dzie i sprawiedliwości. ale podług naszej surowości sądzić nas
będzie.
Albowiem sąd bez miłosierdzia tema,
który miłosierdzia nie czynił. (Jak. II. 13).
A ty przecz sipjzisz brata swego ? aha ty czemu
gardzisz
bratem
twoimAbowiem
wszyscy
staniemy przed stolicą Chrystusowi.
Przeto
każdy z nas za się liczbę da Bogu. A tak
dalej nie sądźmy jedni drugich: ale raczej to
postanówcie, żebyście nie dawali obrażenia abo
zgorszenia bratu. (Do. Rzym. XIV. 10,12, 13).
A miłosierdzie przewyższa sąd. (Jak. II. 13).
16*
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A tak każdy niech sprawę swoję gotujo na
sad Chrystusowy.
J1I. Obłudniku, wyrzuć pierwej i ram z oka
twego: a tedy przejrzysz, abyś wyrzucił źdźbło
z oka brata twego. (Mat. VII. 5). Sądźmy
samych siebie: a znając grzechy nasze, nie
poważym się sądzić grzechów braci naszych.
Gorsze złe nasze, i w tym jeszcze gorsze,
że sądzić chcemy. Miłosierdzia potrzebujemy,
więc miłosiernemi bądźmy. A jeżliś postawiony sędzią brata twego, wyrzuć pierwej
tram z oka swojego, abyś przejrzał i wyrzucił
źdźbło z oka brata twego. Któryś jest sędzią,
Sędziego sędziów naśladuj w świętości.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI VI. PO
ŚWIĄTKACH.
Chrystus zaleca modlitwę.

1. Proście, a będzie wam dano: szukajcie,
a znajdziecie: kołaczcie, a będzie team otworzono. (Mat. VII. 7). Wiarą prosimy, nadzieją
szukamy, miłością kołatamy. Modlitwą prosimy, dobrym życiem szukamy, wytrwałością
kołatamy. Patrz więc czego nie staje modlitwie twojej, aby była Bogu przyjemną, a zbawienną tobie. Czy mocnej wiary ? Czy dobrych
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uczynków? Czy miłości, bez której wszystko
martwo? Czy na koniec prawdy? Może prosząc. chcesz i nie chcesz razom? Może prosząc o pokorę, nie chcesz upokorzeń: może
prosząc, o cierpliwość, nie chcesz cierpienia:
może prosząc, nie uniżasz się przed Panem,
nie czujesz i nie wyznajesz swej nędzy? —
Módlmy się z wiarą, nadzieją i miłością, z pokorą i cierpliwością, a wierny jest Pan, i da
nam więcej nad to. co prosimy.
II. Albotciem wszelki, który prosi, bierze:
u kto szuka, najdzie: a kotacącemn będzie
otworzono. (Mat. VII. 8). Wierz i ufaj, bo
to mówi Bóg. Wszystko otrzymasz, bylebyś
prosił wedle woli Bożej. A to jest ufanie,
które mami/ do Niego, iż o cokolwiekbyśmy
prosili wedle woli Jego, słucha nas. (1. Jan,
V. 14). Jeźli inaczej prosimy, prosimy jako
szaleni, nie chcąc woli naszej skłonić do woli
Hożej, lecz wolę Bożą chcąc do naszej zmusić.
A jaka jest wola Boża?
Ta jest wola Boża,
poświęcenie wasze. (I. l)o Tess. IV*. 3). To
więc miej na baczeniu w każdej prośbie twojej. Jeźli inaczej prosiliśmy, dziękujmy Bogu,
że nas wysłuchał.
III. Jeźli wg tedy, będąc złem i, umiecie datki
dobre dawać synom waszym: jakoż więcej Ojciec
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wasz, który jest w Niebiesiech, da rzeczy dobre
tyai, l:tórzy Go proszą. (Mat. VII. 11). Da rzeczy
dobre: więc jeźli nie te. o które prosisz, znać.
że te niedobre dla ciebie, .lako Bóg i Ojciec nasz
wie, chce i może nam dać. co dobre. Dal
nam tyle nieproszącym. ileż da proszącym!
Ach! tą uwairą pobudzajmy się do dobrej modlitwy. a Ojciec wasz z Nieba da ducha dobrego tym, którzy Go proszą. (Łuk. XJ. 13).
Ten duch dobry znaczy: serce dobre ku zamiłowaniu Boga i bliźniego, i ku pełnieniu
cnoty. A w tym'właśnie treść nauki chrześcijańskie'! i rękojmia zbawienia naszego, (idyby
nam Bóg wszystkiego odmówił, a to jedno
dał, mielibyśmy wszystko, bo w tym jednym
wszystko: i odnieślibyśmy najpiękniejszy i najoblitszy owoc modlitwy naszej.
NA WTOREK PO NIEDZIELI XII. PO .ŚWIĄTKACH.
0 przestronnej i wąskiej drodze.

1. Szeroka brama i przestronna jest droga,
która wiedzie na zatracenie; a wicie ich jest,
którzy przez nie wchodzą. (Mat. VII. 13). Człowiek. dopóki jest w tym życiu, jest w drodze,
a nie zaś u celu. Ale jakże w ielu błądzi w tej
drodze! U nieszczęśni! .Jest droga, która się

zda człowiekowi sprawiedliwa: ale koniec jej
prowadzi do śmierci. (Przyp. Xl V. 12). Droga
przestronna jest ta. która nie jest ścieśniona
murem prawa Bożego i rozumu: a jej szerokość — rozprzężenie zmysłów i namiętności.
O! jak wielu, którzy po niej biegną. O duszo moja. jakżeś długo po tej drodze biegała,
i cóżeś znalazła? Śmiech będzie zmieszan z żałością : a koniec wesela smutek posiwla. (Przyp.
X l V r . 13).
Świat obiecuje szczęście i wesele,
którego dać nie może. A Chrystus przyrzeka
słodkie, czyste i wieczne rozkoszo i wesele,
wieczne; i tu jeszcze, w tym życiu, udziela
ich wiernym sługom swoim. O duszo moja,
zwróć się z drogi przestronnej!
11. Jakoż ciasna brama i wąska jest droga,
która wiedzie do żgwota: a mało ich jest, którzy
ją najdują. (Mat. VII. J4). Droga do Nieba
wąska jest, bo nie dopuszcza tego. co się podoba, lecz to tylko, co wolno: nie możesz na
nią wejść z bydlętami swoich namiętności i z korytami swoich pożądliwości. Sam z samym
tylko Bogiem tą drogą iść możesz. Nie wciśniesz się na nią z pęcherzami próżnej chwały,
ani z piórami marnych wielkości tego świata.
Wszystkiego zaprzeć się trzeba, jeźli chcesz
iść tą drogą. Mało ich jest, którzy ją najdują,
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bo zwodny blask rzeczy ziemskich zaślepia
oczy, a kurzawa tego świata zaprusza je. Przemyj twe oczy w wodzie pokuty, a przejrzysz.
111. Usiłujcie, abyście ueszłi przez ciasną
furtką. (Łuk. XIII. 24). Przez szeroką- bramę,
na drogę przestronną, wiodącą na zatracenie,
łatwo wbiegnąć, bo pęd namiętności porywa.
Ale przez ciasną furtkę, na wąską drogę, bez
pracy nie wejdziesz: trzeba nsiłować, i wszystkiego tego pozbywać się, z czym przez tę
ciasną furtkę wcisnąć się niepodobna. Zrzuć
tłómoki rzeczy ziemskich, któremiś się zewsząd
objuczył, bo się nie wciśniesz: pozbądź się
puchliny miłości własnej, bo się nie wciśniesz;
poobcinaj łańcuchy, któremiś się uwiązał do
stworzeń, bo cię nie puszczą. .Spiesz się, dopóki czas. bo gdy gospodarz drzwi zamknie,
będzie już zapózno. Wielu będą chcieli wnijść,
a nie będą mogli, (Łuk. XIII. 24).
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI XII. PO ŚWIĄTKACH.
0 strzeżeniu się f a ł s z y w y c h proroków.

1. Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków
(Mat. VII. 15). czyli nauczycieli, uczących czego
innego, niż naucza Kościół, i do złego wiodących. Takiemi prorokami są: wewnętrzne złe
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skłonności i miłość własna. O jak wiele fałszów nauczają cię! n. p. że dobrą jest rzeczą: szukać pociechy w stworzeniach, a złą:
odmawiać ich sobie i t. p. Zewnątrz, fałszywćmi prorokami są złe przykłady, dla których
pozbawiasz się wstydu, drobnemi przepisami
gardzisz, a potym i wielkich nie spełniasz,
sobie pobłażasz, i stajesz się leniwym i próżnym.
II. Przychodzą w odzieniu owczym, u wewnątrz są wilcy drapieżni. (Mat. VIJ. 15).
Złe nie przychodzi otwarcie, lecz odziane pozorem dobrego. Łatwo więc uwodzi, jeźli
umysł nasz nie jest czysty i napojony prawdami wiary, jeźli serce nasze nie jest w dobrem utwierdzone, i przeciw ponętnym słowom i łudzącym przykładom cnotą uzbrojone.
O ileż razy wpuściłeś do serca twego wilki,
rozumiejąc, że owce. Bądźże mądrym, przynajmniej po szkodzie. Nie zważaj na zewnętrzną
postać rzeczy, lecz na jej wewnętrzną wartość, na to, czym jest w istocie, dokąd prowadzi i co za nią idzie.
III. Z owoców ich poznacie je. (Mat. YII. 1(5).
A więc nie na liście, ani na kwiaty nawet,
lecz tylko na owoce zważaj. Jeźłi nie są
owoce ku żywotowi wiecznemu, złe są. —
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A z il 17.1 we ni nie wydającym żadnego owocu,
a tym bardziej zły owoc wydającym, co będzie'/ Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu
dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
(Mat. VII. lii). A jakie owoce dotąd wydało
twe drzewo? Strach pomyśleć, ale czas zaradzić. Wszczep się w drzewo żywota wiecznego. Wszczep się w winną macicę, którą
jest Chrystus, jako s;im powiedział: Jam jest
winna macica : wyście latorośle.
Kto mieszka
we innie, a ja w nim, ten siła owocu przynosi : bo beze mnie nic czynić nie możecie,
.leźliby kto we mnie nie trwał, precz wyrzticon
będzie jako latorośl, uschnie i zbioru ją, i do
ognia wrzucą, i gore. (Jan, XV. 5, 6i.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI XII. PO
ŚWIĄTKACH.
0 czynieniu woli Bożej.

I. Sie każdy, który mi mówi: Panic, Panie,
wnijdzie do Królestwa Niebieskiego: ale który
czyni wolę Ojca mego, który jest w Niebiesiccli, ten wnijdzie do Królestwa Niebieskiego.
(Mat. \ 11. 21). Nie dość jest mieć Hoga w ustach,
nie dość jest drugim Co opowiadać, trzeba Co
mieć w sercu, to jest w uczynkach, dowodzą-
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cycli miłości. A czego dowodzą uczynki twoje?
.Może wiele o Bogu wiesz, a mało dla Niego
chcesz. Może wiele o Bogu mówisz, a mało
dla Niego czynisz? Może wzywasz (io często,
aby cię wysłuchał, a sam (io nie słuchasz?
Szczególniej w utrapieniu wołasz: Panie. Panie! a gdy się zmiłuje, znowu się Odeń odwracasz i do swej gnuśności, a może i złości
powracasz? .leźli tak jest. powiedz, czyś nabył prawa do Królestwa Niebieskiego?
11. Który czyni irolę Ojca mego, który jest
ir Niebicsiech, ten wnijdzie do Królestwa Niebieskiego. Wyrok nieomylny. Inną drogą nie
wejdziesz, jak czyniąc dobrowolnie wolę. nie
swoję. ale wolę Ojca. który jest w Niebiesiech.
A ty może się ani pytasz o te wolę: może jej
znać nie chcesz? Czy ją uznajesz w osobie
przełożonych twoich? Czy ją widzisz w Pasterzach dusz ludzkich, do których Chrystus
powiedział: Kto was słucha, Mnie słucha:
a kto wami gardzi. Mną gardzi. (Luk. X. 10).
Czy spełniasz wolę Bożą w ścisłym zachowywaniu prawa Jego, abyś zasłużył na tę obietnicę Jego: A jeźli będziesz słuchał głosu
Pana lloga twego, abyś czynił i zachowywał
wszystkie jirzykazania Jego... uczyni cię Pan
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Bói7 twój wyższym nad wszystkie narody, które
są na ziemi'. (Deut. XXVIII. 1).
Ul. Wiele ich rzecze mi dnia oneyo: Panie,
Panie, izaliśmy w Imię Twoje nie prorokowali, i w Lnic Twe czartów nie wyganiali,
i w Imię Twe wiele cudów nie czynili? A tedy
wyznam im, żem was nigdy nie znał. Odstąpcie
ode mnie, którzy nieprawość czynicie. (Mat. VII.
22, 23). Którzy nieprawość czynicie, to jest:
którzy woli Bożej nie czynicie. I cuda nie
pomogą do zbawienia człowiekowi, przez którego Bóg je czyni dla chwały swej a pożytku
ludzi, jeźli ten człowiek woli Bożej czynić
nie będzie: a miałożby tobie dopomódz do
zbawienia, może świetne przed ludźmi, ale
przed Bogiem próżne uczynki twoje, jeźli we
wszystkim woli Ojca. który jest w Ńiebiesiech,
nie pełnisz. 1 )o takich wyrzecze Chrystus
w dzień sądu: Nie znam was, skądeście: odstąpcie ode mnie wszyssy czynieiele nieprawości.
(Łuk. XIII. 27). Nie znam was! O, co za
straszny wyrok w dzień sądu! Nie znam was
za uczniów moich, za braci moich, za syny
Ojca mojego. Nie znam was! I cóż nam
w ówczas po tym. że nas świat znał. Mogdajby
był nie znał!
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N'.V PIĄTEK PO NIEDZIELI XII. PO ŚWIĄTKACH.
Chrystus Pan o c z y s z c z a trędowatego.

I. A oto trędowaty przyszedłszy, pokłonił się
Mu, mówiąc: Panie, jeźli chcesz, możesz mię
oczyścić.
Wyznaje Chrystusa Panem, wierzy,
że wszechmocny, że równie dobry jak wszechmocny. i nie mówi: Oczyść mię: lecz żądanie zdrowia podaje .lego woli. Tak li postępujesz z Bogiem swoim? czy wyznajesz Mu
wiarę, swoję, gdy Go o co prosisz? czy wierzysz, iż jest Panem, mogącym, wedle upodobania woli swojej, dać ci lub odmówić? czy
oddajesz siebie i prośby swoje z zupełnym poddaniem się Jego rozrządzeniom ? Jeźli inaczej
prosisz, cóż dziwnego, że nie otrzymujesz?
II. I ściągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go,
mówiąc: Chcę, bądź oczyścion. I był zarazem
oczyścion trąd jego. (Mat. VIII. 3). O jak prędko
wysłuchał! O gdyby dotykając mię w Komunii świętej, rzekł do duszy mojej: Chcę, bądź
oczyszczona! Powie ci, i będzie oczyszczona
twa dusza, jeźli z takim upragnieniem i wiarą,
a z boja/nią Bożą wołać będziesz. Albowiem
oczy Pańskie ku tym, którzy się Go boją.
(Ekkl. XV. 20). Bój się Boga, a wejrzy na cię
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i oczyści cię, bylebyś chciał. 1 nie m ó w :
chciałbym, alo nie mam laski. Nit' masz laski, bo nie chcesz, jako chcieć potrzeba. Bóg
ci laski nie daje, powiadasz. Czy dlatego, że
nie może? temu sam nie wierzysz. Czy dlatego,
że nie chce? 1 temu nie wierzysz. Chce Bóg
dać ci łaskę, ale pod tym warunkiem, iżbyś
chciał ją przyjąć i współdziałać z nią. Co gdy
nastąpi, będzie oczyszczona dusza twoja.
III. 1 rzeki mu Jezus: patrz, abyś nikomu
nie powiadał. (Mat. VIII.4). Temi słowy chce
nas nauczyć, abyśmy dobrodziejstw naszych
nie głosili przed ludźmi. Okazuje także, jak
był dalekim od szukania chwały. Naucz się
tego. i przestań tęsknić i ubiegać się za
chwałą: niechaj nie wić lewica twoja, co j>rawica twoja czyni (Mat. VI. 3): inaczej bowiem stracisz owoc uczynku dobrego i złym
go zastąpisz.
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI XII. PO ŚWIĄTKACH.
Uzdrowienie sługi setnika

I. Przystąpił do Niego setnik, prosząc Go,
i mówiąc: Punk, sługa mój tezy w domu,
powietrzem ruszony, i ciężko trapiony jest.
(Mat. VIII.5,(i). Ban proszący za sługą swoim
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zawstydza tych, co więcej <> psa, niż o sługę
dbają. Przyznajesz, że to się nie godzi. Lecz
równie niegodziwym jest to, że więcej dbasz
o zdrowie ciała, niż o zdrowie duszy. A czy
twa dusza nie leży powietrzem ruszona v
Wiesz, co czynić, aby ją uleczyć, lecz nie
czynisz, bo ci brak dobrej woli. 1 dlatego tak
inalo w dobrym postępujesz.
II. / rzekł mu Jezus: Ja przyjdę i uzdrowię yo. (Mat. VIII. 7). Patrz na gotowość
Jezusa, i naśladuj Go w niesieniu pomocy
bliźnim swoim bez odwłoki. Chcesz, żeby cię
lióg wspierał, a nie chcesz wspierać swych
braci. Chcesz, żeby cię llóg cieszył, a nie
idziesz pocieszać braci. Chceszli. ażeby Bóg
przyszedł do ciebie i uzdrowił cię? Naśladuj
setnika w wierze i w pokorze. I odpowiadając
setnik, rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś
uszedł pod dach mój: ale tg!ko rzecz słowem,
a będzie uzdrowion sługa mój. (Mat. VIII. 8).
Zawstydź się na wspomnienie swej słabej
wiary, a słabszej jeszcze pokory. Poczuj się
szczerze nędznikiem, a złe sądy drugich cierpliwie zniesiesz. Też same słowa setnikowe
powtarzasz przy Komunii świętej, ale czy tak
szczerze? Sara osądź. — Gdzież bowiem pokora twoja? Zawstydź się. Popraw się.

•452
III. A usłyszawszy Jezu.*, dziwował tię, i rzekł
lipn, którzy szli za A iw: Zaprawdę, powiadam wam, nie nalazłem tak wielkiej wiary
w Izraelu (.Mat. VIII. 10), to jest w pośród
ludu Izraelskiego, mającego tvle sposobów
oświecenia się w wierze; kiedy tymczasem
ten poganin, tych środków pozbawiony, taką
wiaro, w Bóstwo Chrystusowe okazał. Chrystus
dziwuje się, aby pobudził lud żydowski do podziwienia, a nas do porachowania się z sumieniem naszym, ileśmy to środków uświęcenia, tak hojnie przez Chrystusa nam udzielonych, stracili. albo nie użyli! Zawstydzą nas
prostaczkowie, większą wiarę od nas mający,
i stosunkowo więcej na drodze świętości postępujący. I usięilą z Abrahamem, i Izaakiem
i Jakóbem w Królestwie Niebieskim. Ci zaś.
co obfitością łask Bożych wzgardzili, lub je
roztrwonili, ci. synowie królestwa, będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne: tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów. (Mat. VIII. 11, 12).
NA NIEDZIELĘ XIII. PO ŚWIĄTKACH.
Wskrzeszenie

syna

wdowy

u

bramy

miasta

Naim.

I. I gdy się przybliżył ku bramie miejskiej,
II/O wynoszono umarłego, syna jedynego matki
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jego: a la htjbi n ilowa: a rzesza wiejska wielka
z nią. (Łuk. VII. 12). Syn jedynak, młody,
bogaty, niespodziewanie umiera. Któż może
zaufać życiu! Wszyscy o tym myślmy, i młodzi i starzy, be i młody i stary musi umrzeć,
a niewiadomo kto pierwej. Straszniejsza śmierć
młodych, bo pospolicie bez przygotowania, bo
sio, łudzą nadzieją i siłą młodości. Ach, gdyby teraz była godzina twej śmierci, cobyś
chciał uczynić ? to uczyń teraz, właśnie dlatego. że nie wiesz, kiedy ta godzina. Zawsze
bowiem na śmierć gotowym być trzeba. Nadchodzi Jezus, nie z przypadku, ale z wiedzy.
0 dobry Jezu! ileś to razy zaszedł drogę
1 mnie, pędzącemu na śmierć przez grzechy
moje! Spotkał tego umarłego w bramie miejskiej, gdzie się dawniej sądy odbywały. Śmierć
jest bramą wieczności. Tam sądzony będziesz.
O Jezu mój, Jezu! zajdź mi wtedy drogę,
a wskrześ do żywota wiecznego!
II. Którą (matkę) ujrzawszy Pan, ulitował
się nad nią, i rzekł jij: Nie płacz. {Łuk. \ II.
13). Masz, o duszo moja. Boga. któremu właściwa jest ulitować się. W Nim samym połóż
nadzieję. W Nim samym szukaj pocieszenia.
Nie płacz. Ulitował się Jezus macierzyńskiej
miłości. O jakże więcej ulituje się miłości Bo-
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skiej. li> jest: jeźli miłość Boską mieć będziesz,
i dla tej miłości grzechów swych płakać będziesz. Innych strat nie płacz, jeno utraty
Boga. Nie kochaj się w rzeczach znikomych,
byś nie płakał, gdy przeminą. To kochaj, co
wieczne, a płakać nie będziesz.
III. I przystąpił i dotknął sic mur (u ci,
co nieśli, stanęli) i rzekł: Młodzieńcze, tobie
mówię, wstań! I usiadł on, który był umarły:
i począł mówić: i dał yo matce jeyo. (Łuk.
VII. 14, 15). Podobnie Bóg postępuje z twą
duszą, przez grzech umarłą. Przystępuje do
niej przez laskę uprzedzającą, bo jakżebyś
mógł inaczej powstać. Dotyka jej, albo bojaźnią, albo nadzieją przyszłego żywota. Tyle
razy woła: duszo moja, tobie mówię: Wstań!
To czyni Bóg, abyś powstał z grzechu. A ty
co masz czynić? U waż: 1. Ci, co nieśli, stanęli. Niosą twą duszę niesforne żądze: niech
staną. 2. [ usiadł on, który był umarły: .Musisz i ty się podnieść do rzeczy Niebieskich.

NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XIII. PO
ŚWIĄTKACH.
Poselstwo Jana Chrzciciela do Chrystusa.

I. ,A Jan, usłyszawszy w więzieniu dzieło
Chrystusowe, posławszy dwu z uczniów swoich,
rzekł Mu: Tyś jest, który masz przyjść, czyli
inszego czekamy? (Mat. Xl. 2, 3). 1. Skąd
posyła ? Z więzienia. Więc i w zagrożeniu
śmierci nie ustaje w gorliwości powołania swojego. A ty za lada przeszkodą stygniesz. 2. Nie
dla siebie poselstwo to czyni J a n Chrzciciel,
który już był Chrystusa okazał, i już po ezterykroć dał świadectwo o N i m ; lecz dla uczniów. iżby im dał sposobność pójścia za Chrystusem. Otóż gorliwość i zręczność święta.
W każdym stanie możesz jej używać ku zbawieniu braci. 3. Zapytaj siebie: czy Jezusa,
czy czego innego czekasz? Czyś w Nim jedynie
złożył serce swoje i nadzieje swoje?
II. A odpowiadając Jezus rzekł im : Szedł szy, odnieście Janowi, coście słyszeli i widzieli.
Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci bywają
oczyszczeni, głusi słyszą,
umarli zmartwychwstają, ubogim Kirangieliją opowiadajii. (Mat.
XI. 4 . 5 ) . Chrystus daje im za odpowiedź nie
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słowa, alo uczynki swoje, na które patrzali
sami. Niech cię to uczy dowodzić przez uczynki
czym jesteś, bo podług uczynków będzie Bóg
sprawdzać czym byłeś. Niech Cię chwalą
uczynki twoje, a nie słowa. Niech więc
uczynki odpowiadają powołaniu twemu. Nie
poprzestanie na słowach, który się pytać będzie o uczynkach waszych, i myśli badać sic
będzie. (Mądr. VI. 4). '
111. A błogosławiony jest ten, który się ze
mnie nie zgorszy. (Mat. XI. 6). Temi słowy
przypomina Janowi, aby swe ucznie uprzedził
o przyjść mającej Męce swojej, aby się nie
zgorszyli obelgami i śmiercią, którą Chrystus
miał ponieść dla zbawienia naszego: i żeby
się też nie, gorszyli ubóstwem Jego, ani rozumieli z Żydami, że Mesyjasz miał być król
potężny i zwycięzca mieczem. Te słowa powiedziane są także i dla ciebie, abyś się tym
nie gorszył, że dla Chrystusa trzeba pokochać
ubóstwo, prześladowanie, wzgardę i cierpienia. A zaś gorszysz się. jeżeli Chrystusa tą
drogą, bo inną nie chodził, naśladować nie
chcesz. A mg_przepowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszeniem, u
(•rekom głupstwem. (I. I)ó Kor. I. 23).

•457

NA WTOREK 1'0 NIEDZIELI VIII. I'0
ŚWIĄTKACH.

Chrystus wychwala Jana Chrzciciela.
I. Coście wyszli na puszczę widzieć? trzcinę
chiriejąeą się od wiatru?... człowieka w miękkie
szaty obleczonego? (Mat. XL 8). Mogły były
sądzić rzesze z poselstwa Janowego, że zmienił swe zdanie o Mesyjaszu, albo powątpiewał. Chwali go więc Chrystus, iż nie jest
trzciną, chwiejącą się od wiatru, ani człowiekiem miękkiego życia, przy którym zwykle
i charakter miękki. Wspomnij na twą niestałość i miękkość. Ileż to razy zacząłeś walczyć przeciw namiętnościom, i ustałeś; postanowiłeś dobre rzeczy czynić, a nie dotrzymałeś; odchodziłoś od stworzeń do Boga,
i znów do stworzeń wracałeś. Ach ! człowieku,
w miękkie szaty obleczony, trzcino chwiejąca
się od wiatru, cóż poczniesz?
II. Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Zaiste, poioiudam wam, i więcej niż proroka, lio
ten jest, o którym napisano: Oto Ja posyłam
Anioła mego przed obliczem Twoim, który zgotuje drogę 'Twą przed Tobą. (Mat. XI. Ó. 10).
Więcej niż Prorok, bo Chrystusa nie tylko
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przepowiedział, ale i okazał. Aniołem nazwał
go Chrystus, dla wierności, z jaką wypełnił
posłannictwo swoje. Tak Chrystus chwali wiernego sługę, podług wierności jego. Nie ten
chwalebniejszy u Chrystusa, kto wyższy, lecz
ten. kto wierniejszy. Nie dbaj o urząd wysoki. ale o wierność na urzędzie twoim, chociażby najniższym. Na drugich się nie oglądaj,
a sam tyle bądź wiernym, ile pragniesz być
pochwalonym od Boga, w tych słowach: Dobrzeć, sługo dobry i wierny, gdy żeś mul małym był wiernym, nad wiciom cię postanowię:
wnijdź do wesela Pana twego. (Mat. XXV. 21).
III. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał
między narodzonymi z niewiast większy nad
Jana Chrzciciela, (Mat. Xl. 11). Najwyższa
pochwała, dana przez .Jezusa, ale jak też zasłużona! Bóg nie może chwalić, jeno w miarę
zasługi. I ciebie Bóg godnym pochwały uczyni. ale nie bez ciebie. Pragnieszli być chwalonym przez Chrystusa, możesz dostąpić tej
chwały, naśladując Jana stałością duszy, ostrością żywota, to jest umartwieniem siebie
gorliwością o chwałę Chrystusową, czystością
anielską i miłością, prawdy.

•459

NA SKODĘ ro NIEDZIELI MII. PO ŚWIĄTK ACH.
Nawrócenie Magdaleny.
I. A oto niewiasta, która, była w mieście
grzesznica, skoro się dowiedziała, iż siedział
u stołu w domu
Faryzeuszówym, przyniosła
alabastr olejku. (Łuk. VII. 37). Magdalena
przez życie rozwiązłe była zgorszeniem całemu
miastu. Bóg, który nie chce śmierci niezbożnego,
ale żeby się nawrócił niezbożny od drogi swej,
a żył (Ez. XXXIII. 11), łaską swoją uprzedzającą poruszył jej serce. Tak to. choć grzeszymy. 15óg nas miłością swą ściga. Skoro przez
wiarę poznała Boga. a, przez oświecenie łaski,
siebie i grzech swój, a przez dar roztropności
spostrzegła sposobność dobrą, wnet bieży do
nóg Chrystusowych, bez względu, że do cudzego domu i w pośród biesiadujących. Przykład jej uczy nas ożywiać wiarę, poznawać
nas samych, korzystać z pierwszej sposobności
do dobrego, czynić mężne postanowienia, i nie
zważać na ludzi, gdy idzie o zbawienie. O gdybyś podług tego był się zachowywał!
II. / stanąwszy z tyłu u nóg Jajo, poczęła
łzami polewać noyi Jego, a włosami głowy
swojej ucierała. (Łuk. VII. 38).
/ stanąwszy
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z lyhi: z pokornego zawstydzenia unika oczów
Chrystusa, ale nie biesiadujących. A ty. tylko
oka ludzkiego się wstydzisz. U Magdaleny
pokora, a u ciebie pycha. U Magdaleny taka
obtitość łez miłości i boleści, że na umycie
nóg Chrystusowych starczyły. O ! jakże małą
jest miłość twoja i boleść, gdy, przy tylu
grzechach, i jednej łzy nie wycisną z oczu
twoich i z serca twojego! A wszakże i dla
ciebie Bóg równie dobrym jak dla Magdaleny!
III. / całowała nogi Jego i olejkiem mazało.
(Łuk. VII. 38). Olejek, znak próżności i zbytku,
wylewa na nogi Chrystusowe, jako znak uczczenia. A tak zrzekając się 3wych grzechów,
wszystko, co jej do grzechu służyło, do czci
Bożej obraca. O gdybyś i ty, wszystko, czegoś niecnie używał, oddał chwalebnie Bogu!
O gdybyś i ty, ze wszystkich, zbytków i pieszczot uczynił Bogu oliarę! (Św. Urzegórz).
Tymczasem Chrystus oczyszczał duszę Magdaleny, a łzy jej gasiły w jej sercu ogień pożądliwy. I ty wylewaj strumienie łez, na ugaszenie
ognia miłości własnej i miłości stworzeń.
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NA CZWARTEK PO NIEDZIELI XIII. PO
ŚWIĄTKACH.

Chrystus broni Magdaleny.
I. A widząc Faryzeusz, który (*o byt wezwał,
rzekł sam w sobie, mówiąc: By ten był prorokiem, wzdyćby wiedział, która i jaka jest niewiasta, co się Go dotyka: bo jest grzćsznica.
(Łuk. VII. 39). Jednym sądem zuchwałym, ile
błędów popełnił ów Faryzeusz. 1. Sądząc, że
Chrystus nie jest Prorokiem. 2. Że nie zna
stanu Magdaleny. 3. Że .Magdalena już skruszona jeszcze jest grzesznicą. 4. Że Chrystus
powinien był ją odrzucić. 5. Że sprawiedliwy
staje się nieczystym, gdy Go grzesznik dotknie.
O jak ciężko błądzi, kto bliźniego sądzi!
II. Chrystus czytał w sercu Faryzeusza.
/ obróciwszy się do niewiasty, rzekł Szymonowi: Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do domu
twego, nie dałeś wody na nogi moje: a ta łzami pobiła nogi moje, i włosami swbni otarła.
Nie dałeś mi pocałowania: a ta, jakoż weszła,
nie przestała całować nóg moich.
Nie pomazałeś oliwą głowy mojej: a ta olejkiem nogi
moje pomazała. (Luk. Vi1.44—40). Faryzeusz
osądził w swym sercu i Chrystusa i Magda-
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lenę: co widząc Chrystus, o sobie milczy,
a tylko Magdaleny broni. 1 ty naśladując Chrystusa. broń drugich, a nie siebie. Bóg widzi,
czym jesteś: na sądy ludzkie nie zważaj. .lego
się sądu bój. a nie sądów ludzkich.
III. I rzekł do niej: Odpuszczają się tobie
grzechy. (Łuk. Vii. 48). O jakąż pociechę te
słowa wlały w duszę Magdaleny! Pociecha la
zależy od miłości: odpuszczają się jej wiele
grzechów, iż irie/ce umiłowała. (Łuk. VII.47).
O gdybyś i ty usłyszał te słowa! Usłyszysz,
jeźii umiłujesz wielce. Nie nialo, ale wielce
Boga kochać trzeba: wielce, przynajmniej
stosunkowo, to jest nad wszystko. Czy taką
jest miłość twojaV Ile dbasz o siebie, a ile
o Boga? .lak tęsknisz za rzeczami stworzonemi, a jak tęsknisz za Bogiem ? Nie spodziewaj się odpuszczenia, jeśli nie dasz serca.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI XIII. PO ŚWIĄTKACH.

Chrystus wyrzuca szatana ślepego i niemego.
1. Tedy Mu przywiedzion jest mający djabeJstwo, ślepi/ i niemy; i uzdrowił go, fok, iż
móuił i widział.
/ zdumiały się wszystkie
rzesze, (Mat. XII. 22. 23). Zuchwały szatan
zamknął inu te zmysły, przez które wiara
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wejść mogła. Wintu tedy ze słuchaniu. (l>o
Rzym.X. 17). A także i z widzenia: Bo rzeczy
Jego niewidzialne, od stworzenia świata przez
te rzeczy, które są uczynione zrozumiane, bywają poznane. (Do Rzym. I. 20). A gdy drogi
do poznania Boga zamknięte, jakaż zostaje
nadzieja? Czuwaj więc. aby ci szatan tych
zmysłów nie zajął. Słuchaj słowa Hożego:
dostrzegaj w stworzeniach Boga Stworzyciela.
Zważ łaskawość Chrystusa, iż nieproszony
uzdrawia: czegóż nie uczyni tobie, jeźli gorąco
prosić (io będziesz? Wiedział, że Faryzeusze
szemrać będą, lecz na to nie zważał. Jeźli
na mowy ludzkie zważać będziesz, nigdy szczerze Bogu służyć nie będziesz.
U. A Faryzeuszowie, usłyszawszy, rzekli: Ten
nie. wygania czartów, jedno przez Belzebuba,
książęcia czartouskiego. (Mat. X11. 24). Zazdrość
i w najlepszych uczynkach tylko złego szuka.
Nie mogąc zaprzeczyć, że Chrystus wygnał
czarta, przynajmniej twierdzą, że to uczynił
przez czarta. Jeźli Chrystusowi takie zarzuty
czyniono, czemuż się dziwisz, jeźli kto szkaluje ciebie? Czyś świętszy od Boga? Raczej
uważaj, jak to znosił Chrystus. Nie mści się.
choć może, nie traci pokoju. Zbija potwarz
skromnym dowodzeniem, że szatany przeciw

sobio nie walczą. Czy tak słodko potwarzo
znosisz? Czy jedynie dla chwały Hożej jo
zbijasz? A może raczej dla chwały swojej,
iżby nie upadała cześć twoja, nędzniku!
iII. Lecz jeźli ja duchem Bożym wyganiam
czarty, tedyć na was przyszło królestwo Boże.
I Mat. 28). Dziękuj Bogu, iżeś się narodził
w królestwie Bożym, i staraj się zachować je
w sobie, a nie przyjmować nigdy królowania
czarta, bobyś go sam własną mocą wygnać
nie mógł. Strzeż więc drzwi i okien zmysłów
swoich, i komina własnej miłości twojej. A nie
zezwalaj zmysłom na to, co godziwym i potrzebnym nie jest.
NA SOBOTĘ TO NIEDZIELI XIII. PO ŚWIĄTKACH.

Znak Jonasa. Proroka.
I. Nauczycielu, chcemy od Ciebie znak widzieć.
(Mat. XII. 38). Co za bezczelność! widzieli
chore uzdrawiane, umarłe wskrzeszane, czarty
wyganiane, chromo wyskakujące, ślepe widzące, nieme mówiące, i jeszcze chcą znaku:
nie iżby uwierzyli, lecz iżby kusili. Toż i ty
czynisz z Bogiem, prosząc o cuda, aby nie
pracować. Chciałbyś tej lub owej cnoty, a bez
wysilenia. Chciałbyś być wolnym od pokus,
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a bez walczenia. Chciałbyś wejść do Królestwa Niebieskiego, a bez umartwienia. Tak
prosząc, kusisz bezczelnie Boga. Czyś już bowiem nie otrzymał od Niego łask tylu. bez
żadnej zasługi twojej? A gdzież ich owoc?
Pokaż owoc, odbierzesz zapłatę,.
II. A znak mu nie będzie dan, jedno znak
Janasa, Proroka. (.Mat. XII. 39). Mówi tu
Chrystus o trzydniowej śmierci swojej, której
Jonas Prorok, przez trzy dni w paszczy wieloryba zamknięty, był ligurą. A mówi o swój
śmierci Chrystus, aby ich i ciebie nauczył, iż
jako było potrzeba, aby to był cierpiał Chrystus
i tak wszedł do chwały mojij (Łuk. XXIV. 2 (i);
tak tym bardziej potrzeba, abyś i ty cierpiał
i walczył aż do śmierci, jeźli do chwały nie
swojej, ale Chrystusowej wejść pragniesz. Więc
trzeba ci stałego umysłu i mężnego serca.
A właśnie na tym ci zbywa. Patrz, jak słabe
są twoje dobre postanowienia. I cóż dziwnego,
że nie widzisz znaku.
III. Mężowie Niniwitowie poii'Staną na sądzie z tym narodem, i potępią yo: iż pokutę
czynili na kazanie Jonasowe. A oto ta więcej,
niźli Jonas. (Mat.XII.41). Bój się tej groźby,
ty, któryś więcej łask odebrał, niźli tylu innych, wierniejszych od ciebie. A ty jeszcze
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znaku szukasz od Boga? Czyż nie są znakiem: tyle łask niepoliczonych, tyle dobrych
natchnień, tyle napomnień starszych twoich,
tyle dobrych przykładów, tyle słów Hożych,
bijących o serce twe z gwałtownością tali
morskiej, ale j a k - o skalę!
NA NIEDZIELĘ XIV. I'0 ŚWIĄTKACH.

Kto brat i siostra i Matka Jezusa.
1. / rzekł Mu niektóry: Oto matka Twoja
i bracia Twoi przed, domem stoją, sziikaj<[c Cię.
(Mat. XII. 47). Św. Hieronim mówi. że słowa
te były powiedziane Chrystusowi podstępnie,
dla doświadczenia, czy przeniesie krew nad
ducha, to jest sprawę rodzinną nad duchowną
sprawę. Lecz Chrystus, jakoby ze zjrrozą odpowiadając, rzekł mówiącemu do siebie: która
jest matka moja, i którzy są bracia moi?
(Mat. XII. 48). Jak gdyby mówił: gdy spełniam dzieło Boże. nie oglądam się na matkę
i braci. A ty, czy się wyżu wasz z uczucia
krwi, jak należy, gdy ta staje na zawadzie do
służby Hożej ? Czy nie folgujesz krwi z krzywdą
Bożą? Wspomnij na przykład Chrystusów i na
słowa Jego: Kto miłuje ojca oho matkę więcej, niż Mię, nic jest Mnie. yodzim: a kto
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miłuje synu oho córkę nad Mię, nie jest Mnie
godzien. (Mat. X. 37).
II. I ściągnąwszy rękę na ucznie swoje, rzekł:
Oto matka moja i bracia moi. (Mat. XII. 49).
Św. Grzegorz (hoiu. 3. in Ex.) mówi: „Kto
„jest Chrystusa bratem i siostrą przez wiarę,
,,ten staje się i matką Jego przez opowiada.,nie. jeźli na glos Jego w sercach się ludzk i c h miłość Boga rodzi". Owóż godność opowiadaczów słowa Bożego, że się stają matkami
< 'hrystusowemi. nawracając i do miłości Bożej bliźnich pobudzając. Zapragnij ducha apostolstwa dla godności takiej.
III. Albowiem
kiedykolwiek
uczynił wolę
Ojca mego, który jest w Niebiesiech, ten bratem
moim, i siostrą, i matką jest, (.Mat. XII. 50).
Tym sposobem wchodzimy w powinowactwo
duchowne z Chrystusem, szlachetniejsze nad
pokrewieństwo ciała z rodzeństwem naszym.
Temi słowy- nie są bynajmniej znieważone
związki rodzinne, od Boga ustanowione i błogosławione, lecz się zaleca nadewszystko związek z samym Bogiem, który jedynie przez
pełnienie woli Jego utrzymać możemy.
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NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XIV. PO
ŚWIĄTKACH.

Podobieństwo o siewaczu i o nasieniu.
I. Wyszedł,'który sieje. (Łuk. VIII. 5).
I. Sie warzeni jest Bóg, który wyszedł, dobrocią udzielając się stworzeniom, potęgą tworząc,
opatrznością rządząc. Podziwiaj i ukochaj dobroć .logo. poddaj się potędze Jego, oddaj
się opatrzności Jego. 2. Siewaczem jest Chrystus: wyszedł od Ojca. a przyszedł na świat,
z miłości ku nam wcielony. Oddaj Mu miłość
za miłość. 3. Siewaczem od Hoga jest mąż
apostolski, który wyszedł siać słowo Boże na
zbawienie bliźnich. O jakiej że mu gorliwości
i cnoty potrzeba, aby, zbawiając dusze bliźnich,
nie zatracił swojej!
II. Siać nasienie swoje. (Łuk. VIII. 5).
Nasieniem są: 1. Stworzenia, a. rolą świat,
na którym i tyś jak ziarno. 2. Nasieniem są
krew i zasługi Chrystusowe, tudzież z nich
płynące łaski, a rolą są dusze płodne i niepłodne, na które łaska Boza, jako nasienie,
na wszystkie spada. Wychwalaj dobroć Bożą. Użal sio niepłodności dusz tylu, a może
i swojej. 3. Nasieniem jest nauka ewangie-
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liczna, i natchnienia wewnętrzne: rolą jest
umysł niepłodny, gdy na samym poznaniu
prawdy poprzestaje; płodny, gdy ku niej
wolę naszę skłania. O, z jakimże staraniem
uprawiać trzeba nasz umysł ku rzeczom Do.skini! Jak cenić potrzeba natchnienia Boskie!
III. A gdy siał, jedno upadło podle drogi,
i podeptane jest, a płacy niebiescy podziibałi je.
(Łuk. VIII. 5). Trojaka jest. niepłodność duszy: jedna przyrównana do drogi, na której
nic nie rośnie, po której wszystko się toczy,
nic nie zatrzymuje; po którćj wszystkie bydlęta tratują, wszystkie ptaki przelatują. —
To dusza ku stworzeniom zwrócona, otwarta
wszystkim myślom świata, jako podróżnym,
depcącym dobre myśli i natchnienia: dusza
rozproszona, którą wszystkie ptaki wyobraźni
na skrzydłach swych roznoszą, i wszelkie
ziarno, wszelkie postanowienie dobre wnet
rozchwytują i pustoszą. Dla takiej duszy godzina modlitwy zda się być wiekiem; czeka
jej końca, by do grzechu wrócić. O! nędzna
duszo, któraś wszystkiemu otwarta, a tylko
Bogu zamknięta. Przeoraj drogę swoję pługiem częstej modlitwy, częstego a szczerego
wzdychania do Boga.
U
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NA W TOKEK PO NIEDZIELI XIV. l'U ŚWIĄTKACH.

Dalszy ciąg podobieństwa o siewaczu i o nasieniu.
I. A drugie upadło na opol;ę: a wszedłszy
uschło, ż nii miało wilgotności. (Łuk. VIII. 6).
A który na opoczystych jest posiany, ten jest,
który słucha słowa, i zarazem je z radością przy jmuje. A nie ma korzenia w sobie, ale doczesny
jest, a gdg przypadnie utrapienie, i prześladowanie dla słowa, wnet się zgorszy. (Mat. XIII.
20, 21). Ziemią opoczystą jest dusza już zatwardziała złemi nałogami, nawykła żyć podług zmysłów, i która dlatego ma zaledwie
odrobinę soków pożywnych pobożności: stąd
z tysiąca prawd poznanych, z tysiąca dobrych
postanowień, żadne wkorzenić się nie może;
i za lada powiewem ziemskiej miłości lub bojaźni, usychają. Co powiesz, gdy przyjdzie gospodarz i o owoce z roli swej dopomni się V
Kadź więc, póki czas. Pokrusz i poodrzucaj
skorupy złych nałogów swoich.
II. A drugie padło miedzy ciernie: u społem
wszedłszy cierni/', zadusiło je. (Łuk. VIII. 7).
Ziemią ciernistą jest dusza, zbytnie wplątana
w sprawy tego świata, i nieużytecznemi staraniami srodze uwikłana. Przyjmuje ona praw-
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dy Bożo, czuje ich słodycz, uznaje ważność
i potrzebę, a pomimo to, prawdami temi nie
żyje: bo zbyteczne troski i zabiegi o rzeczy
doczesne nie dają jej czasu do rozmyślania
0 rzeczach wiecznych; a tak. pomimo dobrych
początków, zły przychodzi koniec. Ach, bracie
miły. zbyteczne starania ziemskie są jako ciernie dla twej duszy, i jakoby węże pierś twoję
ssące i duszące razem! A który jest między
ciernie wsiany, ten jest, który studia słowa,
a jiieczołowanir świata teyn i oszukanie boi/actw zadusza stówa, i stawa się bez pożytku.
(Mat. XIII. 22).
111. .1 druyie padły na ziemię dobrą: i dały
owoc: jedno setny, druyie sześćdziesiąt ny, druyie
trzydziestny. (Mat. XIII. 8). Tą ziemią-dobrą
1 najlepszą jest dusza, obrócona do Boga, słuchająca głosu Jego z miłością, i przynosi owoc
w cierpliwości, to jest w pokonaniu wszelkich
trudności. Taką powinieneś być ziemią dobrą,
niegubiącą żadnego ziarna łaski Bożej i miłości Bożej: a dla tej miłości nie masz poprzestawać na owocu trzydziestym, lecz coraz
większą pilnością i wiernością do setnego zdążaj, to jest do coraz a coraz większej chwały
i miłości Bożej. A który jest wsiany na ziemię
dobrą: jest ten, który słucha słowa, i rozumie,
17*

i owoc przynosi, i czyni jedno setny, a drugie sześćdziesiąty, a drugie trzi/dziestny. (Mat.
XIII. 23).
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI XIV. 1'0 ŚWIĄTKACH.

Podobieństwo o kąkolu.
1. Posiał dobre nasienie na. roli swojej, a gdy
ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego, i nastał kąkol n między pszenicą i odszedł. (Mat.
XIII. 24, 25). Co Bóg siejo na ziemi najlepszej nawet, to szatan, świat i ciało zepsuć
usiłują, a tak podstępnie, że w początkach
trudno jest ziele dobre od złego rozeznać:
a to dla miłości własnej, która złe rzeczy
barwą dobrego przykrywa. Jeźli masz w sobie
co dobrego, uważ. jak wiele doń wmieszało
się złego z miłości własnej, z nieczystych
intencyj, ze względów ludzkich i t. p. A to
się staje, gdy ludzie śpią. to jest: kiedy nie
dość j ii lnie czuwają nad sobą. O jakże ci
pilno ze wszech stron czuwać!
II .A gdy urosła trawa, i owoc uczyniła:
tedy się pokazał i kąkol.
A przystąpiwszy
słudzy gospodarscy, rzekli Mu: Panie, izaliś
nic posiał dobrego nasienia na roli twojej?
Skąd tedy kąkol ma?
I rzekł im:J Nieprzy-

jazny człowiek to uczynił. (Mat. XIII. 26. 281.
Tym nieprzyjaznym człowiekiem jesteśmy my
sami. a kąkol ten znajdujem albo w miłości
własnej, albo w złym towarzystwie, to jest
w zgorszeniu. Jedno i drugie wypleniajmy,
póki czas.
III. A słiulzy rzekli Mii: Chcesz iż pójdziemy i zabierzemy yo? I rzekł: A/e, byście snać
zbierając kąkol, nie wykorzenili zaraz z nim
i pszenicy. Dopuśćcie obojgu róść aż do żniwa.
.1 czasu żniwa rzekę żeńcom: Zbierzcie pierwej
kąkol, a zwiążcie yo w snopki ku spalenia;
a pszenice zc/romadźcie do gumna mojego.
(Mat. X l i i . 28—30) Korzystaj z cierpliwości Pańskiej, której już tylekroó doznałeś:
a uprzedź sprawiedliwość Jego, sam wykorzeniając z siebie, co na spalenie pójśóby musiało. A gdy przyjdzie czas żniwa, będziesz
policzon do pszenicy Pańskiej.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XIV. PO
ŚWIĄTKACH.

Podobieństwo ziarna gorczycznego.
I. Podobne jest. to Królestwo Niebieskie ziarnu
yorczycznemu, które wziąwszy człowiek, wsiał
na roli swojej. Które najmniejsze jest ze wszego
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nasienia. (Mat. XIII. 31). Ziarnem tym są
prawdy ewangieliczne, przez świat uważane
za rzecz najmniejszą i wzgardy godną: .lako
to: że błogosławieni ubodzy, że błogosławieni'
prześladowani, że bogactwa są cierniami, że
jarzmo Chrystusowe słodkie jest i t. p. Lecz
należy ziarno to siać w duszy przez żywe tych
prawd pojmowanie i rozmyślanie. A możeś
się dotąd po światowemu i podług ciała, a nie
po llożemu i podług wiary na nie zapatrywał?
II. A/c Lindy urośnie, większe jest ze wszech
jarzyn: i stawa sie drzewem. (Mat. XIII. 32).
Nauka Chrystusowa, gdy ją w dobrym sercu
siejesz i zachowujesz, wzrasta w drzewo,
przynoszące owoc oblity i pożądany: kiedy,
przeciwnie: Mszy we zdania świata i ciała
dają owoce hańby i zatracenia. Przejmij się
tą prawdą, i coraz bardziej staraj się pojąć
prawdy Chrystusowe, abyś je w życie wprowadził.
III. Tak, iż przychodził płacy niebiescy i mieszkają na gałązkach jeyo. (Mat. XIII. 32).
Przez ptaki niebieskie rozumieć tu możesz
święte myśli i uczucia, wiążące nas z Bogiem,
a które z dobrego pojęcia nauki Chrystusowej
w duszy naszej wzrost biorą. A ich owocem
jest pilność podobania się Bogu i pełnienia
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świętej woli -lego, 'zarówno w trudnościach
i przeciwnościach, jak w rzeczach pomyślnych
i łatwych. Dokładaj więc wszelkiego starania,
ażebyś to ziarno gorczyezne wiary Chrystusowej w swym sercu pielęgnował, iżby w nim
wzrosło w niebotyczne drzewo, pełne owoców
dobrych, na mieszkanie ptaków niebieskich, ku
żywotowi wiecznemu.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI XIV. PO ŚWIĄTKACH.

Podobieństwo skarbu, perły i sieci.
1. Podobne jest Królestwo Niebieskie skarbon-i
skrytemu u- roli, który nalazłszy człowiek, skrył:
a od radości jeyo odchodzi, i wszystko, co ma,
l>rzedaje, a onę rolę kupuje, (Mat. XIII. 44).
Skarbem tym jest nauka ewangieliczna, umiejętność Królestwa Hożego, znajomość Chrystusa Pana. Skarbu tego strzedz trzeba przed
okiem złośników, i wszystko poświęcić, aby Uo
nabyć. A od radości jeyo odchodzi. A twoich
radości co źródłem: czy skarb ten, czyli też
świat i ciało i marności ziemskie? Przedałżeś
wszystko swoje, aby tę rolę i ten skarb kupić? Nie kupisz go, jeźli nie przedasz wszystkiego, jeźli się nie zaprzesz wszystkiego i samego siebie. A jeźli tego skarbu nie kupisz.
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cóż w swym ręku znajdziesz? marności świata
i nędze własną.
II. Zosie podobne jest Królestwo Niebieskie
człowiekowi kupcowi, szukającemu dobrych pereł. A nalazłszy jedną drogą perłą, odszedł
i przedni wszystko, co miał, i kupił ją. (Mat.
XIII. 45, 4*5). J tyś jest kupcem, któremu
Chrystus dając łaskę swoję, rzekł: Ila>ullujcie,
aż przyjdą. (Łuk. XIX. 13). A ty czegóż szukasz na kupiectwie swoim: czy skorup ziemskich, czy pereł niebieskich? Perłą najdroższą
jest miłość Boża. czyli zjednoczenie z Bogiem.
Cóż czynisz, abyś jej nabył? Tamten odszedł
i przeciął wszystko, co miał. i kupił ją. 1 tobie trzeba odejść od siebie i od zamiłowania
siebie i stworzeń, które jest przeszkodą do
miłości Bożej, i tobie trzeba wszystko, co
masz, oddać za tę perłę drogą. A czyś pomyślał o tym, że trzeba się wyzuć z siebie
i ze świata, ażeby posiadać Chrystusa?
III. Zosią podobne jest Królestwo Niebieskie
niewodowi, zapuszczonemu w morze, a ze wszelkiego rodzaju ryb zgromadzającemu. Który, gdy
się napełnił, wyciągnąwszy, a na brzegu usiculłszy, wybrali dobre w naczynia, a złe precz wyrzucili. (Mat. XIII. 47,48). Morze — to świat.
Kyby dobre i złe. są to dobrzy i źli Chrzęści-
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Janie, w Kościele zebrani i do brzegu wieczności prowadzeni. U brzegu tego sąd ostateczny,
na którym źli od dobrych odłączeni będą.
Tymczasem, jako Augustyn święty naucza,
dobrzy złych znosić mają. A my dodamy:
dobrzy złych naprawiać i od złych chronić
się mają. Pomniszli na to, żeś, chcąc nie chcąc,
ciągnion do brzegu wieczności? Śtaraszli się
o to, abyś precz odrzuconym nie b y ł ?
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI XIV. PO ŚWIĄTKACH.

Chrystus źle przyjęty w ojczyźnie swojej.
I. I przyszedłszy do ojczyzny swojej, nauczał
je w bożnicach ich. (Mat. XIII. 54). Mowa
tu o Nazarecie, gdzie Chrystus żył aż do lat
trzydziestu. Nie chciał tam rozpoczynać Nauczycielstwa swego, gdzie dla ubóstwa i rzemiosła cieśli wzgardzony b y ł ; ale gdy dla
sławy cudów Jego już i w ojczyźnie Jego
pragnąć Ho poczęto, naonczas i tam nauczać
przyszedł. Naśladuj roztropność Chrystusową,
a przez dobre uczynki i prawdziwe zasługi
gotuj sobie drogę do pożytecznego dla bliźnich
twych życia.
II. Tak, iż się zdumiewali, i mówili: Skądże
Temu ta mądrość i cuda? Izaż Ten nie jest
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syn rzemieślniczy?... / gorszyli się z Niego.
(Mat. XIII. 54—57). Winni byli cieszyć się
z takiej mądrości. potęgi i czci u drugich
współziomka swego, aż oto się gorszą. Ileż to
łask Chrystus na to miasto wylał? Tu się
wcielił. Tu zamieszkał. Tu przykładem swym
budował. A jednak Nim gardzą, iż stanu niskiego, iż za syna cieśli był mianym. Tak to,
o mój Jezu! częstokroć gorzej obchodzą się
z Tobą ci. którym więcej dałeś.
111. I wstali i wyrzucili Go z miasta: i wywiedli Go aż na wierzch góry, na którij miasto ich zbudowane było, aby Go zrzucili. (Łuk.
IV. 29). Bo nie chciał czynić między niemi
cudów jako w Kafarnaum. A nie chciał, z miłości ku ojczyźnie swej. wiedząc, że i cudom
nie uwierzyliby, a tym samym na większąby
karę sobie zasłużyli. A względem ciebie ileż
to cudów, ile łask uczynił? O jakże starać
się winieneś, iżby ci nie były ku cięższemu
karaniu. Niewdzięczniku! tyle razy Chrystusa
za miasto wyrzucasz, ilekroć łaski Jego nie
przy jmujesz. Tyle Go razy chcesz z góry zrzucić, ilekroć obraz Jego, to jest sam siebie,
z wysokości łaski Bożej w przepaść grzechu
wtrącasz.
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NA NIEDZIELĘ XV. PO ŚWIĄTKACH.

Chrystus, wysyłając Apostołów do przepowiadania
Królestwa Bożego, naucza ich.
I. A szedłszy przepowiadajcie, mówiąc: iż się
przybliżyło Królestwo Niebieskie. (Mat. X. 7).
Oto jest przedmiot do rozmowy z bliźnim.
Przy każdej sposobności rozmawiać o Królestwie Bożym i o drogach, do niego wiodących.
Odrzuć nieużyteczne rozmowy, ducha rozbijające, sumienie obciążające, czas napróżno
trawiące, bliźnich nie budujące. A iżbyś
z bliźnim tak mógł obcować, przywykąj samemu sobie Królestwo Niebieskie przepowiadać i drogi do niego badać w rozmyślaniach
i modlitwach, tudzież w pożyciu twoim.
II. Niemocne uzdrawiajcie, umarłe wskrzeszajcie, trędowate oczyszczajcie, czarty wyrzucajcie. :
darmoćcie wzięli, darmo dawajcie, (Mat. X. 8).
l u aż. jakiemi władzami uposażył Apostoły
swoje Zbawiciel nasz. 1 kapłani mają tęż
sarnę władzę i obowiązek około dusz ludzkirh.
Niemocne uzdrawiać pociechą duchowną: umarłe przez grzech, kazaniem i rozgrzeszaniem
wskrzeszać: trędowatych, którzy innych bądź
falszyweini naukami, bądź złym przykładem
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zarażają, oczyszczać w wodzie pokuty: czarty,
to jest złe nałogi i publiczue zgorszenia, wyrzucać. A to wszystko darmo czynić winni:
darmoście wzięli, darmo dawajcie. Dziękuj Dogu za to dobrodziejstwo i korzystaj z niego.
III. Nie miejcie złota, ani srebra, ani pieniędzy w trzosach waszych: ani. tajstry w drodze, ani dwa sukien, ani butów, ani laski.
Abowiem godzien jest robotnik strawy swojej.
(Mat. X. 9, 10). .leźli Chrystus tak wyprawił
wybranych swoich, ukochanych swoich, możeszli kiedykolwiek uskarżać się na niewygody
lub niedostatek? Apostołom, pomimo ich ubóstwa. nie zbywało na niczym, bo służyli wiernie. Służ wiernie Dogu. a 15óg cię w y k a m i .
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XV. PO
ŚWIĄTKACH.

Chrystus przepowiada Apostołom prześladowania.
I. Oto ja was posyłam jako owce między
witki: Bądźcież tedy mądremi jako mężowie :
a prostem i jako gołębice. A strzeżcie się ludzi.
Abowiem was będą wydawać do rad, i w bożnicach swoich was biczować będą. I do starostw
i do królów będziecie wodzeni dla Mnie, na
świadectwo im i poganom. A gdy was wyda-
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<lzą, nie myślcie jako abo cobyście mówić mieli:
Ho wam będzie dano onej godziny, cobyście
mówili. Abowiem nie wy jesteście, którzy mówicie, ale duch ojca waszego, który mówi w was.
.1 wyda brat brata na śmierć, i ojciec syna:
i powstaną synowie przeciw rodzicom, i o śmierć
je przyprawiać będą. I będziecie w nienawiści
u wszystkich dla Imienia Mego. Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawion. (Mat.
X. 16—22).
U. iSte jest uczeń nad Mistrza, ani sługa
nad Pana swego. (Mat. X. 24). W każdym
cierpieniu i prześladowaniu niech cię umacnia
i pociesza przykład Mistrza i Pana twego.
Ileż to najniewinniejszy i najświętszy Zbawiciel nasz od złości ludzkiej ucierpiał! A czyś
ty lepszy od Niego? Wspomnij sobie na to
przy każdym cierpieniu. Panem moim i Mistrzem Tyś jest. o Jezu! O jakaż chwała dla
mnie, gdy ja. sługa Twój i uczeń, Tobie przyrównany i jako Ty prześladowany, poniżony
i wzgardzony będę!
111. A nie bójcie się tych, którzy zabijają
ciało, a duszu zabić nić mogą: ale raczej bójcie
się Tego, który i duszę i ciało może zatracić
da piekła. (Mat. X. 2S). Dla chwały Hożej
nie mamy się obawiać ani śmierci nawet, bo
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śmierć ciała nie zabija duszy, -lesteśli gotów
dać życie za Chrystusa, który za ciebie umarł ?
0 jakże byłbyś szczęśliwym, gdyby cię Bóg
na męczennika wybrał! Wychwalasz .Męczenników. czemuż męczeństwa nie pragniesz?
A w niedostatku prześladowców, sam siebie
prześladuj, sam siebie biczuj, sam zabijaj
w sobie, co żyć nie powinno, co twojej duszy
życie odbiera, to jest złości i pożądliwości twoje.
NA WTOREK PO NIEDZIELI XV. PO ŚWIĄTKACH.

Chrystus uprzedza Apostołów o domowych wojnach.
I. Nie mniemajcie, żehym przyszedł puszczać
pokój na ziemią: nie przyszedłem puszczać
pokoju, ale miecz. (Mat. X. 34). Chrystus
Pan ostrzega uczniów swoich, że nauka .lego.
jako przeciwna błędom i złym skłonnościom
ludzkim, pobudzi do prześladowań i do wojny. którą wywoła miecz ducha (które jest słowo Boże). (l)o Efez. VI. 17). Nie przyszedł
puszczać pokoju zwodniczego, pokoju zgubnego, Ten, który przyszedł na to. aby dać pokój, jakiego świat dać nić może, pokój, jako
owoc zwycięstwa nad światem i nad ciałem.
1 ty się nie daj uwodzić pokojem zwodniczym
z książęciem tego świata, lecz mieczem ducha
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walcz przeciwko niemu, abyś miał pokój Chrystusowy.
II. Bom przyszedł rozłączyć człowieka przeciw ojcowi jeyo, i córkę przeciw matce jej,
i niewiastkę przeciw świekrze jej. (Mat. X. 35).
Mieczem, rozłączającym człowieka od ojca
i matki j e s t : prawo miłowania Boga nade
wszystko. Tam więc, gdzie Bóg rozkazuje,
rodzice sprzeciwiać się nie m a j ą : bo dzieci
ich. na pierwszym względzie mając rozkaz
Boży. odłączą się od rodziców, to jest słuchać
ich nie będą. O, ileż to zaślopienia w tym
względzie! I'waż: czy cię związki rodzinne od
służby Bożój nie wstrzymują, i czy nie zagłuszają w tobie głosu Bożego.
III. I będą nieprzyjaciele człowieka domownicy jeyo (Mat. X. 36), ci, co dbać będą
o jego dobra doczesne, z zaniedbaniem wiecznych. A któż bliższym domownikiem twoim,
jako ty sam? i któż większym jest nieprzyjacielem twoim? Zgubisz siebie, jeźli z sobą
w pokoju będziesz. A iżbyś się zbawił, musisz być sam z sobą w ustawicznym boju.
Czuwaj, bo domowy nieprzyjaciel najniebezpieczniejszy i najzawziętszy. Ani policzysz ran.
któreś sobie zadał!

m
XV ŚRODĘ PO NIKD7.IEM XV. PO ŚWIĄTKACH.

0 tych. którzy Chrystusa niegodni.
I. Kto miłuje ojca aho matkę więcej, niż
Mię, nie jest Mnie godzien, a kto miłuje synu
aho córkę nad Mię, nie jest Mnie godzien,
(Mat. X. 37). A cóż powiedzieć o tych. którzy
nie już ojca lub matkę, ale grzechy i nałogi
swoje więcej kochają niż Boga! Ozy ty kochasz Boga? Kocham, odpowiesz. Ozy nade
wszystko? Obyś mógł w prawdzie odpowiedzieć: Kocham Go nade wszystko! Ale nie tak
jest, jeźli dla tej lub owej rzeczy Boga obrażasz, Boga zaniedbujesz. Bogu nie służysz,
a może się Go i zapierasz. Bój się tych słów
Chrystusowych: nie jest Mnie godzien, i tych
drugich: A któryby się Mnie zaprzał przed
ludźmi: zaprzę się go i Ja przed Ojcem moim,
który jest, w Niebiesiech. (Mat. X. 33).
II. A kto nie bierze krzyża swego, a nie naśladuje Mnie, nie jest Mnie godzien. (Mar. X. 38).
W krzyżu jest treść Chrystusowej nauki, pokory, cierpliwości, ubóstwa, pokuty, wzgardy
świata, wzgardy wszelkiej chwały i wszelkich
pociech. W krzyżu ma być nasza obrona,
ochrona, zbawienie, chluba, wesele i życie.
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A ja, nie daj Boże, ahym się cłdnhwniiał, jedno
ID Krzyżu Panu naszego Jezusa Chrystusa, przez
którego Mnie śiriat jest ukrzyżowan, a Ja światu.
(DoUal. VI. 14). Całe życie Chrystusowe było
ciągłym Krzyżem, a ty chcesz ciągłych pociech? Kto nie bierze krzyża swego, a nie
naśladu je Mnie, nie jest Mnie godzien. Nie ma
tu targu: nie jestto rada tylko, ale konieczność.
Chceszli być godzien chwały Chrystusowej,
musisz dźwigać krzyż twój i iść za Chrystusem. A ty się wzdrygasz na samą myśl krzyża! Jeźli chcesz, aby ci krzyż był lekkim,
sam ciało swe ukrzyżuj z namiętnościami
i z pożądliwościami. (Do Cal. V. 24).
111. Kto nalazł duszę swoję, straci ją:
a ktoby utracił duszą swą dla Mnie, najdzie ją.
(Mat. X. 3!>). Iść trzeba za Chrystusem aż
do śmierci, a śmierci krzyżowej. Ktoby. dla
zachowania życia, lub też dla upodobania własnego odstąpił Chrystusa, wzgardził nauką Jego
i przykładem, a tym samym zgubił Chrystusa,
a nalazł duszę swoją, straci ją: A ktoby dla
Chrystusa śmierć poniósł i zaparł się woli
swojej, stawszy się posłusznym aż do śmierci,
a śmierci krzyżowej (Do Fil. II. 8). i wyrzekł się wszelkich chuci i pożądliwości swoich, i tak żył życiem Chrystusowym, i przez
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miłość doskonałą tak przeszedł w Chrystusa,
jak gdyby ul.rac.il sirą duszą dla Chrystusa, ten
najdzie ją; a najdzie w Chrystusie, a Chrystusa w sobie. Możeszli już ze św. Pawłem
powiedzieć: A żywią już nie ja, ale żywię we
mnie Chrystus. (Do Gal. II. 20).
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI XV. PO
ŚWIĄTKACH.
Chrystus wzywa do noszenia jarzma Jego.
1. Pójdźcie do .1 fuie wszyscy, htórzy pracujecie, i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę.
(Mat. XI. 28). .lak* łaskawy Pan. który zaprasza! jak dobry, który ciężar grzechów naszych. do piekła nas wtrącających, na siebie
wkłada! który nas, spracowanych troskami
i cierpieniami, miłością swoją, wodą żywą
ochładza! który nas z jarzma nieznośnego
ciała i świata wyswobadza, ze służby szatana
wyzwala, a do swej służby bierze, i jarzmem
swoim do siebie wiąże!
Weźcie jarzmo moje
na się. (Mat. X. 29). Ach. tylko pod jarzmem
Chrystusowym prawdziwa wolność i swoboda,
i praca pożyteczna i zapłata wieczna. Prawdziwa ochłoda jarzmo Chrystusowe, bo to
jarzmo miłości .lego. A ty czyje jarzmo dźwi-
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gasz? dla czyjej miłości? Napracowaliśmy się
na drodze nieprawości i zatracenia, i chodziliśmy drogami t rudnem i, a dragi Pańskiej nie
znaliśmy. (Mądr. V. 7).
II. 1'czcie nie ode mnie. żem jest cichy i pokornego serca: a najdziecie odpoczynek duszom
naszym. (Mat. Xl. 29). Oto Chrystus oliaruje
sir* tobie być Nauczycielem : możesz!i lepszego
znaleźć? Zamknij więc uszy fałszywym mistrzom tego świata, a słuchaj Chrystusa. Pragniesz odpoczynku duszy swojej, spracowanej
w marnych poszukiwaniach, w złudzeniach,
w targaniu dumy i miłości własnej, w znoju
i boju ustawnym: nie znajdziesz (io gdzieindziej. jedno tam. dokąd cię ('hrystus prowadzi,
gdy mówi: Uczcie się ode mnie, żem jest cichy
i pokornego serca. Czemuś dotąd nie znalazł
pokoju ? boś ani cichy, ani pokorny.
III. Ahowiem jarzmo moje wdzięczne jest,
a brzemię moje lekkie. (Mat.XI. 30). Jarzmem
tym jest prawo Ewaugielii. Brzemieniem tym
są trudności, przeciwności, prześladowania, bądź
zewnętrzne, bądź wewnętrzne, dla Chrystusa
ponoszone. Otóż jarzmo to wdzięczne, a jego
wdziękiem sam Chrystus, który pierwej czynił. aniżeli uczył. Brzemię to lekkie, bo gdy
jo Chrystus na nas wkłada, gdy jo dla Cliry-
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stusa bierzem. sam Chrystus z nami je dźwiga.
A cóż być może ciężkim, gdzie Jego sita pomaga? Tą siłą Chrystusową jest łaska Jego: tej
nie odrzucajmy i wiarę w sobie wzbudzajmy,
że Chrystus z nami po wszystkie dvi, aż do
skończenia świata. ( Mat. XXVIII. 20). Jarzmo
Jego wdzięczne, a brzemię Jego lekkie nam
będzie, bylebyśmy w inne jarzmo się nie
wprzęgali. a innych brzemion nie brali.

W PIĄTEK PO NIEDZIELI XV. PO ŚWIĄTKACH.
Ścięcie św. Jana Chrzciciela.
I. A gdy weszła córka onej Herodyjady,
i tańcowała, i spodobała się Herodowi, i społu
siedz<icym : rzekł król dziewce: Proś mię, o co
chcesz: a dam tobie. T przysiągł jej: Iż iwzkotwiek prosisz, dam ci, by też połowicę królestwa mego. (Mar. VI. 22, 28). O szaleństwo,
za taniec pół królestwa dawać! Ale o jakże
większym jest szaleństwo twoje, który cale
Królestwo, nie ziemskie, ale Niebieskie, nie
doczesne, ale wieczne, za lada grzeszną uciechę oddajesz!
II. Która wyszedłszy, rzekła matce swojej:
Czego mam prosić¥ A ona rzekła: Cłoiry
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Jana Chrzciciela. I gdy weszła zaraz z kwapi iwością do króla, prosiła, mówiąc: Chcę,
abyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. (Mar. VI. 24. 25). Poszła po radą do
wroga Jana Chrzciciela: cóż dziwnego, że
chce głowy jego. Gorzej czynisz, gdy rady
zasięgasz u świata, u ciała, u namiętności
twoich: nie o Janową bowiem, lecz o Chrystusową u ciebie upomną się głowę. Albowiem
ilekroć grzeszysz, tylekroć niejako Chrystusa
zabijasz, wznawiając przyczynę śmierci Chrystusowej. Nieszczęsny, radź się Chrystusa, a za
niczyją nie odpowiesz głowę.
Ul. I zasmucił się król: bo J a n a szacował,
i spostrzegł się w głupstwie. Nie chciej się
kwapić w postanowieniach swoich, a jeźli się
spostrzeżesz. że płochemi są. że się Bogu nic
podobają, miej przynajmniej męstwo odstąpić
od nich. bez względu na to, co powiedzą ludzie.
Czyń wszystko rozważnie i ze względu na
Boga. a po uczynku smucić się nie będziesz.
Dla przysięgi i dla społu siedzących nic. chciał
jej zasmucić. Boi się złamać zbrodniczej przysięgi. a nie boi się niewinnego zabić. Boi
się zasmucić nierządnicy, a nie boi się obrazić Boga. Boi się szemrania i sądu społusiedzących, a nie boi się gniewu, pomsty i sądu
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Bożego. Z takim zaślepieniem i my działamy,
kiedy sio. na świat oglądamy.
I ściął go
(Mar. VI. 28), choć wiedział, że niewinny
i święty. Otóż do jakiej zbrodni doprowadza
chociażby jedna tylko nieuhamowana namiot
ność! Ileż to głów niewinnych spada za taniec niewieści. To grzechy widome: a niewidomych. które wszakże Bóg widzi, za jedną
namiętnością wloką się tysiące! A w tobie
czy tylko jedna namiętność? O! jakiejże pracy
i czuwania potrzebujesz bracie!
X V SOBOTĘ PO NIEDZIELI XV. PO ŚWIĄTKACH.
Chrystus pięciorgiem chleba i dwojgiem ryb nakarmia
pięć tysięcy ludzi.
I. A gdy był wieczór, przystąpili do Niego
uczniowie Jego, mówiąc: Puste jest miejsce,
a godzina już minęła: rozpuść rzesze, aby,
odszedłszy do miasteczka, kupili sobie żywności.
(Mat. X i v . 15). Patrz, z jaką chciwością
i wytrwałością rzesze słuchają Jezusa, zapominając o własnych potrzebach życia. Zawstydź
się. że z taką oziębłością słuchasz słowa Bożego, a z takim lenistwem je spełniasz. —
Uczniowie, przypominając Chrystusowi głód
rzeszy, uczą nas modlić się do Boga i starać
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się w potrzebach bliźnich naszych. A ty może
tylko o sobie myślisz, a o potrzeby braci nie
dbasz, a może się od nich odwracasz.
II. A Jezus im rzekł: Nie potrzeba im iść:
dajeie im WIJ jeść. Odpowiedzieli Mu: Nie
mami/ fu, jedno pięcioro cldeba, a dwie rybie,
A On im rzeki: Przynieście mi je tu. A rozkazawszy rzeszom usiąść na trawie, wziąwszy
pięcioro chleba i dwie rybie, pojrzawszy u: Niebo, błogosławił, połamał, i dal uczniom chleb,
a uczniowie rzeszom. I jedli wszyscy, i najedli
się. I zebrali, co zbywało ułomków, dwanaście
koszów pełnych. A tych, którzy jedli, była liczba
pięć tysięcy mężów, oprócz niewiast i dziatek,
(Mat.XIV. 16—21). Uczniowie dali. co mieli.
Chrystus dał resztę, ich odrobinę rozmnażając
szczodrze. A ty chcesz mieć od Boga wszystko,
nic Mu dać nie chcąc. Daj Mu. co masz.
a On ci da. co tobie potrzeba i więcej. Jeźli
nic nie otrzymujesz od Boga, nie Jego w tym
skąpstwo, lecz twoje, że nic Bogu dać nie
chcesz. Daj Mu pożądania twoje, daj Mu najmniejsze umartwienia twoje, a nasyci twą
duszę niezrównanym szczęściem.
III. Oni tedy ludzie, ujrzawszy cud, który
Jezus uczynił, wówili: Iż ten jest prawdziwie
prorok, który miał przyjść na świat.
Tedy
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Jrzus, poznawszy, iż liiirli przyjść, ulu/ (.•'<>
porwali i uczynili królem, ociekł zasię sam
jeden na górę. fJan, VI. 14, 15). Widzisz
wdzięczność ludu. Zawstydź się więc niewdzięczności swojej, ty. który nie tylko, za tyle łask
doznanych, nie masz Chrystusa za swojego
króla, ale Co nawet zdradzasz, dary .lego
przeciw Niemu obracając, ilekroć grzeszysz.
Widzisz, że Chrystus od zaszczytów ucieka,
a tylko do Krzyża się kwapi. Zawstydź się,
że do zaszczytów się kwapisz, a od Krzyża
uciekasz.
NA NIEDZIELĘ XVI. 1J0 ŚWIĄTKACH.
Chrystus chodzący po morzu.
I. A Jezus zarazem przymusił ucznie wstąpić
w łódkę,, a uprzedzić się za morze, ażby rozpuścił
rzesze. A rozpuściwszy rzeszę, wstąpił na górę
sam się modlić. A gdy był wieczór, sam fam
był. A łódkę na środku morza wały miotały:
abowieni był wiatr przeciwny.
Lecz czwartej
straży nocnej szedł do nicli, chodząc po morzu.
(Mat. XIV. 22—25). Widział Jezus niebezpieczeństwo uczniów, wszakże nie zaraz im
ku ratunkowi pośpieszył, iżby nas nauczył
potrzeby własnej pracy w opieraniu się prze-
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ciwnościom. a wśród tej pracy ufania Bogu.
żo z pomocą przyjdzie. A ty wśród burzy
opuszczasz ręce i nadzieję tracisz, i zamiast
wiosłowania do portu zbawienia, puszczasz się
z wiatrem przeciwnym namiętności swoich.
I cóż dziwnego, że się rozbijasz tak często!
II. / ujrzawszy Go, chodzącego po morzu,
zatrwożyli, sic, mówiąc: Iż jest obłuda. 1 od
ho jaźni krzyknęli. (Mat. XIV. 2(i).
Istotną
obecność Chrystusową za obłudę mają, iż po
morzu szedł. Ileż to razy prawdziwe natchnienia Boskie za obłudę bierzesz, dlatego, że
depcąc wzburzone morze namiętności twoich,
wzywają cię do zdeptania nieporządnych uczuć
twoich! A że natchnienie Boże za obłudę
bierzesz, wolisz dać się porwać bałwanem
świata tego, niżeli je zdeptać. O! gdybyś
więcej ufał łasce Bożej, a nie dawał się trwożyć wyobraźni twojej, ileżbyś zwycięstw był
odniósł tam. gdzieś był zwyciężon!
III. I wnet mówił do nich Jezus, rzekąc:
Miejcie, ufność, Jam jest, nie bójcie siet. (Mat.
XIV. 271. Przychodzi im na ratunek, bo ich
sam na morze posłał, bo ich pracę widział.
Jeźli cię Bóg posyła, nie bój się trudności,
walcz mężnie, a Bóg cię wybawi. Pilnie się
wiec dopytujmy w każdej sprawie: czy Bóg
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nas posyła? Woli Bożej we wszystkim szukajmy, a pomoc .lego we wszystkim znajdziemy. Miejcie ufność, Jam jest, nie bójcie się.
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XVI. PO
ŚWIĄTKACH.
Piotr chodzący po morzu.
I. A Piotr odpowiadając rzekł: Panie, jeśliś
Ty jest, każ mi przyjść do siebie po wodach.
(Mat. XIV. 28). Widzisz tu wiarę, odwagę
i miłość. Wiarę, że Chrystus ten cud uczynić
może. Odwagę posłuszeństwa, że i po wodach
iść gotów. Miłość, dla której nie masz zwłoki
i nie masz trudności.
A On rzekł: Przyjdź.
/ wystąpiwszy Piotr z łódki, chodził po wodzie,
tdty przyszedł do Jezusa. Słyszysz odpowiedź
Hożą na to pożądanie. Przyjdź. Ach, Hanie, i ja
pragnę do Ciebie, i mnie powiedz: przyjdź;
a pójdę z Piotrem, chociażby po wodzie. Tak
mówię, a tymczasem i po równej drodze przykazań Boskich iść nie chcę. O hańbo!
II. A widząc wiatr ywałtoumy, zląkł sic:
a gdy poczitł tonąć, zawołał, mówiąc: Panic,
zachowaj mię. (Mat. XIV. 80). Nie zląkł się
wód morskich, a zląkł się wiatru. Tak to
łatwo z odwagi do bojaźni wpadamy, bez
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żadnego powodu. Począł tonąć, bo się zląkł.
Bojażń w rzeczach Boskich do zguby prowadzi. Ale. choć począł tonąć, nie przestał ufać,
i wnet zawołał: Panie, zachowaj mię! 1 ty
nie odkładaj wołania do Pana, gdy poczynasz
tonąć, to jest w pierwszym zaraz początku
pokusy wszelkiej.
III. A wnet Jezus—widzisz jak się śpieszy:
ściągnąwszy rękę, wprzód jeszcze, nim Piotr
swą wyciągnął, uchwycił go. — Patrz na dobroć
i potęgę Jezusa, i zaufaj Mu. — / rzekł mu:
Małej wiary, czemuś wątpił? (Mat. XIV. 31).
Uczy go, że niebezpieczeństwo poszło z małej wiary. O ileżeś to razy na to połajanie
zasłużył, dla małej wiary, nie ważąc się na tę
lub owę trudność w spełnieniu woli Bożij.
w spełnieniu obowiązków powołania swego!
Sam więc pobudzaj się do wiary, męstwa
i miłości Bożej, przy każdej trudności sam na
się wołając: Małej wiary, czemuż wątpisz?
NA WTOREK PU NIEDZIELI XVI. PO ŚWIĄTKACH.
Faryzeuszowie oskarżają uczniów Chrystusowych o nieumywanie rąk: Chrystus ich broni.
1. Czemu uczniowie Twoi przestępują ustawę
starszych? abowiem nie umywają ręku swych,

gdy chleb jętka. (Mai. XV. 2). Faryzeusze, czciciele tylko zewnętrznej czystości, o wewnętrzną
niedbając.y. potępiają uczniów Chrystusowych,
że przed jedzeniem rąk nie umywali. Cóż to
za przewinienie ? Nie bądź Faryzeuszem, dbającym o wystawę zewnątrz, a o cnotę wewnątrz niedbająeym. Bóg bowiem serce a nie
ręce sądzi. Strzeż więc raczej serca — gdy
serce czyste, wszystkie sprawy czyste.
II. A On odpowiadając rzeki im: Czemu i w;/
przesypujecie rozkazanie Hoże dla ustawy waszej? Abowiem Boy rzeki: Czcij ojca i matką...
I skaziliście rozkazanie Boże dla ustawy waszej.
(Mat. XV. 3—6). l'rzez tę ustawę swoję Faryzeuszowie pozwalali sobie odmawiać pożywienia ojcu i matce, jeźli swe majętności Bogu
ślubowali: a ślubowali je właśnie dlatego, aby
się uwolnili od przykazania Bożego o rodzicach. a dbali tylko o siebie, sami dóbr ślubowanych oblicie używając, z krzywdą ubogich
i rodziców nawet. O jak wykwintna złość pod
pokrywką cnoty ! Uważ, czy i ty pod pozorami religii nie ukrywasz złości, ehytrości i pożądliwości? Czy dla interesu własnego nie
poświęcasz najświętszych obowiązków?
III. Obłudnicy, dobrze o was prorokował
Izajasz, mówiąc: Ten lud czci mię wargami:
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7 , 8 ) . Tómi słowy Chrystus Pan pomścił swe
ucznie. a nas nauczył, żc główną jest rzeczą
czcić Boga sercem. Jeźli Go tylko wargami
czcić będziesz, a serce twe będzie daleko od
Niego, bój się tej samej klątwy od Boga.
Może już i teraz na nią zasługujesz? Może
więcej czynisz dla oka ludzkiego, niż dla
chwały Bożej ? 1'ozorami cnoty się stroisz,
a śmieci złych nałogów i zgnilizny grzechu
nie wymiatasz z duszy.
NA ŚRODĘC PO NIEDZIELI XVI. PO ŚWIATKACH.
C
Prośba niewiasty Chananejskiej za córką.
I. A oto niewiasta Chananejska, wyszedłszy
z oni/cli granic, zawołała, mówiąc Mu: Zmiłuj się nade mną. Panie Synu Dawidów:
córka moja od szatana ciężko dręczona jest.
(.Mat. XV. 22). Skoro się Chrystus do owych
granic zbliżał, a usłyszała o Nim. wnet Mu
zabiegła drogę niewiasta ona: tą pilnością
swoją uczy cię, jak masz zabiegać łaskom Chrystusowym. Pełna wiary i nadziei woła: Panie,
zmiłuj się nade mną: córka moja od szafami
ciężko dręczona jest. Jaka prostota w tej prośbie. a jakie o Mogu wyznanie! Wierzy, że, jako
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wszechmocny, może. jako miłosierny chce sic
zmiłować; a j a k ? to zostawia Bogu. O iluż
to cnotami ta niewiasta poganka zawstydza
nas! Czy prośby nasze do Boga są tak tkliwe,
tak pełne wiary i ufności, tak świadczące
0 miłości Bożej ku nam i naszej ku Bogu?
II. Który nic odpowiedział jej słowa: iżby
się wyjawiła tej niewiasty wiara, pokora,
1 roztropność, -leźli Bóg odwleka wysłuchanie
próśb twoich, pomyśl, iż chce, abyś więcej
cnót okazał. Przeto nie ustawaj, ale trwaj
w modlitwie. A przystąpiwszy uczniowie Jeyo,
prosili Go, mówiąc: Odpraw ją.
Dlaczego?
czy dla pocieszenia strapionej ? czy dla okazania chwały Bożej przez nowy cud? Nie!
Dlaczegóż? Jio woła za nami. (Mat. XV.23).
Podobnym jest miłosierdzie twoje, gdy nie
dla Boga. lecz dlatego, aby nie słyszeć pisku
nędzy, jałmużnę twą dajesz.
III. A On, odpowiadając, rzekł: Sie jestem •
posłań, jedno do owiec, które zginęły z domu,
Izraelskiego. (Mat. XV. 24). Ani jej wołanie,
ani wstawienie się uczniów, nic na pozór
uprosić nie mogą. Owszem, cierpka odpowiedź
od Pana najsłodszego zdaje się być najwyraźniejszym odrzuceniem prośby. Wszakże niewiasta nadziei nie traci, i coraz żywiej dobro-
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dziejstwa pragnie. Takie usposobienie najwięcej się Bogu podoba. Nie upadaj więc na
duchu, gdy ci się zdaje, że cię Bóg odrzuca,
lecz się tym więcej do Niego ciśnij i przybliżaj, a wołaj. Wytrwała tylko prośba wyjednywa łaskę. Ach, Panie, bądź błogosławiony. żeś przyszedł do owiec, które zginęły.
Zbłądziłem juko owco, która zginęła: szukaj
sługi Twego. (Ps. CXVII1. 176).
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI XVI. I'0
ŚWIĄTKACH.
Chrystus uzdrawia córkę niewiasty Chananejskiej.
I. A ona, wytrwała, pełna ufności i pożądania. przyszła i pokłoniła Mu się, na znak
czci najwyższej, i uniżyła się w głębokiej pokorze, mówiąc skromnie:
Panie, któremu
wszystko jest posłuszne, ratuj, bo możesz, mnie,
uciśnioną cierpieniem mej córki. Ileż to cnót
objawia się w tej. tak prostej prośbie: Panic,
ratuj mię! — Który odpoiriadając rzekł: Sie
dobra jest brać chłćb synowski, to jest łaskę
cudów, przyrzeczoną ludowi wybranemu, jako
synom, a miotać psom (Mat. XV. 25, 26),
to jest narodom pogańskim. Odpowiedź zbyt
gorzka, przeciw zwyczajowi najsłodszego Je-
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zusa mojego. Obacz, jak się ty zrażasz lada
cierpkim słowem, lada odmową, zwłaszcza
starszych twoich. A jak ta niewiasta?
II. A onu, bez narażenia się i bez szemrania, rzekł < i: I owszem, Panie: r o z t r o p n i e j pokornie; stawi się na tak niskim miejscu, i z tego
miejsca prosi o miłosierdzie tak dobrego Pana.
mówiąc: Bo i szczenięta jedzą z odrobin, które
spadają ze stołu panów ich. (Mat. XV. 27).
O jak wielka tej niewiasty stałość, cierpliwość,
roztropność, pokora i wiara! - A twoja?
III. Augustyn święty, wykładając tu odpowiedź Jezusa, mówi: „Tyś się uznała psem.
a ja cię uznaję człowiekiem". Jezus, jakoby
zwyciężony stałością i pokorą tej niewiasty, dla
nauczenia obecnych i nas. rzekł jej: Ó niewiasto, wielka jest wiara twoja: niechaj ci się
stanie, jako chcesz.
1 uzdrowiona jest córkajej od onej godziny. (Mat. XV. 28).
Wielka
jest wiara, twoja, rzekł Chrystus. Innych też
cnót dowody dała ta niewiasta, lecz Chrystus
tylko jej wiarę wychwala, bo ta źródłem cnót
wszystkich. Niechaj ci się stanie, jako chcesz:
jak gdyby mówił: oto za tyle wiary masz
wszechmocność moję.
Wielka jest niemoc
tv\vja, miły bracie, bo niewielka wiara.
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X V PI ĄTEK PO NIEDZIELI XVI. PO ŚWIĄTKACH.
Uzdrowienie głucho-niemego.
I. / przywiedli Mu głuchego i niemego: a prosili do, ahg nań rękę włożył. A wziąwszy go
na stronę, o<ł rzesze, wpuścił patce swe w uszy
jego: a splunąwszy, dotknął języka jego: A wejrza wszy tc Niebo, westchnął, i rzekł mu: Ej)'etah, to jest, otwórz się. (Mar. VII. 32—34).
Nie potrzebował tego wszystkiego czynić, dla
przywrócenia słuchu i mowy, Ten, co jednym
słowem świat stworzył, jednym tchnieniem
wszystkie władze ciała i duszy wlał w człowieka; lecz uczynił to wszystko ku zbudowaniu naszemu. Biorąc głuchoniemego na stronę,
uczy nas skromności. Wpuszcza palce swe
w uszy jego, języka jego śliną swą dotyka,
aby okazał, że w Jego Boskićj osobie źródło
wszechmocy i zdrowia, i że trudnym jest bardzo nawrócenie grzesznika, którego głuchoniemy obrazem: przez palce wyobraża się także
Duch Święty, a przez ślinę mądrość Boża.
Wejrzał w Niebo, aby nam wskazał, skąd
pomoc wszelka: i westchnął, aby nas ku modlitwie wzruszył. Rozmyślaj nad głęboką
w tym wszystkim nauką, i do siebie stosuj.
18
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II. / rzekł mu: Ejfctah, to jest: otwórz się.
1 wnet się otworzyły uszy jego, i rozwiązało
się związka języka jeyo, i móirił dobrze. (Mat.
VII. 35). Bóg nam otwiera uszy. mi ej że je
więc ku Bogu otwarte. Bóg język rozwiązuje,
więc Boską tylko chwałę głoś językiem swoim. A jednak uszy twoje na prawdę Bożą
zamknięte, a na marności i fałsze tego świata
otwarte : a język twój złośliwy, jadowity, brudny i chełpliwy. Ty nam grozisz, o Jezu,
mówiąc: A powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, któreby wyrzekli ludzie, dadzą
liczbę w dzień sądny. (Mat. XII. 3(5). A jakże
się usprawiedliwim z tylu słów gorszących
i zabijających? Ach, Panie, otwórz me uszy,
a rozwiąż mi język, abym mówił dobrze.
11J. I przykazał im, aby nikomu nie powiedali, aby cię chełpliwości oduczyć. Ale, im
On unęeej zakazówał, tym daleko więcej rozsławiali : I tym bardziej się dziwowali, mówiąc:
Dobrze wszystko uczynił. (Mar. VII. 3(5, 37).
A ty czyje sprawy rozsławiasz: Boskie czy
swoje? Gdzież wdzięczność twoja Bogu. i gdzie
sprawiedliwość? Upokórz się przed Panem
i wyznaj: źlem uczynił wszystko, ale Ty, Panie. bądź ze mną. Ty władaj mną. a cokol-
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wiek uczynisz zc raną lub przezemnie, ja powiem o Tobie: Bohrze wszystko uczynił.
NA SOBOTĘ PO N I E D Z I E L I X V I . PO Ś W I Ą T K A C H .

Chrystus cztery tysiące ludzi siedmiorgiem chleba
nakarmia.
I. W one dni zasię, gdy wielka rzesza była,
u nie mieli coby jedli: wezwawszy uczniów
swoich, rzekł im:
Żal mi ludu, iż oto już
trzy dni trtrają przy mnie, a nie mają, coby
jedli: Jeśli je opuszczę głodne do domów ich,
ustaną na drodze: ho niektórzy z nich zdaleka
przyszli. (Mar. VIII. 1—3). W tych stronach
z jednej strony widzisz gorliwość, cierpliwość
i wytrwałość ludu, trzy dni bez chleba za
.Jezusem idącego: z drugiej strony widzisz
miłosierdzie .lezusa i troskliwość nad ludem
swoim. Masz tak dobrego Pana. czemuż Mu
nie służysz? czemuż wątpisz o pomocy J e g o ?
Bądź gorliwym, cierpliwym i wytrwałym, a
Bóg cię wykarmi. wypiastuje i wypielęgnuje.
Ale gdzież jest gorliwość, wytrwałość i cierpliwość twoja?
Biada tym, którzy utriw.ili
cierpliwość. (Ekkl. II. 10).'
II./ odpowiedzieli .1 fu uczniowie Jeyo: skądże
ich będzie mógł kto tu na puszczy nakarmić chłe-
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hem? (Mar. VIII. 4). Tylko co byli świadkami
cudownego nakarmienia pięciu tysięcy ludzi
pięciorgiem chleba, a znowu wątpia, o wszechmocności Jezusa. Tak i ty czynisz, gdy się
lękasz tój lub owej trudności, tego lub owego
niebezpieczeństwa w służbie Bożej, nie pomny
na to, że cię ręka Wszechmocnego od tylu
już innych niebezpieczeństw ochroniła, w tylu
trudnościach dźwignęła. Tak li rychło zapominasz dobrodziejstw Bożych V Czegóż się możesz obawiać, dopókiś z Jezusem V
III. A wziąwszy siedmioro chleba, dzięki czyniąc, łamał i dawał uczniom swoim, oby przed
nie kładli: i kładli przed rzeszą... T jedli i najedli się: i zebrali co zbyło z ułomków, siedm
koszótc.
A było tych, co jedli, około czterech
tysięcy. (Mar. VIII. 6—9). I w pierwszym
i w drugim cudownym nakarmieniu Chrystus
Pan podaje chleb rzeszom przez uczniów swoich. Chleb Chrystusowy w ręku uczniów Jego,
w ręku kapłanów, którzy są następcami uczniów Chrystusowych. Chleb żywota wiecznego
w ręku kapłanów, a nigdy go nie zabraknie,
Chrystus go rozmnaża. Oby ci tylko nie zabrakło pożądania chleba tego! Tuczysz swe
ciało piłnie, bardzo pilnie, a może i postów
nie chowasz; a duszę swą na ciągły głód i na
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wielki post wskazujesz, odmawiając jej Ciała
i Krwi Pańskiej, gdy jo przyjąć możesz.
NA NIEDZIELĘ XVII. i'0 ŚW IĄTKACH.
0 strzeżeniu się kwasu Faryzeuszów.
I. A gdy przepłynęli uczniotćie Jeyo za morze, zapamiętali wziąć chleba. (Mat. XVI. 5).
Tak słodko było im słuchać Jezusa, że nawet
o potrzebach życia zapominali. Gdybyś ty, dla
Chrystusa, przynajmniej o zbytkach zapomniał!
Zapomniałbyś, gdyby ci było słodko z Jezusem obcować. — Który im rzekł: Patrzcie,
a strzeżcie sir, kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów. A oni myśleli sami w sobie, mówiąc:
Żeśmy nie wzięli chleba. (Mat. XVI. 0, 7).
Otóż niestateczność ludzka. Tylko co o chleb
nie dbali, a teraz się troszczą. Tak i my: częstokroć zbytnich starań się zarzekamy, a po
chwili do nich wracamy.
II. A widząc Jezus, rzekł: Cóż myślicie
między sobą małej wiary, że chleba nić macie?
Jeszcze nie rozumiecie, ani pamiętacie pięciorga
chleba na pięć tysięcy ludzi, i wieleście koszów
wzięli ? Ani siedmiorga chleba na cztery tysiące
ludzi, i wieleście koszów wzięli? (Mat. XVI.
8—10). Wymawia im małą wiarę. Ucz się
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stąd, że małość wiary jest obrazą Boga. —
A wspominając na tyle dobrodziejstw Opatrzności Boskiej nad sobą, pracuj pilnie, służ
Mu wiernie, o reszto, się nie troszcz. Wrzuć
na Panu Maranie twoje, a On cię wychowa.
(Ps. L1V. 23). Przy takim usposobieniu,
o jakby ci było łatwym posłuszeństwo, jak
słodkim ubóstwo, jak miłą cierpliwość!
111. Czemuż nie rozumiecie, żem wam nie
o chlęhie mówił, strzeżcie sir, kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów? Tedy zrozumieli, że nic
mówił, aby się strzegli kwasu chlebowego, ale
nauki Faryzeuszów i Saduceuszów. (Mat. XVI.
11, 12). Zachowaj tę przestrogę w swym
sercu przeciwko wszelkim fałszywym i zwodniczym naukom świata, zmysłów i miłości własnej, które są jakoby kwasem zepsucia dla
duszy. Strzeż się tych kwasów, tej zgnilizny,
trującej smak chleba najlepszego, którym jest
czynienie woli Ojca. który jest w Niebiesiech.
jako powiedział Chrystus, mówiąc: Mój pokarm jest, abym czynił wolę Tego, który mię
posłał. (Jan. 1V. 34).
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NA P O N I E D Z I A Ł E K PO N I E D Z I E L I XVII. PO
ŚWIĄTKACH.

Chrystus uzdrawia ślepego w Betsaidzie.
1. I przyszli do Betsaidy: i przywiedli Mu
ślepcy o, i prosili, aby się go dotknął. A ująwszy
ślepego rękę, wywiódł go za miasteczko. (Mar.
VIII. 22, 23). Dlaczego wyprowadza go za
miasteczko? Bo w Betsaidzie wiele już był
cudów uczynił, a nie uwierzyła Weń. Stąd
u .Mateusza te słowa: Biada fobie Karozaim,
biada fobie Betsaido: Bo gdyby się były w Tyrze
i w Sydonie cuda stały, które się stały w was,
dawnoby byty w włosiennicy i w popiele pokutę czyniły. (Mat. XI. 21). Z tych słów jasno
się okazuje, że Betsaida nie odpowiedziała łaskom Chrystusowym. Chrystus, wyprowadzając
ślepego za miasteczko, uczy nas, iż potrzeba
dać się prowadzić łasce, aby znaleźć światło
i zdrowie dla duszy. Gdyby ten ślepy nie dał
się był wyprowadzić Chrystusowi, nie byłby
ozdrowial. Z tego łatwo wniesiesz: dlaczegoś
jeszcze tak ślepy i chory? Oto, że się Chrystusowi prowadzić nie dajesz. Tyłeś łask otrzymał! A możeś za żadną z nich nie poszedł!
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U. A plunąwszy na oczy jeyo, włożywszy
ręce swe, pytał yo, jeźliby co widział. A on,
patrząc, mówił:
Widzę ludzie, jako drzewa
chodzące. (Mar. VIII. 23, 24). Już zaczyna
widzieć, lecz jeszcze ciemno, bo mu się ludzkie rzeczy wielkićmi być zdają: ludzie jako
drzewo. Mało światła nie zabezpiecza od złudzeń. Dopóki ziemskie rzeczy wielkiemi ci się
być zdają, nie dość jeszcze widzisz. Mało
jeszcze masz światła. Wołaj więc do Doga:
Oświeć oczy moje,
bym kiedy nie zasnął
w śmierci: by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel
mój: Przemogłem go. (I's. XII. 4, 5).
III. Potym zasię położył ręce na oczy jego:
i począł widzieć, i uzdrowiony jest, tak, iż
widział wszystko jaśnie. (Mar. VIII. 25). Dlaczego Chrystus tego ślepego stopniami uzdrowił? Do wiara ślepego zrazu zupełną nie była.
W miarę wzrastania wiary przybywała łaska.
Dlaczego w tobie tak mało darów Hożych ?
bo niewiele wiary. Staraj się więc przez wiarę
przygotować do przyjęcia obiitszęj łaski, ażebyś widział wszystko jaśnie, że świat i ty niczym. a Dóg jest wszystkim. Szukaj Doga,
a znajdziesz wszystko.
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NA WTOREK L'<) N I E D Z I E L I XVII. I'() ŚWIĄTKACH.

Wyznanie Piotra.
I. A przyszedł Jezus w strony Cezarei Filipowej, i pytał uczniów su-oich, mówiąc: Czym
mienią hyc ludzie Syna Człowieczego? (Mat.
XVI. 14). A pytał nie dla próżnej chwały,
lecz iżby nauczył swe ucznie. Tak to Chrystus pragnie, abyśmy Go coraz więcej znali,
nie dla Jego. lecz dia naszego dobra. A oni
rzekli: Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy
KIijaszem, a insi Jeremijaszem, aho jednym
z Proroków. (Mat. XVI. 14). Jakkolwiek nieoświóceni, wszakże dobre o Nim świadectwo
dają,.dla uczynków Jego. I ty staraj się o to,
aby uczynki twe dobrze o tobie mówiły.
II. Rzekł im Jezus: A wy kim mię hyc powiadacie? (Mat.XVI. 15). Czegoś więcej spodziewa się po tych. co (io bliżej znają. A ty,
może się lepiej wydajesz zdaleka, niż zbliska.
Odpowiadając Szymon Piotr, rzeki: Tyś jest
Chrystus, Syn Boga żywego. (Mat. XVI. 10).
A ty kim powiadasz Chrystusa? — Bogiem.
A gdzież cześć od ciebie Bogu należna i miłość? gdzież ufność twa ku Niemu? gdzie po-
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słuszeństwo V gdzie wdzięczność? gdzie pragnienie? gdzie służba--' gdzie poświęcenie?
III. A odpowiadając Jezus, czeki mu: Błogosłairiongś jest Szymonie Baryjona: bo ciało
i krew nie objawiła tobie, ale Ojciec mój, który
jest w Niebiesiech. A ja tobie powiadam, iżeś
ty jest opoka: a na tej opoce zbuduje Kościół
mój: a bramy piekielne nie zwyciężą yo. I tobie
dam klucze Królestwa Niebieskiego. (Mat. XVI.
17—19). Widzisz, że ciało i krew, to jest świat
nie objawia tego. co z Boga jest. A człowiek
cielesny nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego. (I. Do Kor. 11. 14). Odwróć więc uszy
od głosu świata, abyś usłyszał głos Boży. Za
wiarę Piotrową daje mu Chrystus klucze Królestwa Niebieskiego.
Wiara kluczem Nieba.
Za wiarę czyni go fundamentem Kościoła,
bo wiara opoką. Buduj na opoce wiary, a nie
na piasku mądrości ludzkiej, którą lada burza
rozbija, lada wiatr rozwiewa.
NA ŚRODĘ PO N I E D Z I E L I XVII. PO ŚWIĄTKACH.

Chrystus przepowiada śmierć swoję. a Piotra, że Mu
się sprzeciwiał, upomina.
I. Odkąd począł Jezus okazywać uczniom
swoim, iż potrzeba jest, aby szedł do Jernza-
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lem, i wiele cierpiał od starszych, i od Doktorów, i od przedniejszych kapłanów, i był zabit,
i trzeciego dnia zmartwychwstał. (Mat. XVI. 21).
Dlaczego, zaraz po wyznaniu Bóstwa swego,
przepowiada śmierć swoję? 1. Dlatego, iż nie
dosyć jest wierzyć, że Chrystus jest Synem
Bożym: trzeba także wierzyć, że za nas umęczon. 2. Dlatego, ażeby za przyjściem godziny
Męki fańskiej uczniowie się nie gorszyli, lecz
wiedząc, że był Bogiem, aby wierzyli, że nie
z niemocy, lecz z własnej woli za nas umiera.
Wyryj głęboko w swym sercu tę tajemnicę
miłości. 3. Dlatego, ażeby nauczył nas. naprzeciw temu, co nas wywyższa, stawić to, co
nas poniża, a to dla bezpieczeństwa pokory.
II. I wziąwszy Go Piotr, począł Go strofować-, mówiąc: Boże Cię uchoiraj, Panie, nie
przyjdzie fo na Cię. (Mat. XVI. 22). Czy to
zuchwałość Piotra, czy też zmysłowa miłość
popchnęła go do tak nierozważnej mowy. Chrystus mówi: potrzeba, a Piotr odpowiada: nie
przyjdzie to na Cię: niepomny na to. że Sądy
Boże niezmienne a prawdziwe. Tylko co. z daru
Bożego, wyznał Chrystusa Synem Bożym,
a znowu idzie za popędem człowieczego serca.
Trzeba do języka przywiązać ciężarek namysłu,
ażeby się zaskoro nie wyrywał. Gdybyś to
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raial na baczeniu, nie byłbyś tak nierozważnym w mowie, i nie miałbyś do opłakiwania
tylu słów zawczesnych, albo niewczesnych.
111. Który, obróciwszy się, rzekł Piotrowi:
Pójdź za mną,szatanie, jesteć mi zgorszeniem:
iż nie rozumiesz, co jest Bożego, ale co jest
ludzkiego. (Mat. XVI. 23). Z jakim pragnieniem Chrystus pragnie śmierci za ciebie, czy
z tych słów .lego nie czujesz? Tylko co Piotra, dobrze mówiącego, nazwał błogosławionym. wnet źle mówiącego poskramia, bo na
rzecz, u nie na osobę zważa. I uczy cię przez
to. abyś i najmilszych tobie nie słuchał, gdy
cię do złego wiodą, lub 0(1 dobrego odwodzą.
A łaje Chrystus Piotra: iż nie rozumie co jest
Bożego, ale co jest ludzkiego. O Panie! jakże
ja zasługuję na takie łajanie!
NA CZWARTEK PO N I E D Z I E L I XVII. PO
ŚWIĄTKACH.

O niesieniu krzyża za Chrystusem.
1. Tedy Jezus rzekł uczniom swoim: Jeźli
kto chce za mną iść. (Mat. XVI. 24). l)o woli
każdego zostawuje. Nikogo nie przymusza,
nikogo nie wyłącza. Ale wymaga woli dobrej,
nie lada jakiej, .leźli kto ma dobrą wolę, jeźli
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kto prawdziwie chce za mną iść, niech, sam
siehic zaprze: Niech sam siebie zaprze, uie
tylko odrywając się od rzeczy zewnętrznych,
ale i od siebie samego: odrzucając złą wolę,
złe skłonności i złe przywiązania, i zabijając
w sobie wszystko, co jest miłości własnej
i starego człowieka. To pierwsza litera z abecadła doskonałości Chrześcijańskiej. O, dobry
Jezu ! toć ja jeszcze ani litery nie umiem.
Nie umiem, bo nie chciałem Cię słuchać, bo
nie chciałem iść za Tobą. Ach, Panie! chcę,
i bardzo chcę iść za Tobą. ale Ty mi daj.
ażebym zaprzał sam siebie.
II. I weźmie krzyż swój. (Mat. XVI. 24).
Oto drugie słowo nauki doskonałości. Przez
krzyż mają się rozumieć wszystkie ciężkości
i przeciwności ciała i duszy. Weźmij, dobrowolnie. zupełnie, obojętnie względem trwania
i rodzaju cierpień, z całą szybkością i dzielnością miłości, z całą głębokością i cierpliwością
pokory: to jest wszelki krzyż, zawsze, wszędzie. pokornie, ochotnie, wytrwale. Gdybyś
był stał z Maryją i z Janem u stóp Chrystusa
Ukrzyżowanego, i gdyby z krzyża, na którym
za ciebie konał, zawołał do ciebie: Weź krzyż!
czy byś Mu odmówił? Z krzyża, mój bracie,
do ciebie Pan woła! Czemuż się ociągasz?
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III. A naśladuje mię. (Mat. XVI. 24). Oto
trzecie i ostatnie słowo, szczyt doskonałości:
naśladować Chrystusa. W czym? We wszystkim. .lak długo? Zawsze. — Jako żołnierz
za Wodzem, jako sługa za Panem, jako syn
za Ojcem, jako uczeń za Nauczycielem, jako
kochający za Ukochanym: tak ja za Tobą.
0 Wodzu mój. Panie, Ojcze. Mistrzu i Miłości
moja!
NTA P I Ą T E K PO N I E D Z I E L I X V I I . PO Ś W I Ą T K A C H .

0 Przemienieniu Pańskim.
1. A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra,
1 Jalcóba, i Jana, brata jego. (Mat. XVII. 1).
Dlaczego z pośród dwunastu Apostołów trzech
tylko wybrał na świadków swej chwały? Dla
łatwiejszego zachowania tajemnicy aż do śmierci. Masz w tym naukę roztropności, ażebyś
tajemnicy mnogiej liczbie przyjaciół bez potrzeby nie zwierzał. Zaś trzech świadków było
dostatecznym. Wuściu dwu abo trzech świadków
stanie wszelkie słowo. (II. Do Kor. XIII. 1).
Dlaczego zaś tych trzech obrał? Może dla
nagrodzenia wiary Piotra, a miłości dwóch
drugich, którzy na głos Jego sieci i ojca zostawili. Ależ Go wszyscy miłowali! Pan jest:
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wolno Mu było kogo chcieć wybrać. A przeto
nie chcącego, ani bieżącego, ale litującego się
linga jest. (Do Rzym. IX. 16). Oddaj się Panu
zupełnie, niecli cię wybierze, do czego sam
chce; a gdy wybierze innych, ty się uniżaj,
a nie zazdrość, nawet łask duchownych, bo
Pan jest: ty wiernie służ, a Panu zostaw czym
i kiedy nagrodzić cię ma. ! wyprowadził je na
górę wysoką osobno. Przez to nas uczy, że dla
poznania rzeczy Boskich potrzeba się wznosić
nad rzeczy ziemskie: że dla doznawania pociech Boskich potrzeba się trzymać w odosobnieniu od świata, które zależy na wewnętrznym
skupieniu i zwróceniu ducha ku Bogu.
11. I przemienił się przed nimi. A oblicze
Jego rozjaśniało jako słońce: a szaty Jego
stały się białe jako śnieg. (Mat. XVII. 2).
Ach. Panie! Tyś się nie przemienił, okazując
się Twym uczniom w blasku chwały Twojej,
aleś się przemienił, gdyś Twą chwalę ukrył,
tak. że Cię za syna cieśli miano. Ty się
przemieniasz, gdy się ukrywasz w Najświętszym Sakramencie, pod odrobiną chleba i wina. Daj mi, o Panie! żywą wdzięczność za
tę miłość Twoję. Daj mi żywą wiarę, abym
w tym Sakramencie widział słońce Bóstwa
Twego, i nad śnieg bielszą czystość Ozłowie-
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czeństwa Twego. Daj mi. o Panie! żywą miłość, abym przez nią Twoim słońcom gorzał
i Twą białością jaśniał, cichy i pokorny.
111. A oto się im ukazali Mojżesz i Elijasz,
z Nim rozmawiający. (Mat. XVII. 3). Mojżesz
prawo, a Elijasz proroków oznaczał. A więc
Zakon stary świadectwo dał Chrystusowi, prawodawcy nowego Zakonu, opartego na śmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa Pana. o czym
właśnie Mojżesz i Elijasz z Panem rozmawiali.
W pośród rozradowania bolesna rozmowa. Niech
to nas uczy, że nie było chwili, w którójby
Chrystus Pan nie cierpiał. Niech to nam przypomina, że źródłom chwały wiecznej boleść
Chrystusowa. Niech to nas uczy: wśród boleści zachować pogodne serce: i wśród boleści
radujcie się i weselcie się: aboieiem zapłata
wasza obfita jest w niebiesiech (Mat. V. 12),
radujcie się i weselcie, bo utrapienia tego czasu niniejszeyo nie są godne przyszłej chwały,
która się w nas objawi. (Do Rzym. VIII. 18).
NA SOBOTĘ PU NIEDZIELI XVII. PU ŚWIĄTKACH.
Życzenie P i o t r a w Przemienieniu Pańskim.

I. A odpowiadając Piotr, rzekł do .Jezusa:
Panie, dobrze jest nam tu być. (Mat.XVII.4).
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Ach ! nie tylko tu. Panie, ale wszędzie, gdzie
jesteś, dobrze jest nam być, chociażby na krzyżu!
Proś Boga o takie uczucie, bo trwać przy .Jezusie tylko czasu pociechy, niewielka zasługa.
Zważ wierność twą i wytrwałość przy Chrystusie. czasu utrapienia, boleści, trudności,
prześladowania i pogardy. Zawstydź się. żeś
tak chciwy pociech, a tak do krzyża leniwy.
II. Jeźli chcesz, uczyńmy tu trzy przybytki:
Tobie jeden, Mojżeszowi jeden, a- Elijaszowi
jeden. (Mat. XVII. 4). Piotr ze zbytku szczęścia i radości, jakby w zachwycenie porwany,
nie wiedział, co mówił. Tylko co słyszał, że
Chrystus ma cierpieć, a teraz chciałby już
w radości zamieszkać. Wolno jest i tobie prosić o pociechy duchowne, ale jak Piotr prosił:
jeźli chcesz, Panie: jeźli Bóg chce i dla chwały
.lego. Ale jakże się wstydzić powinieneś, że
więcej dbasz o pociechy ziemskie, i w pośród
tych pociech, nie Bogu, ale sobie przybytki
stawiasz.
III. Gdy On jeszcze mówił, oto obłok jasny
okrył je. (Mat. XVII. 5). Ileż to ciemnych
obłoków okrywa twą duszę, zbytnie przywiązaną do pociech, które trwać nie mogą. Skoro
cię pobożność tkliwa odstąpi, wnet wpadasz
w zachmurzenie. Nie na tkliwości, ale na
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wierności zależy prawdziwa miłość i pobożność.
Pociechy duchowne, jakkolwiek są darem Ducha Świętego, przechodzą jak obłok, obłok
jasny, orzeźwiający, oświecający, ale przechodzący. — (idy przyjdzie, dziękuj; gdy odejdzie. nie tęsknij, ani się zasmucaj; pociecha
bowiem duchowna odstąpi, ale Dawca pociechy, Jezus, nie odstąpi.
NA NIEDZIELĘ XVIII. PO ŚWIĄTKACH.
Głosem z obłoku z a t r w o ż e n i uczniowie.

I. A oto głos z obłoku mówiący: Ten jest
Syn mój miły, w którymem sobie dobrze upodobał: Jego słuchajcie. (Mat. XVII. 5). Kiedy
Chrystus o przyjść mającej męce swój w rozradowaniu rozmawia. Bóg Ojciec Synem Go swoim
wyznaje i ogłasza na tejże górze, na której,
.jak niektórzy mniemają, Chrystus przez szatana był kuszon. Zwycięstwo nad pokusami
i gotowość do krzyża i tobie zjedna, że cię
Bóg synem swym nazwie, tam. gdzie zwycięstwo odniesiesz, gdzie dla Chrystusa ucierpisz.
Albowiem strzeże Pan ufszystkich, którzy Go
miłują, (Ps. CXL1X. 20). 1 Mądrość mówi: Ja
miłuję tych, którzy Mię miłują. (Przyp. VIII.
17). A zaś więlcszój nad tę miłości żaden nU

ma: aby kto duszę swą położył za przyjaciół y
swoje. (Jan, XV. 13). Cóż powiesz o miłości,
którą okazał nam Chrystus, który duszę swą.
to jest swe życie, nie za przyjacioły. ale za
nieprzyjacioły swoje, za nas położył!
II. Jego słuchajcie. Oto mistrz świata. Słowo
Boże, mówiące do serc waszych. Jego słuchajcie. Słodką, ale i twardą jest mowa Jego; lecz
twardą jedynie sercu twardemu, w ziemi
ugrzęzłem u." Kiedy Bóg Ojciec zaleca, abyśmy
słuchali Syna Jego? Oto w tej chwili właśnie,
gdy Tón o śmierci swej rozmawia. Rozmyślaj
więc nad męką i śmiercią Zbawiciela twego,
słuchaj, co ci przez śmierć swoję mówi: Słuchaj. gdy cię pobudza do wzgardy świata, do
umartwień, do ubóstwa, do znoszenia krzywd
i obelg, do zaprzania się. do dźwigania krzyża.
III. A usłyszawszy uczniowie, upadli na
twarz swoję, i bali sic bardzo. (Mat.XVII.(i).
Upadli na twarz swoje, dla uszanowania głosu
Bożego, poddając Mu się z pokorą. — A ty
jak się poddajesz głosowi Bożemu, to jest
woli Bożej? — I bali się bardzo, dla nieskończonego Majestatu Boskiego. — Czyż ten
sam Majestat Boski nie otacza cię zewsząd?
czy się nie roztacza nad głową twoją? —
a jednak się nie boisz, i w obecności Jego
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grzeszyć się nie lękasz! Snać. żeś -Boga do
serca nie puścił, albo z serca wygnał, kiedyś
tak niemądry. Początek mądrości bojaźń Pańska. (Ekkl. i. Ifi).
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XVIII. PO

ŚWIĄTKACH.

Chrystus podnosi uczniów, i z niemi z góry zstępuje.

I. I przystąpił Jezus i dotknął sie ich, i rzekł
im: Wstańcie, a nie bójcie się. (Mat.XVII.7).
Ach. Panie Jezu ! tylko bądź przy mnie, a bać
się nie będę! Nie bójcie się, prawdziwi uczniowie Chrystusowi. Nic bójcie się, prawdziwi
miłośnicy krzyża. Nie bójcie się, którzy słuchacie głosu Bożego i strzeżecie go. Nie bójcie się, w trudach, w cierpieniach, w ubóstwie,
w prześladowaniach, w śmierci. Łaska Jezusa
z wami: ta was wesprze, pocieszy, obroni
i wskrzesi. Wstań mężny i odważny. Choćby
stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się
bało serce moje. (Ps. XXVI. 2). Abowiem
przez cię będę wyrican z pokusy: « w Boyu
moim przestąpię mur. (Ps. XVII. 30).
II. A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, jedno samego Jezusa. (Mat. XVII. 8).
Zniknęły głos. obłok. Mojżesz, Mijasz, jasność
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oblicza, białość szaty; został sam Jezus: nie
widzieli, jedno samego Jezusa.
Niech cię to
uczy, równie w radościach jak i w przeciwnościach, samego widzieć Jezusa. W tym
wszystkim, co cię otacza, co ci się przydarza,
co czujesz, czego pragniesz, samego szukaj
Jezusa. O Jezu mój! kiedyż tak szczęsnym
będę. abym Cię samego szukał, Ciebie samego
znalazł, i Ciebie samego oglądał.
111. A gdg zstępowali z gorg, przykazał im
Jezus, mówiąc: Nikomu nie powiadajcie widzenia, aż Sgn człowieczy zmartwychwstanie.
(Mat. XVII. 9). I ty ukrywaj twą chwalę aż
do zmartwychwstania; tym sposobem najbezpieczniej zachowasz ją. Łaski od Boga dane
pokornym milczeniem najlepiej się strzegą.
Szpetnie jest chwalić się tym. co nie nasze.
Nić nie jest naszego, co jest dobrego. '/> łuski
Bożej jestem to, com jest. (1. Do Kor. XV. 10).
Staraj się w pokorze, iżbyś mógł powiedzieć
w prawdzie: a łaska Jeyo przeciwko mnie
próżną nie hyła. (I. Do Kor. XV. 10).

i
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NA WTOREK 1'0 NIEDZIELI XVIII. PO
ŚWIĄTKACH.
Lunatyk do Chrystusa p r z y w i e d z i o n y .

I. Pitnie, zmiłuj się nad synem moim: abowiem lunatykiem jest, i źle się ma. (Mat. XVII.
14). Lunatyk ten jest obrazem człowieka,
niewolnika namiętności swoich. Bo częstokroć
wpada w ogień miłości własnej, gniewu i pożądliwości ; i częstokroć w wodę złych pożądań: który ma ducha niemego (Mar. IX. 10)
i głuchego na rzeczy Boskie: który, gdziekolwiek go napadnie, tłucze go o ziemię, aby
w ziemi leżał, a do Niebieskich rzeczy nie
wznosił się. I ślini się, i zgrzyta zębami, oto
jest mowa namiętności. A schnie (Mar. IX. 17).
pozbawiony rosy pobożności. Im bardziej poznajesz w sobie tę chorobę, tym bardziej staraj się przyczynę jej zniszczyć.
II. Iprzywiodłem go uczniom Twoim: a nie
mogli go uzdrowić.
A odpowiadając Jezus,
rzekł: O rodzaju niewierny i przewrotny: i póle iż będę z wami? pókiż was będę cierpiał?
(Mat. XVII. 10). Wymawia im brak wiary,
po tylu cudach. Weź tę wymówkę do siebie.
O Panie, jakżeś mię długo cierpiał! A kiedyś

cierpieć raczył, to racz i pocieszyć, jakkolwiek niegodnego, i uzdrojyić, i od złogo ducha uwolnić. — Przynieście go tu do omie.
(Mat. XVII. 16). O jak wielka dobroć Twoja.
0 Fanie, który godnych karania łasce Twojej
do siebie nieść każesz! — Niech cię ta dobroć
1 łagodność Chrystusa Pana uczy. ażebyś bez
pociechy nie zostawiał i tych nawet, którychbyś słusznie zgromił i ukarał.
III. I przynieśli go. (Mar. IX. 19). Grzesznik swojemi silami nić może wrócić do Boga:
łaska go przynosi. A gdy go ujrzał, natychmiast go duch jął targać: a upadłszy na ziemią, przewracał się, śliniąc się. Tak to szatan
najsrożej targa i kusi grzesznika, gdy go łaska Boża do Chrystusa przynosi; i w ziemi
go tarza i pianą namiętności upaja, aby od
Chrystusa odwrócił i jakoby o niepodobieństwie nawrócenia przekonał. Nieszczęsny, kto
się da ułudzie tym szalbierstwom jego! Ispytał ojca jego: Jako dawny czas jest, jako mu
się to przydało ? A on powiedział: Z dzieciństwa. (Mar. IX. 20). Z tego pytania i z tej
odpowiedzi ucz się, że im dłużej pobłażasz
namiętnościom, tym srożej tobą miotają.
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NA ŚRODę PO NIEDZIELI XVIII. PO ŚWIĄTKACH.
Uzdrowienie tego lunatyka.

I. A Jezus rzekł mu, ojcu chorego: Jeźli
wierzyć możesz, wszystko jest podobno wierzącemu. (Mar. IX. 22).
Wszystko jest podobno
wierzącemu, — a dlaczegóż tobie tak wiele
cnót niepodobnemi się zdają? — bo słaba twa
wiara. Tego lub innego zwycięstwa nad sobą
lub światem odnieść nie możesz, bo słaba
twa wiara. Mów raczej, że nie chcesz, aniżeli,
że nie możesz. — A natychmiast zawoławszy
ojciec dziecięcia, ze łzami rzeki: Wierzę, Panie: — ale się oraz przyznaje do słabej wiary,
a o mocną prosi, dodając: ratuj niedowiarstwa mego. (Mar. IX. 23). Ach. Panie! ratuj
niedowiarstwa mogo. daj wiarę zupełną i doskonałą. a wolę wytrwałą i mężną. Ileż to
razy zacząłem poprawę moję. lub uczynek dobry. a nie dokonałem. A Ty. Panie, nie tych.
którzy poczęli, lecz tych. którzy dokonali,
uwieńczasz. — Daj mi. o Panie, abym ze św.
Pawłem powiedzieć m ó g ł : Potykaniem dobrym
potykałem się, zawodum dokonał, wiaręm zachował. Naostatek, odłożon mi jest wieniec
sprawiedliwości. (II. Do Tym. IV. 7, 8).

•525
II. A widząc Jezus, iż się rzesza zbiegała,
zagroził duchowi nieczystemu, mówiąc mu: Głuchy i niemy duchu, ja toinę rozkazuję, wynijdź
z niego: a nie wchodź więcej weń. (Mar. IX.
24). lióg nie chce, aby grzech, raz z ciebie
przez łaskę wygnany, do ciebie wracał. Duch
•zły nie wrócił do onego dziecięcia. I do eiebieby nie wrócił, gdybyś go sam nie zaprosił.
A zapraszasz, choć pamiętasz, że cię targał,
choć wiesz, że znowu cię targać, i znowu to
w ogień, to w wodę miotać, i znowu w błocie
tarzać cię będzie. U ślepoto nasza! A zawoławszy i bardzo go stargawszy, wyszedł z niego:
i stal się jako umarły: tak, że ich wiele mówiło :
iż umarł. Tak to nam czasem ciężko oderwać
się od grzechu, że się nam zdaje, żo umrzemy,
że żal za przedmiotem grzechu o śmierć nas
przyprawi. Nie bój się: pókiś u nóg Jezusa,
nie umrzesz. A Jezus, ująwszy rękę jeyo, podniósł go, i wstał. (Mar. IX. 25, 26).'
III. A gdg wszedł do domu, uczniowie Jego
pytali Go osobno: Czemużeśmy go my wyrzucić
nie mogli? I rzekł im: Ten rodzaj żadnym
sposobem wynijść nie może, jedno za modlitwą
i postem. (Mar. IX. 27, 28). Oto masz broń
przeciw najupartszym grzechom. Modlitwa
i post. Broń wszechwładna przeciw pokusom
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wszelkim. Chrystus cię naucza — wierz, módl
się i pość. Bez modlitwy i postu słaba, będzie twa wiara. Przy modlitwie i poście stanie
się dzielną jak ziarno gorczyczne, a wtedy
i góry twej pychy poznosisz — i nic niepodobnego wam nu będzie. (Mat. XVII. 19).
Wierz, módl się i pość.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI XVIII. 1'0
ŚWIĄTKACH.
Chrystus płaci dydrachmę Kościołowi.

I. A gdy przyszli do Ka/arnaum, przystąpili,
którzy dydrachmy odbiirali, do Piotra, i rzekli
mu: Mistrz wasz nie płaci dydrachm? Rzekł:
I owszem. (Mat. XVII. 23, 24). Celnicy żądają od Chtystusa, czego nie wiem. Obruszasz
się na to, i słusznie. A sam gorzej czynisz —
tylko się zastanów. Czy Chrystus winien ci
łaskę odpuszczenia grzechów? Nie winien —
bo gdyby był winien, nie byłoby to łaską.
Więc nie winien. Więc gdy grzeszysz w nadziei przebaczenia, czynisz niesprawiedliwość
i bezbożność nad wszelkie wyrażenie, wyzywając zuchwale Chrystusa do zapłaty za grzech
twój. A niemal zawsze w nadziei przebaczenia
grzeszysz; bo gdybyś tej nadziei nie miał, ni-
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gdybyś nie grzeszył. Czyż dlatego, że I5óg
cierpliwy i miłosierny, ty masz być bezbożnym i zuchwałym?
II. A gdg uszedł w dom, uprzedził go Jezus, mówiąc: Co się tobie zda, Szymonie ? Królowie ziemscy od logo biorą podatek, aho czynsz?
od synów swoich, czyli <>d obcych ? A on rzekł :
od obcych. Jlzekł mu Jezus: Tedyc wolni są
synowie (Mat. XVII. 24. 25) — i' służebnicy
królów ziemskich: a tym bardziej Syn Króla
Niebieskiego i służebni Jego. Dowiódł, /że
podatku nie winien, a jednak go płaci. Źle
byłoby z nami, gdyby Chrystus nic nam nie
dawał, tylko to, co winien! A ty gdybyś
przynajmniej to dawał, coś winien; gdybyś
przynajmniej to czynił, coś winien!
Ul. Ale, abyśmy ich nie zgorszyli, idź do
morza, a rzuć wędę; a onę rybę, która najpierwej wynijdzie, weźmij: a otworzywszy gębę
jej, najdziesz stater: ten wziąwszy, duj im za
mię i za się. (Mat. XVII. 26). Nie chciał ich
gorszyć, chociaż mógł powiedzieć, jak ty często mówisz: nie moja. ale ich wina, jeżeli
się zgorszą. Naśladuj Chrystusa w tej pieczy,
aby nikogo nie zgorszyć. Uważ tu także ubóstwo Chrystusa. I waż nakonicc, że Mu zwięrzęta* posłuszniejszo od ciebie.

•528

N \ PIĄTKK. P0N1EPZIEL1 XVIII. PO ŚWIĄTKACH.
Chrystus zaleca pokorę.

I. W onę godzinę przyszli do Jezusa uczniowie, mówiąc: Kto, mniemasz, większym jest
w Królestwie Niebieskim? (Mat. XVIII. 1).
Skąd spór między Apostołami o pierwszeństwo?
Oto z pychy ludzkiej. Nie masz tak nędznego,
któryby wyniesienia nie pragnął. Skutek to
grzechu pierworodnego, po Adamio wziętego.
Możeś i ty od tego szaleństwa nie wolny? Jeźli
nie większym być, to przynajmniej większym
niż jesteś wydawać się pragniesz. Ale któż
jesteś? jakie są zasługi twoje? Dlaczego tak
wielkie masz o sobie rozumienie? Chyba dla
grzechów twoich, że wielkie były. a może
i są? I do czego rościsz sobie prawo? Któż.
owszem, mniejszym miałby być od ciebie?
II. A Jezus, wezwawszy dziecięcia, postawił
je w pośrodku ich. I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeźli się nic nawrócicie, i nic
staniecie się jako dziatki, nie wnijdziecie do
Królestwa Niebieskiego. (Mat. W i l l . 2, 3).
A więc nie dowolną, ale konieczną jest cnota
pokory, dla dostąpienia Nieba. Chrystus to
najwyraźniej i najdobitniej zaleca. Gdzie nie
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masz pokory, niepodobieństwem jest, aby się
grzech nie wcisnął, albo jakie zło uczucie nie
zmazało duszy. A nic nieczystego nie wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, .leźli więc
nie dla uczciwości, jeźli nie dla miłości w naśladowaniu Chrystusa. tedy z konieczności
pokornym być musisz.
III. Ktokolwiek się ted;/ uniży, jako to dzieciątko, ten jest większy w Królestwie Niebieskim. (Mat. XVIII. 4). Czy słyszysz? co
mówi Słowo Boże, nieomylne. Podług tego
będzie sądzić Sąd Boży, niezmienny. I cóż
z tego. że inaczej świat mówi. kiedy uie świat
sądzi, ł cóż z tego. że inaczej mówią ludzie,
kiedy cię ludzie nie zbawią. 1 cóż z tego, żo
inaczej mówi szatan, kłamca od początku.
Ty trwaj przy prawdzie, wbrew pokusom
wszystkim. A prawda mówi: Abowiem kto
jesi mniejszym między wszystkiemi wami, ten
jest większym. (Łuk. IX. 48).
N A SOBOTĘ l'() N1 El)ZiELI X VIII. PO.ŚW IĄTK AOII
0 upomnieniu braterskim.
I. A jeźliby zyrzćszył przeciwko Tobie brat
twój, idź a karz yo między tobą a onym samym.
(Mat. XVIII. 15). Karz, znaczy t u : upomnij.
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•leźliby zgrzeszył przeciwko tobie, .je/li by cię
skrzywdził, lub w twej obecności Boga lub
bliźniego obraził, winieneś upomnieć brata
twego. Ale jak V Oto ze słodyczą Chrystusową,
wyrażoną w tych słowach: między U>bq a onym:
sam na sam. wobec tylko samego Boga, który
i upominającego i upomnianego sądzić będzie
podług ich serca. Więc w upominaniu nie
bądź niedbałym, i nie bądź ostrym: — więc
w przyjmowaniu upomnienia braterskiego nie
bądź hardym, lecz pokornym i wdzięcznym.
II. Idź a karz: to szczególniej się ściąga
do tych. co władzę mają. a przy władzy ściślejszy obowiązek czuwania nad duszami podwładnych : którego to obowiązku jeźli zaniedbają. niech się boją tej groźby Proroka:
Będzie dusza twoja za duszę jeyo. (III. Król.
XX. 42). I nie dlaczego innego mamy upominać brata, jak tylko dlatego, aby jego duszę pozyskać, a uwolnić swoję: więc nie na
to, aby się nad nim zemścić, lub go upokorzyć. lecz aby go zbawić. A jeźli sami upominanie odbieramy, przyjąć je mamy jako
lekarstwo z ręku lekarza. Nić mamy w nienawiści lekarza, który rani ciało nasze, aby
je uzdrowił. Nie miejmyż więc w nienawiści
upominającego nas brata: czy równego, czy
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starszego, czy młodszego nawet, który rani
duszę naszę. aby ją zbawił.
111. Jeźli cię usłucha, pozyszczesz brata twego.
'(Mat.XVIII. 15). Upomnienie z miłością dane,
z pokorą przyjęte, jest wielkim zyskiem dla
stron obydwóch. Kto daje upomnienie, pozyskuje brata i tych wszystkich, których grzech
brata tego gorszyć może — a własną duszę
wyzwala, podług tego. co często powtarzał
święty Alfons Liguori: Duszę zbawiłeś, dusze
wyzwoliłeś. Kto upominanie przyjmie, pozyszcze duszę własną, pozyszczo miłość upominającego. pozyszcze samego Boga. O jakiż zysk
zewsząd w słuchaniu Chrystusowej mowy!
NA NIEDZIELĘ XIX. PO ŚWIĄTKACH.

Podobieństwo o słudze, któremu Pan odpuścił dług jego.
1. Przypodobant jest Królestwo Niebieskie
człowiekowi królowi, który chciał kłaść liczbę
z sługami swojemi. (Mat. XVIII. 23).
Sługa
jesteś, wiele winny za grzechy. Musisz zdać
liczbę Bogu wszystko wiedzącemu, sędziemu
najsprawiedliwszemu. Z jakim umysłem stanąłbyś w tej chwili przed sądem J e g o ? A gdg
począł liczbę kłaść, przywiedziono mu jednego,
który mu był winien dziesięć tysięcy talentów.
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(Mat. XVIII. 24). Tyś jest dłużnikiem onym.
Nie masz większego długu, jako dług grzechu.
A ty iłeżeś to na głowę twoję nagromadził
tych długów? A gdy nie miał skąd oddać,
kazał<jo ł'an jeyo zaprzediu;. (Mat. XVIII. 25).
1 ty nie masz skąd oddać, jeźli nie weźmiesz
od Togo właśnie, któremu masz płacić. A tak
oto między trwogą a nadzieją postawiony jesteś. Trwoga z grzechu. Nadzieja z miłosierdzia Boskiego. Patrz więc, abyś się nie zaprzedał grzechowi. Przez grzech utracamy
wolność. Kto grzeszy, staje się niewolnikiem
grzechu. O gorzka i ciężka niewola!
11. A upadłszy sługa on, prosił Go, mówiąc: Miej cierpliwość nade mmi, a wszystko
Tobie oddam. (Mat. XXIII. 10). Ileż to razy,
o Jezu, i nade mną. nieproszącym. cierpliwość
miałeś! Nieskończonej cierpliwości Twej winieni, żem dotąd nie w piekle. Miłosierdzia
Pańskie, żeśmy nie zniszczeli. (Tr. III. 22).
Za chwilę grzechu Aniołowie strąceni do piekieł. A ja, co tak długo grzeszę, jeszcze mam
nadzieję wypłacić się Tobie własną krwią
Twoją, którą mi tak hojnie dałeś, a którą
jam tak niegodziwie deptał. O dobroci i miłości
Boga mojego! O niewdzięczności moja!
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III. A Pan zlitowawszy się nad swym sługą,
wypuścił go, i dług mu odpuści!. (Mat. XVIII.
27). O jakże łatwo Hóg się ubłagać daje!
O jak oblita dobroć i zmiłowanie, dające więcej, niż to, o co prosim, jak to. czego spodziewać się możemy. Tej hojności miłosierdzia
nieraz już doznałeś. Nie tylko Bóg cię wyzwolił z niewoli grzechu, ale cię nadto za
syna przysposobił i dziedzicem królestwa uczynił. Czyś na to zasłużył? Czy możesz kieily
zasłużyć? — Nigdy. 1 miałżebyś jeszcze obrażać miłosierdzie takie!
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XIV. PO
ŚWIĄTKACH.

Niewdzięczność i złość onego sługi.
I. Lecz sługa on, wyszedłszy, nalazł jednego
z towarzyszów swoich, który mu był winien sio
groszy: i ująwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś
winien. A upadłszy towarzysz jego, prosił go,
mówiąc: miej cierpliwość nade mną, a oddam ci
wszystko. A on nie chciał: ale szedł i wsadził
go do więzienia, ażby oddał dłtuj. (Mat. XVIII.
28—30). 1'odobien jesteś onemu słudze: Bóg
i - I tyle odpuścił, a ty bliźniemu swemu odpuścić nie chcesz!
ujrzawszy towarzysze jego
PJ
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co się działo. — lm mniej widzisz twe wady,
tym więcej drudzy je widzą. Zasmucili się
bardzo — ale nie rozgniewali, i w tym miłość
okazali. I przyszli i powiedzieli Panu swemu
wszystko, co się było stało. (Mat. XVIII. 31).
Co się było stało — nie zaś. co się i m zdawało:
powiedzieli Panu — Jemu sąd zostawując, a sami nie sądząc. O gdybyś i ty nie sądził brata
twego, sąd o nim zostawując Rogu!
111. Tedy zawołał go pan jego, i rzekł mu:
Sługo niecnot/iwy, wszystek dług odpuściłem
ci, i żeś mię prosił, łżali tedy i ty nie miałeś
się zmiłować nad towarzyszem twoim, jakom
się i ja zmiłował nad tobą? (Mat. XVIII. 32,
33). Cóż niegodziwszego być może? Chcesz,
aby cię znoszono, a znosić nie chcesz: chcesz,
ażeby ci wszyscy służyli, a ty nikomu: chcesz
dla siebie wolności, dla braci niewoli. Bój
się! Bo jeźli nie będziesz Boga naśladować
w miłosierdziu. On cię naśladować będzie
w srogośc.i i okrucieństwie twoim, i odda ci
za złe, które uczynisz bliźniemu swemu. —
Każdei/o, według drogi jego studzić bęile... mówi
Pan Bóg. (E/ech. XVIII. .30).
III. / rozgniewawszy się Pan jego, podał
go katom, ażby mu oddał wszystek dług. (Mat.
XVIII. 34). Nie odżywają wprawdzie odpu-
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szczone grzechy: lecz niewdzięczność, )>o odpuszczeniu, jest tyra większym grzechem, im
więcej Bóg nam odpuścił. Bóg ci odpuścił
ciężkie winy: ty, jeźli nie odpuszczasz winowajcom swoim, jako niewdzięcznik będziesz
podań katom.
Takci i Ojciec mój niebieski
uczyni team, jeśli nie odpuścicie każdy bratu
siremii z serc waszych. (Mat. XVIII. 35). Trzeba
odpuścić z serca, wyrzucając z serca nawet
wspomnienie urazy, jako Bóg odpuszcza szczerze pokutującemu, gdy mówi: Wszystkich nieprawości jego, które czynił, pamiętać nie będą.
(Ezech. XVIII. 22).
NA WTOKKK PO NIEDZIELI XIX. PO ŚWIĄTKACH.

Chrystus wzbrania się iść do Jerozolimy na
dzień kuczek.
I. Rzekli tedy do Niego bracia jego: Odejdź
stąd, a idź do żydowskiej ziemi: żeby i uczniowie Twoi widzieli dzieła Twe, które czynisz.
(.Jan, VII. 3). Czy chwały Chrystusowej i pożytku bliźnich, czy swojćj szukali, pobudzając
Go do czynienia cudów, rzecz jest wątpliwa.
A ty czego szukasz: czy chwały Bożej, czy
też własnej chwały, czy pożytku bliźnich, czy
zysku własnego w tym wszystkim, co czynisz,
19*
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czego pragniesz i co doradzasz ? Oczyszczaj
intencyją swoję, bo podług intoucyi Bóg sądzić będzie.
II. Abowiem żaden nic w skrytości nie czyni,
a sam chce być na jawie. Jeźli te rzeczy czynisz, oznajmij sam siebie światu. (Jan, VII. 4).
Sądzą o Chrystusie podług skłonności własnej,
jakoby Mu pilno być powinno ogłaszać się
światu z całą chwałą swoją. Wielkim jest błędem. a bardzo powszechnym, sądzić o bliźnim
podług słabości własnej. I zwykle to, o co
posądzasz drugich, jeźli się dobrze zastanowisz. dostrzeżesz sam w sobie. Upatruj więc
w sobie i w sobie zabijaj te wady, które w bliźnim widzisz.
III. Rzekł im tedy Jezus: Czas mój jeszcze
nie przyszedł. (.Jan, VII. 6). Mówi tu o czasie
Męki swojej, przed którą miał wejść publicznie
do Jeruzalem: i teraz pójdzie, ale potajemnie,
bo czas Jego jeszcze nie przyszedł, czas naznaczony przez Ojca Jego Niebieskiego. Obyś
i ty za jedyną wskazówkę miał wolę Bożą.
nie zważając na to. co mówi świat, bo i Chrystus był w nienawiści u świata. — A'e mnie
świat ma w nienawiści, rzecze Chrystus: że
ja świadectwo wydawani o Nim, iż sprawy
Jego s<[ złe. (Jan. VIII. 7). Kto nie przyzwala
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sprawom złych, będzie w nienawiści n nich.
Ale lepszą jest złych nienawiść, niżeli ich
miłość. Nie odstępuj więc cnoty, dla miłości
złych ludzi, ani się bój ich nienawiści, bylebyś ich kochał, na wzór Chrystusowy.
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI XLV PO ŚWIĄTKACH.
Chrystus idący do Jeruzalem, nie przyjęty od
Samarytanów.
I. I stało sic, gdg się wypełniały dni wzięcia
Jajo, a On utwierdził twarz swoję, aby szedł
do Jeruzalem. (Łuk. IX. 51). Utwierdził twarz
swoję. to jest: szedł mężnie na to miejsce, na
którym wkrótce miał umrzeć. Dlaczegóż ty
się boisz nie tylko o życie, ale o zdrowie
i o powodzenie, i masz wstręt do tego lub
owego miejsca, do tej lub owej pracy, kiedy
Chrystus dla ciebie z mocną twarzą szedł na
miejsce śmierci i na miejsce najcięższej pracy, to jest Męki swojej?
II. I posłół posty przed obliczem swoim!
a idąc weszli do miasta tSamarytańskieyo, aby
Mu u ugotował i. Lecz Go nie przyjęli, iż twarz
Jeyo była idącego do Jeruzalem. (Łuk. IX. 52,
53). Niedawno, na głos niewiasty, wykrzyknęli
Jezusa Mesyjaszem, a teraz Go przyjąć nie
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chcą. Nie kocha prawdziwie, kto dla siebie
kocha. Samarytanie nienawidzili Żydów, a że
Chrystus szedł do Żydów, więc nienawidzą
Chrystusa, i nie przyjmują (io. I my, gdy
nienawidzim bliźnich, nienawidzim Chrystusa;
gdy się sprzymierzamy ze światem, gdy służymy światu, nie przyjmujem Chrystusa.
111. A widząc uczniowie Jego Jakób i Jan,
rzekli: Panie, chcesz, rzeczemy, aby ogień zstąpił
z Nieba i spalił je. (Łuk. IX. 54). Niedobra
to gorliwość, która zemstą pała. I dlatego
Chrystus, obróciwszy się, sfukał je, mówiąc:
Me wiście, czyjego ducha jesteście. Syn człowieczy nie przyszedł dusze (racic, ale zachowywać.
(Łuk. JX. 55, 56). A ty po coś przyszedł:
czy po to. aby duszę swą stracić, czy by ją
zachować? Czy po to, aby świat burzyć, czy
by pokój szerzyć V Patrz więc, abyś to czynił,
na co cię Bóg stworzył. A strzeż się, abyś.
pod pozorem cnoty, nie nosił złości, a pod
pozorem miłości Boga. nie karmił nienawiści
bliźnich, lub miłości własnej.
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NA CZWARTEK PO NIEDZIELI XIX. PO
ŚWIĄTKACH.
Chrystus oczyszcza dziesięciu trędowatych.
I. Zabieżeli Mu dziesięć mężów trędowatych.
Wspomnij na trąd twej duszy — którzy stanęli
zdaleka — znając nieczystość; swoję, zbliżyć
się nie śmieli, ale zdaleka wyglądali miłosierdzia Boskiego, pokornie się stawiąc. — 1 podnieśli głos żywego pożądauia. mówiąc z uczuciem pełnej ufności: Jezusie, nauczycielu, zmiłuj
się nad nami. (Łuk. XVII. 12. 13). Tak mamy
do Boga wołać, pokornie, gorąco i z ufnością,
by się nad nami zmiłował. — Zmiłuj się
nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia ' Twego. A według mnóstwa litości Twoich, zgładź nieprawość maję. (Ps. L. 3).
II. Które gdg ujrzał, rzekł: Idźcie, okażcie
się kapłanom. (Łuk. XVII. 14). Do kapłanów
należy o trądach sądzić. Dziękujmy Bogu, że
nam dał tych sędziów, wyzwalających nas od
sądu Bożego tych lekarzów, oczyszczających od
trądu dusze nasze. 1 do ciebie Bóg woła:
Idź, okaż się kapłanowi, bo i ciebie uzdrowić
chce. — I stało się, gdy szli, hyli oczyszczeni.
(Łuk. XVII. 14). Oto owoc posłuszeństwa.

I
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Jako nieposłuszeństwo kala duszę naszą, tak
posłuszeństwo oczyszcza ją. Jako nieposłuszeństwo oddala nas od Boga. tak posłuszeństwo do Boga nas zbliża.
III. A jeden z nich, gdy oln wżył, że In/ł
uzdrowion: wrócił się, głosem wielkim chwaląc
Bogu: f padł na oblicze u nóg Jego, dziękując: u ten był Samarytan. A Jezus odpowiedziawszy. rzekł: Zaż nie dziesięć jest oczyszczonych ? a dziewięć kędy są ? Nie jest naleziony,
któryby się wrdcił, a dał Boyu chwałę, jedno
ten cudzoziemiec? (huk. XVII. 15—18).
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI XIX. PO ŚWIĄTKACH.
Chrystus naucza publicznie w kościele.
1. Szuka/i Go tedy Żydowie w dzień śn ięty,
a mówili: Gdzie On jest? (Jan. VII. 11). Ani
(lo po imieniu nazwać raczą, tak się dla ciebie wzgardzonym słał Chrystus. / było o Nim
wielkie szemranie między rzesza. Za dobre, które
uczynił, złe Mu oddawali. — I ty innej od
świata nie czekaj nagrody. — Jedni, ale jak
nieliczni! powiadali: że jest dobry. I)r::dzy zasię, a tych mnóstwo! mówili: Nie, ale zwodzi
rzesze.— Nagotuj się na krzywe sądy ludzkie,
gdy prostą postępujesz drogą. — Wszakże o Nim
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z tyci;, co powiadali, że jest dobry, żculm
jawnie nie mówił, dla bojaźni Żydów. (Jan, VII.
13). U ileż to i na tobie może wzgląd i boja/.ń ludzi! Oby 1 $óg zwyciężył w tobie!
II. A gdy już było w pół święta, wszedł
Jezus do kościoła, i uczył. (Jan, VII. 14).
Czekał do pół święta, ustępując wściekłości
Żydów. Lecz skoro się uśmierzyli, nauczać
ich począł. — Ucz się ustępować roztropnie
bliźnim, gdy są w wzburzeniu. Nie bądź zuchwałym w działaniu, ani też trwożliwym,
i dla trwogi ludzkiej nie, rzucaj obowiązków
swoich. 1 dziwowali się Żydowie nauce Chrystusowej, ale bez owocu, bo jej do serca nie
brali. — Możeś i ty z tych liczby, co wiele
słyszą i wiedzą z nauk Chrystusowych, ale
ich nie pełnią. Bój się, bo podług miary
światła, Bóg cię sądzić będzie.
III. [żali wam Mojżesz nie dał zakonu: a żaden z was nie czyni zakonu? (Jan. VII. 19).
0 jakoż słuszniej a straszniej Jezus nam wymówić może: Izaliż wam Zakonu nie dałem:
1 czemuż yo nic czynicie? I jako Żydów, tak
nas. grzeszników, sprawiedliwie pyta: Przecz
Mię szukacie zabić? Odpowiedziała rzesza,
i rzekła: dyjabelstwo masz. (Jan. VII. 20).
Komu to mówiąV Synowi Bożemu. O zgrozo!
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A Syn Hoży milczy. Dlaczegóż ty nic milczysz, gdy cii; znieważają? bo zapominasz, żeś
jest synem Hożym.
NA SOBOTĘ 1'0 NIEDZIELI XIX. 1*0 ŚWIĄTKACH.
Książęta i Faryzeuszowie wysyłają sługi na pojmanie
Jezusa.
I. Usłyszeli Faryzeuszowie, iż to o Nim rzesza
szemrała - że jest Mesyjaszem — i posłali książęta i Faryzeuszowie sługi, ahy Go pojmali.
(Jan, VII. 32). Prostaczkowie wierzą i kochają
Jezusa, a dumni Faryzeuszowie, bojący się
utraty swej władzy, mszczą się i ścigają. Tak
jedna namiętność zapala drugą. — A obróciwszy
się do sług onych, rzekł im tedy Jezus: Jeszcze mały czas jestem z wami: a idę do Tęgo,
który mię posłał. Szukać mię będziecie, a nie
najdziecie: a gdziem ja jest, wy przyjść nie
możecie. (Jan, VII. 33, 34). O straszne słowa!
Nie mów ich do nas. o Panie! Daj się nam
naleźć, i dozwól przyjść, gdzie jesteś, a od
siebie odejść nam nie dawaj!
II. A w ostateczny dzień wielki święta, stał
Jezus, i wołał, mówiąc: Jeźli kto pragnie,
niech do mnie przyjdzie, a pije. (Jan. VII. 37).
1 ty pragniesz — ale czego? Czy mętnych

wód roskoszy świata, czy tóż czystego zdroju
zbawienia wiecznego i samego Boga? Ach!
porzuć już świat i złudzenia jego, które nasycić nie mogą: a pragnij, czegoś pragnąć
powinien: źródła wody żywej. Oto Chrystus
cię wzywa, idź i pij do sytości, której po za
Bogiem nie znajdziesz. Jeźliś czego innego
pragnął, wyznaj, żeś się nie nasycił.
UJ. A niektórzy z nich chcieli Go pojmać:
ale się Nań żaden ręką nie targnął. Przyszli
tedy słudzy do najwyższych kapłanów i Faryzeuszów. A oni im rzekli: Czemu ście Go
nie przywiedli?
Odpowiedzieli słudzy: Nigdy
tak człowiek nie mówił, jako ten człowiek.
(Jan, VII. 4 4 - 4 6 ) . Gdybyś tak słuchał Chrystusa. jako słudzy oni, nie zważałbyś na mowy ludzkie, bo nigdy tak człowiek nie mówił:
i nie targnąłbyś nigdy ręki swej na Niego,
to jest, nie łamałbyś praw Jego. Zawstydź
się. że mając obowiązek bronić Chrystusa,
mniej czułym jesteś na głos Jego, aniżeli ci,
co przeciwko Niemu wysłani byli.
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NA NIEDZIELĘ XX. PO ŚWIĄTKACH.
Słudzy wysłani na pojmanie Jezusa, wracają wychwalając 60.
I. Przyszli fet!u studzi/ do Najwyższych kapłanów i Faryzeuszów. A oni im rzekli: Czemuście Go nie pojmali? {Jan. VII. 4ó). Jak
czuwają nad spełnieniem zbrodniczych postanowień swoich, jak dopytują o przyczynę niespełnienia onych! O gdybyś tak czuwał w świętych postanowieniach swoich, gdybyś wchodził w przyczyny niewierności swoich i powstawał na się, ilekroć przekroczysz rozkazanie Boże! Postanawiać a nie spełniać, tyle
pomaga, co głodnemu nie jeść. Nie dość jest
chcieć dobrego, trzeba je wykonać.
II. Odpowiedzieli słudzy: Nigdy tak człowiek
nie mówił, jako ten człowiek. (Jan. VII. 46).
Nie boją się gniewu Faryzeuszów, ani pochlebiają panom swoim: lecz śmiało wyznawają
Tego. na którego pojmanie wysłani byli. a który
słodkością mowy swojej ich pojmał. Wychwalają (io przed temi. co Go zabić chcieli. Naśladuj to męstwo i tę świętą wolność, którą
w rzeczach lloskich zachować potrzeba. Tej
wolności i męstwa używaj naprzód przeciw
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.samemu sobie, a potym względem drugich,
w miarę obowiązków powołania swojego. Nie
co miłe. ale co zbawienne mów sobie i drugim.
11. Odpowiedzieli iw tedy Faryzeuszowie:
Aboście i wy zwiedzeni? (Jan. VII. 47). Gdy
im podziedzieli słudzy: Nigdy tak• człowiek• nie
mówił, winni byli zapytać: cóż takiego mówił?
lecz oni. zamiast tego, łają swe sługi. Gniew
i zazdrość zaślepiły ich. Gdzie namiętność góruje, tam rozum szwankuje. I przywodzą na
obronę swoję to właśnie, co ich potępia, mówiąc : Izaż który z książąt abo z Faryzeuszmo
uwierzył weń? (.lan. VII. 18). Tak to Bóg
swe tajemnice zakrywa mędrcom i pysznym
tego świata, a prostym i pokornym objawia.
Jeszcze i przeklinają wierzących, mówiąc: Ale
ten .gmin, który nie umie zakonu, przeklęci są.
(Jan, VII. 49). Oby mię tak przeklinali pyszni. a błogosławił pokorny Jezus!
N.V PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XV. PO
ŚWIĄTKACH.
Chrystus uwalnia niewiastę, na cudzołóstwie pojmaną.
I. I przywiedli Doktorowie i Faryzeuszowie
niewiastę, którą na cudzołóstwie zastano: i postawili jii w pośrodku, i rzekli Mu: Nauczy-
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cielu! te( niewiastę teraz zastano w cudzołóstwie.
A w zakonie rozkazał nam Mojżesz takie kamienować. Ty tedy co mówisz? A to mówili
kusząc Go : aby Go oskarżyć mogli. (Jan. VIII.
3—6). Znali słodycz Jezusa, więc spodziewali
się. że przeciw tak twardemu prawu osądzi.
A Jezus, schyliwszy się na dół, pisał palcem
na ziemi. (Jan. VIII. 6). Odwleka wydanie
sądu. który wszystko wiedział: a ty, który
nic nie wiesz, tak porywczo sądzisz! Pisał
palcem na ziemi, dla okazania, że łatwym jest
do przebaczenia, bo woda i wiatr znieść mogły, co na piasku pisał. Łzy i westchnienia
zmazują grzechy, na ziemi pisane.
II. Gdy tedy nic przestawali Go pytać, podniósł się, i rzekł im: Kto z was bez g rzęch u
jest, niech na nie pierwszy rzuci kamień. (Jan.
VIII. 7). Wielokroć kuszony, ani ją rozgrzesza, prawo zachowując, ani ją potępia, nad
nią się litując, który przyszedł nie zatracać,
co znalazł, lecz odszukać, co było zginęło.
Jio przyszedł Syn człowieczy szukać i zbawiać,
co było zginęło. (Łuk. XIX. JO). Kto z was
bez grzechu — tćmi słowy Chrystus wkłada
zbawienne wędzidło na sądy i języki ludzkie.
Alboś więc bez grzechu, jeżeli chcesz sądzić:
albo nie sądź, jeźliś nie bez grzechu.
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III. A usłyszawszy, jeden za drtujim wychodzili, począwszy od starszych. Bo każdy, wejrzawszy w siebie, uznał się gorszym od tej
niewiasty. Gdybyś wglądał w siebie, nie rzucałbyś kamieni na bliźniego swego. — I został
sam Jezus, a niewiasta w pośrodku stojąca,
w skrusze i nadziei przebaczenia czekająca.
A podniósłszy się Jezus, aby wejrzał na nią
okiem miłosierdzia, rzekł jej: Niewiasto, gdzież
są, co na cię skarżyli? żaden cię nie potępił?
która, rzekła: Żaden, Panie. A Jezus powiedział:
I ja ciebie nie potępię.
Idź a już więcej nie
grzósz. ( J a n , V I I I . 9—11). Obronił ją od przeciwników. jako jej obrońca: rozgrzeszył, jako
sędzia łaskawy. Czegóż się nie masz spodziewać po tej łaskawości, bylebyś zachował, co
powiedział Chrystus: Już więcej nie grzdsz.
NA WTOKKk 1'0 NIEDZIELI XX. 1'0
ŚWIĄTKACH.
Chrystus naucza w kościele.
1. Jam jest światłość świata.
Kto za mn<i
idzie, nie chodzi w ciemności: ale będzie miał
światłość żywota. (Jan, VIII. 12).
Chrystus
jest światłością, oświecającą umysły ludzkie
względem prawdy i fałszu, względem złego

•548

i dobrego. Bez tej światłości będziesz macał
0 południu, jako zwykł macać ciemny w ociemnieniu swoim, i nie naprostujesz dróg
swoich. — O błogosławiona światłości, dająca
mi poznać Boga i drogę do Boga wiodącą!
Kto za tobą idzie, nie chodzi w ciemności.
Stąd ciemności i błędy i grzechy moje, żem
nie chodził za tobą. o światłości moja!
II. Mówili Mn tedy: (Udzie jest, Twój Ojciec? Odpowiedział Jezus: Ani mnie znacie,
ani Ojca mego. (Jan, VIII. 19). W innym
miejscu powiedział im Chrystus: I mnie znacie, i skądem jest, wiecie. (Jan, VII. 28). Znalić
Go, ale jakoby nie znali, bo Go nie słuchali.
Ach, jeźli nie wypełniamy przykazania Jego,
1 nam powić: ani mnie znacie, ani Ojca mego. — Kto mówi, że (io zna, a przykazania
Jego 7iie chowa, kłamcą jest, a prawdy w nim
nić masz. (I. Jan, II. 4).
III. Rzekł im tedy zasię Jezus: Ja idę, i będziecie mię szukać, i w grzechu waszym pomrzecie. (Jan, VIII. 21). O straszna groźba dla
niewierzących, i w grzechu leżących, i świat
kochających! f mówi! im: Wyście z niskości,
a jam z wysokości. Wyście z teyo świata, a jam
nie jest z tego świata. Przełom wam powiedział,
iż pomrzecie w grzechach waszych. Ho jeźli nie
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uwierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grzechu
waszym. (Jan, VIII. 23.24)
Wyście z niskości,
wyście z teyo świata. — Ozy cię nic trwożą testowa ? Jam z wysokości, jam nie z teyo świata.
Czyż cię to słowa nie dźwigną z błota tej
ziemi do rzeczy Niebieskich i Moskich?
NA ŚRODĘ PO NI UDZIELI W. PO S\\ lĄTKACH.
Słuchając Chrystusa uczącego, wielu uwierzyło.
1. To gdy On mówił, wiele ich weń uwierzyło. Mówił tedy Jezus do tych, co Mu uwierzyli: 'Żydowie'. Jeźłi wy trwać będziecie przy
mowie mojej, prawdziwie uczniami mojemi będziecie, (Jan. VIII. 3(1, 31). Znamieniem dobrego
ucznia jest dobra znajomość nauki mistrza.
Zaś dobra znajomość jest ta. która nie tylko
wie, ale i czyni. Źle, to jest w zły sposób,
zna prawo, kto go nie spełnia. Znaszli w dobry sposób naukę Chrystusa? Niech odpowiedzą sprawy twoje. Jeźli znasz naukę Chrystusową, czemuż przy niej nie trwasz, a. idziesz
za błędami świata, i trwasz w ich niewoli,
jak gdybyś nie poznał był prawdy?
III. / poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. A oni pyszniąc się, odpowiedzieli Mu:
Jesteśmy nasienie Ahruhainotoe, a nigdyśmy ni-
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l.iiniii nie, służyli: jakoż Ty mówisz: wolnymi
będziecie'1; Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę,
zaprawdę mówię wam: Iż wszelki, który czyni
grzech, jest sługą grzechu, (.lan, VIII. 32—34).
Pysznią się tyra. że nie służą ludziom, a nie
wstydzą się tego, że służą grzechowi: a ta
jest prawdziwa i ciężka niewola, niewola grzechu, od której prawda nas wyswobodzi, jeźli
ją przyjmiemy. Niewola grzechu im słodsza,
tym cięższa, a tyra podlejsza, że dobrowolna.
Pożądliwość bowiem tego tylko zwalczyć może. kto jej przyzwala: a skoro jej przyzwalamy. jej niewolnikami się stajem. Albowiem
kto jest od kogo zwyciężon, tego i niewolnikiem jest. (II. Piotr, U. 19). O podła, sroga
i obrzydła niewola! od niewoli grzechu wybaw nas. Panie! Oddajmy się Chrystusowi,
a On nam da wolność. A przełóż jeźli was
SI/II
wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie.
(Jan. VIII. 36).
111. Rzekł im Jezus: Jeźliście synowie Abrahamowi, czyńcież uczynki Abrahammce. (Jan,
VIII. 30). A więc uczynkami naszemi winniśmy dowodzić od kogo pochodzimy i do kogo należymy. Jeźliśmy Chrystusowi, czyńmyż
uczynki Chrystusowe. Jeźliśmy synami Hożymi, czyńmyż uczynki Syna Bożego, dla nas
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wcielonego.
twoje V

A jakie bywały dotąd uczynki

NA CZWARTEK PO NIEDZIELI XX. PO
ŚWIĄTKACH.
Żydzi chcą kamienować Chrystusa
I. Kto z was dowiedzie na wie grzechu?
(Jan. VIII. 4<>). Możeszli z Chrystusem tak
poświadczyć sobie? A jednak potrzeba, abyś
to mógł powiedzieć, i tym. których chcesz
nauczać; bo nie jest dobrym nauczycielem
prawdy, kto prawdy nie czyni: potrzeba, abyś
to mógł powiedzieć i samemu Bogu, który
w dzień sądu grzechów naszych dowodzić nam
będzie. Pozbądź się więc grzechu i już więcej
nie grzesz. — Jeźli prawdę mówię, czemu mi
nie wierzycie? Kto z Boga jest, słów Bożgcli
słucha. Dlatego wy nie słuchacie, że nie jesteście z Boga. (Jan. VII. 40, 57). Kto słów
Chrystusowych nie słucha, kto grzeszy, ten
nie jest z Bogn. Zastanów się nad tym.
II. Odpowiedzieli tedy Żydowie, i rzekli Mu :
Iżali my nie dobrze mówimy, żeś Ty jest Samarytan, i czarta masz? (Jan. VIII. 48). <> jak
szalona potwarz na Bożego Syna ! A z jaką
słodyczą odpowiedział Jezus: Ja czarta nie
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mam: ale. czczą Ojca mego, czego czart nie
czyni: a wyście mienie uczcili (.Jan, VIII.49).
co właśnie czart czyni. Ilekroć grzeszymy,
ilekroć czci odmawiamy 'Bogu. sprawę czarta
czyni ni. Ilekroć chwały swej szukamy, sprawę
czarta czynim. Obyś mógł powiedzieć z Chrystusem: .1 jać nie szukam chwały swej! Ach
nie szukajmy chwały swej. bo ją utracimy:
Jest, który szuka i sądzi: Jemu się oddajmy.
Jego chwały szukajmy. Jego naukę spełniajmy. a chwałę naszę w chwale Jego znajdziem.
Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeźli kto
zachowa mowę moję, śmierci nie ogląda na
wieki. (Jan, VIII. 49—51).
111. Abraham Ojciec wasz z radością żądał,
aby oglądał dzień mój: i oglądał duchem
proroczym, i weselił się. — Nie zrozumieli
tej mowy. bo dla zatwardziałości serca mieli
zaślepienie myśli. — Rzekli tedy Żydowie do
Niego: Pięćdziesiąt lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział?
Rzeki im Jezus: Zaprawdę,
zaprawdę mówię wam: pierwej niż Abraham
się stal, jam jest. Porwali tedy kamienic, aby
Nań ciskali. — Serca kamienne mając, do kamieni się porwali, aby niemi ciskali na Hoga.
który sie do serca ich tak miłośnie wpraszał.
który się im lak jasno objawiał. <• ślepoto,

o złości tych Żydów! — ale i musza, którzy
twardemi słowy na braci ciskając, Boga kamienujemy! Bójmy się. aby Bóg się nam nie
zataił, i nie opuścił serc naszych, które są
kościołem Jego, jako uczynił tym bezbożnym
Żydom. Lecz Jezus zatai} sic, i wyszedł z kościoła. (Jan, ViII. 56— 591. Ustąpił Jezus, aby
nas nauczył ustępować wściekłości, a nie rozżarzać jej ognia.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI XX. PO ŚWIĄTKACH.
Uzdrowienie ślepego od urodzenia.
I. A minio idąc Jezus, ujrzał człowieka ślepego od narodzenia. / spytali Go uczniowie Jego:
Rabbi, kto zgrzeszył: ten, czyli rodzice jego, iż
sie ślepym narodził? Odpowiedział Jezus: Ani
ten zgrzeszył, ani rodzice jego: ale żeby się
sprawy Boże w nim okazały. ( J a n . I X . 1—3).
Z tych słów wyciągnij następujące nauki:
1. Abyś porywczo nie sądził. 2. Abyś w dolegliwościach ciała widział nie tylko karanie, ale
też i chwałę Bożą. 3. Zapytuj często sam siebie: skąd ślepota twoja? Oby była dla okazania się spraw Bożych w tobie ! Lecz. niestety,
z grzechu ślepota nasza! Przypadł z uierzchu
ogień, i nie ujrzeli słońca. (I's. 1A II. '••).

•554
II. Jezus rzekłszy to, plunął na ziemię, a
uczynił błoto z śliny, i pomazał błotem oczy
jeyo. (Jan, JX. 6). ( Błoto rzucone w oczy,
może oślepić widzącego: jakże ślepego oświecić może? Nie pojmujemy dróg Boskich, który
środkami na pozór przeciwnemi cuda swe
sprawuje. 1 tak: przez pokusy umacnia cnotę,
przez oschłość serca oświeca umysł, przez
upokorzenie wywyższa, przez ucisk wyswobadza i t. d. Więc zrzeknij się sądów o sprawach
Boskich, a Boskiej Opatrzności oddaj się zupełnie. A co się tobie szkodliwym zdawać będzie. Bóg to na dobre obróci.
Ul. I rzekł mu: Idź, umyj się w sadzawce
Syłoe. — Mógł odpowiedzieć ślepy: nie woda
mi pomoże, ale moc Twoja: po cóż mię do
wody posyłasz? a jeźli potrzebna woda. po
cóż tak daleko mam jej szukać, kiedy jest
bliżej? nie chcę się wystawiać na pośmiewisko ludu. idąc z oczami zabłoconeini, i t. p.—
Lecz ślopy ten miał światło wiary, rozumiał
moc posłuszeństwa: Poszedł tedy i umył się:
i przyszedł widząc. (Jan, IX. 7). — Tak więc
za spełnieniem woli Bożej przychodzi pożytek
i radość. Dlaczegoś ślepy? Boś nieposłuszny.
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NA SOHOTĘ PO NIEDZIELI XX. PO ŚWIĄTKACH.
Ślepy uzdrowiony świadczy przed Faryzeuszami o do
znanym cudzie.
I. Sąsiedzi tedy, i którzy go przcdtym widali, że byt żebrakiem, mówili: Iżali ten nie
jest, który siadał i żebrał? Jedni mówili: iż
len jest. A drudzy: Nie, ale mu jest podobny.
A on mówił: lżeni ja jest. Mówili mu tedy:
Jakoż ci się oczy otworzyły?
Odpowiedział:
Człowiek on, którego zowią Jezusem, uczynił
błoto: i pomazał oczy me, a rzekł mi: Idź do
sadzawki Syloe, a umyj się. I szedłem, umyłem się, i widzę. (Jan. IX. 8 —11). Komuż
przypisuje uzdrowienie? nie biotu, nie wodzie,
ani wierze swojej: lecz lasce i mocy Jezusa,
od którego wszelka moc, i łaska, i wszelki
dar dobry, w którym źródło nieprzebrane
wszelkiego dobra. Skądkolwiek ci co dobrego
przychodzi, od Boga przychodzi. Ludzie, które
ci dobre wyrządzają, od Boga je dają, będąc
narzędziami Jego. Przedewszystkim więc dziękuj Bogu. i Bogu się kłaniaj.
II. 1 rzekli mu: Gdzież On jest? Powiedział: Nie wiem.
Przywiedli tedy do Faryzeuszów, który był ślepym. A Szabat był, gdy
Jezus uczynił błoto; i otworzył oczy jego. Znowu
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go tedy pytali Faryzcnszowic: jako przejrzał.
A on im odpowiedział: Włożył mi Idola na
oczy, i umyłem się, i widzą. Mówili ledy niektórzy z Faryzeuszów: Ten człotriek nie jest
od Boya, który nie chowa szabatu. A drudzy
mówili: Jakoż może człowiek grzeszny te cuda
uczynić? i było rozerwanie między niemi. Rzekli
tedy ślepemu powtóre: 'l'y co mówisz o onym,
co otworzył oczy twoje? A on powiedział: Iż
jest Prorokiem. Nie wierzyli tedy Żydowie o nim,
żeby by! ślepym i przejrzał: aż wezwali rodziców oneyo, który przejrzał: I pytali ich, mówiąc : Tenże, jest' syn wasz, którego wy powiadacie, iż się ślepo narodził? Jakoż tedy teraz
widzi? Odpowiedzieli im rodzice jeyo, i rzekli:
Wiemy, żeć to jest syn nasz, a iż się ślepo
narodził. Lecz jako teraz widzi, nie wiemy: aho
kto otworzył oczy jego, my nie wiemy: samego
pytajcie, ma lata, niech sam o sobie powie. To
mówili rodzice jeyo. iż się hali Żydów. Abowiem
już się byli zmówili Żydowie: iż jeźłiby (lo kto
wyznał być Chrystusem, aby był z bożnicy wyrzucon.
Dlatego powiedzieli rodzice jego: Iż
mu lata, pytajcie samego. (Jan, XIX. 12 23).
III. Wezwali tedy powtóre człowieka, który
był ślepym, i rzekli mu: Daj chwałę Bogu; mg
wiemy, iż ten człowiek grzeszny jest. Rzekł im
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tedy on: Jeźli grzeszny jest, nie idem: jedno
wiem, iż bywszy ślepym, teraz wiilzę.
Ilzekli
mu tedy: Cóżci uczynił? jakoć otworzył oczy Y
Odpowiedział im: Juzem wam powiedział i słyszeliście, przecz że znowu słyszeć chcecie Y zali
i wy chcecie być uczniami Jego Y
Złorzeczyli
mu tedy, i mówili: Ty bądź Jego uczniem:
a my jesteśmy Mojżeszowe/ni uczniami.
My
wiemy, że Bóg do Mojżesza mówił: lecz tego,
skądby był, nie wiemy. Odpowiedział on człowiek, i rzekł im: W tym iście dziwno jest, że
wy nie wiecie skąd jest, a otworzył oczy moje.
A wiemy, że grzesznych Boy nie wy słuch awa:
a jeźli kto jest chwalcą Bożym, a wolę Jeyo
czyni, tego wgshu-hawa. Od wieku niesłychana,
aby kto otworzył oczy ślepo narodzonego, ('dyby
ten nie był od linga, nie mógłby nic uczynić.
Odpowiedzieli i rzekli mu: W grzechaclieś siee
narodził wszystek, a ty nas uczyszY
I precz
go wyrzucili. (Jan. IX. 24—34).
NA NIEDZIELĘ XXI. TO ŚWIĄTKACH.
Ślepy wyleczony, z synagogi wyrzucony, a przez
Chrystusa przyjęty.
I. / precz go wyrzucili. (Jan, IX. 34). Iż
bronił Chrystusa, prócz wyr/, u eon jest.
Kto
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przy Chrystusie trwa. kto broni cnoty, przez
niecnotliwych precz wyrzucon bywa. Bądź
mężnym, nie - potakuj złemu. Bezbożni cię
wyrzucą, ale cię Bóg przyjmie, i uweseli,
i oświeci, i samego siebie okaże tobie.
II. Ust i/szal Jezus, iż go precz wyrzucili:
a nalazłszy go, rzekł mu: Ty wierzysz w Syna Bożego? Odpowiedział on i rzekł: Który
jest, Panie, abych weń wierzył?
I rzekł mu
Jezus: I widziałeś Go, i który mówi z tobą,
Onci jest. A on rzekł: Wierzę Panie. 1 upadłszy uczynił Mu pokłon. (Jan. IX. 35—38).
A ty czy wierzysz? A jeźlić wierzysz, czemuż
mężniej i stateczniej nie wyznajesz Chrystusa
w mowach i uczynkach swoich?
III. 1 rzekł Jezus: Na stylem ja przyszedł
na ten świat: aby ci, którzy nie widzą, widzieli:
a którzy widzą, ślepymi się stali, (Jan, IX. 39).
To jest: przyszedł oświecać prostych i pokornych, a zaś pysznych i mędrców tego świata,
mądrości Boskiej przyjąć nie chcących, wiele
0 sobie trzymających, w ich ślepocie zostawić.
1 usłyszeli niektórzy z Faryzeuszów, którzy byli
z Nim, i rzekli Mu: Zali i my jesteśmy ślepemi? Rzekł im Jezus: Byście byli ślepemi, nie
mielibyście grzichu. Lecz teraz mówicie: Iż widzimy. Grzech wasz zastawa. (Jan, IX. 40,41).
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Uderz w sumienie swoje, niech ci powie: do
których należysz?
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XXI. PO
ŚWIĄTKACH.
Chrystus jest drzwiami owiec.
I. li ze kł im ted;/ zasię Jezus: Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, żem ja jest drzwiami
owiec. (Jan, X. 7). Do owczarni Chrystusowej
jedynie przez Chrystusa wejść można. < 'hrystus jest drzwiami Kościoła świętego, którego
też jest twórcą, fundamentom, rządcą i głową.
Chrystus jest drzwiami Niebios, On je nam
otworzył przez Wcielenie swoje, przez Krzyż
i Mękę i Śmierć i Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie swoje. On cichy i pokorny. Przez
te drzwi niskie w cichości i pokorze tylko
wejść można. Pyszny i z głową podniesioną
idący, rozbije się o te drzwi, ale w nie nie
wejdzie. Nie bądź więc pysznym, jeźli chcesz
wejść tam, gdzie pokorny Jezus.
II. Jam jest drzwiami. Przez mię, jeźli kto
wnijdzie, zbawion będzie. — Inaczej nikt zbawion nie będzie, jedno przez Chrystusa, to
jest przez pełnienie nauki Jego, przez korzystanie z zasług Jego, przez Sakramenty, przez
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pokusę, przez cierpliwość, przez posłuszeństwo,
przez pokorę,, przez popraw ę żywota. — I wnijdzie i tmijdzie. — Kto wnijdzio w Chrystusa,
wynijdzie ze świata, ze złych nałogów i z saraego siebie. / pastwiska znajdzie. (Jan.X.9).
wewnątrz karmiąc się pobożnością, zewnątrz
dobivmi uczynkami. Uważ: na czym ci zbywa
do tej obfitości.
III. Jam przyszedł, alaj żywot miały, i ohjieićj miały. (Jan, X. 10). Na co Syn Boży
zstąpił z Nieba, na co wyniszczył sam siebie
stając się człowiekiem, na co całą krew swoję
za ciebie przelał, na co umarł? Oto na to,
abyś ty miał żywot wieczny, i miał go obficiej. to jest w wyższym stopniu chwały, aniżeli ton. do którego Bóg człowieka był stworzył. Ten wyższy stopień chwały Syn Boży
przez to ci zgotował, iż się sam uniżył. —
A więc tylko przez uniżenie się swoje dostąpić go możesz. Im oblitsze będzie uniżenie
się twoje w owocach pokory, tym oblitszą
będzie chwała twa w Niebiesiech. Wejrzyj
na stopioń pokory swej, a poznasz stopień
przyszłej chwały swojej. .Jest się czego nie
tylko zawstydzić, ale i zatrwożyć! Strać więc,
strać swą dumę, lecz nadziei nie trać.
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NA WTOREK Po N1EDZIEM X\l. PO
ŚWIĄTKACH.
Chrystus jest Pasterz dobry.
I. Jam jest Pasterz dóbr;/. (Jau, X. 14).
Owca Chrystusowa trzech ma nieprzyjaciół
głównych : Witka, którym jest szatan drapieżny. Najemnika, którym jest świat zwodniczy. / złodzieja, którym jest miłość własna.
O j a k ż e . n a ciebie dybią, jak srodze uderzają!
Lecz bądź mężnym: masz pasterza dobrego,
Jezusa, który cię broni, laską cię swoją zasłaniając i wspierając. Pozwala im wprawdzie
uderzać na ciebie, ale na to tylko, abyś ty
zwyciężył, a On cię uwieńczył. On bowiem
z tobą i za ciebie walczy. Jeźliś zwyciężon,
twoja w tym wina. nie zaś moc nieprzyjaciół
twoich, przeciw którym zawsze masz moc
większą w łasce Chrystusowej, bylebyś jej użył.
Albowiem wierny jest Bóy, który nie dopuści
kasie was nad to, co możecie. (1. Kor. X. 13).
.Masz w Jezusie Pasterza dobrego. Ale czy
Jezus w tobie ma owieczkę dobrą?
U. Jam jest Pasterz dobry: i znam moje.
(Jau, X. 14). O! jakaż pociecha dla duszy
utrapionej, dla duszy spracowanej, dla duszy
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cierpiącej, dla duszy walczącej, gdy w swym
upracowaniu, w prześladowaniu, w boju,
wspomni na pasterza swego, i powie: Jezus
mnie zna! — Ach. duszo moja, zna cię Jezus
i kocha, ażebyś Go znała i kochała: i widzi
cię, abyś (io widziała: i nie opuści cię. lecz
przyjdzie, i pocieszy, i wesprze. Duszę swą
za cię położył, czegóż ci odmówi. — Jam jest,
Pasterz dobry, i znam moje: i znają mię moje...
a dusze moję kładę za owce moje. ( Jan. X.
14. 15).
111. Owce moje słuchają głosu mego: a ja
je znam, i idą za mmi.
X. 27). l'o tych
znamionach poznaj: czyś jest owcą Chrystusową. Kogo słuchasz, za kim idziesz, ten
pasterzem twoim. Może świat, może ciało,
a może sam czart? — Jezu mój, J e z u ! Tyś
pasterzem moim: słuchać będę głosu Twego,
gdzie każesz tam pójdę, choćbyś mię posłał
jako owce między wilki. fMat. X. 16). Choćbyś
mię posłał na pastwiska bezwodne, w Tobie
ufać będę. i mówić będę: Pan mię rządzi,
u ninaczem mi schodzić nie będzie. (Ps. XXI I. 1).
boś Ty powiedział o owcach swoich: Ja im
wieczny żywot dawani: i nie zginą nu wieki,
ani ich żiulen wydrze z ręki mojej. (Jan. X. 28).
Amen.

NA ŚEODĘ PO NIEDZIELI XXI. PO ŚWIĄTKACH.
Czasu święta poświęcenia kościoła Żydzi chcą ukamienować Chrystusa.
I. A Jezus chodził w kościele, w krwlzyanku Salomonowym. Obstąpili Go tedy Żydowie,
a rzekli Mu: Dokądże duszę nasze na rzeczy
trzymasz?
Jeźliś
Ty jest Chrystus, powiedz
nam jawnie. (Jan. X. 23. 24). Co za przewrotność! Gdy ich naucza słowy, mówią Mu :
Cóż za znak okazujesz nam, iż to czynisz?
(Jan, II. 18). Gdy zaś przez znaki okazuje
moc swoję. mówią Mu: Jeźliś Ty jest Chrystus, powiedz nam jawnie.
Tak od znaków
odwołują się do słów. od słów do znaków:
a nie wierzą ni słowom, ni znakom. — Cóż
innego czynisz ty. co nie idziesz ani za nauką,
ani za przykładem Chrystusowym?
II. Odpowiedział im Jezus: Pmriadam wam,
a nie wierzycie. Sprawy, które ja czynię ut imię
Ojca meyo, te o mnie świadectwo dają. (Jan. X.
25). Nić masz dobitniejszego świadectwa nad
świadectwo spraw naszych. Świadectwo rzeczy
wierniejszym jest, niż świadectwo słów. mówi
Zlotousty. I dlatego Chrystus objawił się światu
w sprawach, których żaden inny uczynić nie
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mógł. — A o tobie eo mówią uczynki twoje?
Jiój się. aby Bóg nie powiedział tobie: nie
nu[jduję uczynków twoich zupełnych. | < )bj. 111.2).
III. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Porwali
tedy La mienie Żydowie, alty Go ukamienowali.
(Jan, X. 30.31). Chcą < i o ukamienować, niby
mszc/ąe się bluźuierstwa. iż Chrystus oznajmił się Bogiem; a sami bluźnią, Synowi Hożemu zaprzeczając Bóstwa. Tak to nienawiść
i zazdrość zaślepiły Żydów. — O jak złośliwo
są namiętności, które częstokroć samemi nawet posługują się cnotami. Częstokroć pycha
przebiera się w pokorę, gniew zastawia się
gorliwością, i t. p. Oczyszczaj więc wszystkie
sprawy twoje od złych namiętności, trujących
najlepsze nawet uczynki.
NA CZWARTEK PO N I E D Z I E L I XXI. Po
ŚWIĄTKACH.

Chrystus wysyła siedmdiiesięciu dwóch uczniów.
I. A poty III naznaczył Pan i drugich siedmdziesiał i dwu: i rozesłał je po dwu przstl
sohą. — I tyś przed obliczem J e g o : czy pamiętasz na to?
I mówił im: Zniwoc iście
wielkie: ale robotników mało. — Więc was
mało, macie stać za wielu. — 1'rościesz tedy
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Pana żnina, aby wysiał robotniki na żniwo
swoje. (Łuk. X. 1, 2). Nie o próżniaków, lecz
o robotników proście. 1 sami też nie próżniakami. lecz robotnikami bądźcie. Próżniakiem
jest, kto mogąc więcej czynić nad ścisłą powinność, wszakże czynić nie chce. Strzeż się
próżniactwa takiego, a ochotnie na służbę
Bożą oddaj siły całe i wszelką możność swoję.
Rozesłał je — a przeto nie sami sobie obierali urzędy i miejsca. 1 ty nie obieraj sobie
miejsca i pracy, lecz wybór zostaw Bogu.
niech cię sam pos/.le. Jeźli bowiem sam obierasz, sam w sobie jesteś. Jeźli cię Bóg posyła. w Bogu jesteś. Co wolisz?
II. Idźcież: oto ja was posyłam jako baranki między wilki, (Łuk. X. 3). Przepowiada
im prześladowania, aby na ich znoszenie gotowi byli. Pewnym jest cierpienie, ale też
pewną chwała Boża i pomoc Boża. Bądźmyż
gotowi na wszelkie upracowanie i prześladowanie dla chwały Bożej: a iżbyśmy się umocnili na cierpienia większe, znośmy mężnie
mniejsze, które się codzień trafiają.
III. Kto was słucha, mnie słucha: a kto
wami gardzi, mną gardzi, (Łuk. X. 16). Których Chrystus wysyła, swoją władzą przyodziewa. Wielka godność, ale tćż rachunek
20
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wielki, dla tych. co wysłani! Wielka odpowiedzialność, ale toż wielkie bezpieczeństwo, dla
tych. do których wysłani. Gdybyś w przełożonych swoich widział posłannictwo Boże,
lżejszyniby ci i słodszym było posłuszeństwo.
Gdybyś względem podwładnych pamiętał na
to, że masz władzę od Boga, byłbyś na wzór
Boga mocnym, ale też i słodkim.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI XXI. PO ŚWIĄTKACH.
Powrót siedmdziesięciu dwóch uczniów.
I. / wrócili się siedmdziesiąt i dwa z weselem, mówiąc: Panie, i czartówie się nam
poddają w imię Twoje. (Łuk. X. 17). .Jakkolwiek imieniowi Bożemu przypisują moc sobie
udzieloną, wszelako okazują niejaką próżność
i chełpliwość, stąd. iż Bóg obrał ich, i posłał
ich z taką potęgą i mocą. — Dary, których
nam Bóg udziela, i to, iż nam ich udziela,
nie jest dziełem zasługi naszej, ale jedynie
dziełem miłosierdzia Boskiego. A przeto żadnej wartości sobie nie przypisujmy, żadnej
pochwały sobie nie dawajmy, ani też przyjmujmy. wszystko odnosząc do Boga.
U. / rzeki im: Widziałem szatana, jako
błyskawicę z Nieba spadającego. (Łuk. X. 18).
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Chrystus uczniom swym, podnoszącym się w dumo, przypomina upadek szatana, aby ich tym
sposobem przeraził i od wszelkiej próżności
odstręczył. Ilekroć poczujesz w sobie najmniejsze poruszenie miłości własnej, przypomnij
sobie te słowa: widziałem szatana, który był
najprzedniejszym Aniołem, jako błyskawicą,
w mgnieniu oka. za jedno pomyślenie dumy.
spadającego, skąd? z Nieba! O jakże się bać
mamy, my, po ziemi się czołgający, my, robaki ziemskie, a jednak pyszniące się szalenie,
i dumą karmiące się. O jakże się bać mamy,
aby się ta ziemia nie rozstąpiła pod nami.
i nie pochłonęła nas w przepaści piekielne.
III. Oto dałem wam moc deptać po wężach
i niedźwiadkach, i po wszystkiej nawy nieprzyjacielowi): a nic was nie uszkodzi. Wszakoż się
z tego nie weselcie, iż się wam duchowie poddają". ale się weselcie, że imiona wasze napisane
sa w Niebiesiech. (Łuk. X. 19.20). Choćbyś miał
wszystkie dary zewnętrzne i dar czynienia cudów, nie z tego się wesel: bo dar zasługą
nie jest: jest długiem, z którego Bogu liczbę
zdać musisz, a którego nadużyć zbyt łatwo.
Więc się nie wesel ani z wymowy, ani z jakiej bądź zdolności, ani z wziętości u ludzi, ale
się bój. Wesel się tylko z togo, że imię twoje
20*
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napisane jest w Niebiesiech krwią Chrystusową;
a strzeż się. abyś (TO nie wymazał' próżnością,
lenistwem, rozpustą i niewiernością twoją.
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI XXI. PO ŚWIĄTKACH.
Pytanie niektórego biegłego w Zakonie,
i odpowiedź Chrystusa.
I. A oto niektóry l>iegty w Zakonie powstał,
kusząc Go, a mówiąc: Nauczycielu, co czyniąc
dostąpię żywota wiecznego? (Łuk. X. 25).
W złym duchu uczynione pytanie, ale bardzo
dobre. Ty zaś, w dobrym duchu, co dzień
powtarzaj tożsamo pytanie: Co mam czynić?
nie myśleć tylko, nie uczyć sic tylko, ale
czynić, aby dostąpić żywota wiecznego; nie
bogactw, nie rozkoszy cielesnych, nie chwały
ziemskiej, ale żywota wiecznego, jedynie żywota wiecznego. Zapytaj siebie: coś czynił dotąd. aby dostąpić żywota wiecznego V A może
smutną sumienie twoje da ci odpowiedź, iż
wszystko! czynił, aby (io utracić.
II. A On rzekł do niego: W Zakonie co
napisano? jako czytasz? ( Ł u k . X . 2 6 ) . A więc
w prawie Bożym napisano jest. co czynić mamy,
aby dostąpić żywota wiecznego. Dziękujmy,
a wysławiajmy miłosierdzie Pańskie, iż powo-
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ławszy nas do żywota wiecznego, zostawił
nam wskazówkę drogi, po której do Niego
dójść możom. Rozmiłujmy się więc w prawie
Hożym, w przepisach, obejmujących obowiązki
powołania naszego, a biegłem i bądźmy w Zakonie Pańskim. Ale, niestety, z chciwością
się uczyni głupstw i błędów ludzkich, a tylkośmy leniwi do mądrości i do prawdy Hożej.
() zniewago! o zaślepienie!
111. A on odpowiedziawszy, rzekł: Będziesz
miłował Pana Boya łweyo ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze
wszystkich sił twoich, i ze wszystkiej myśli
twojej, a bliźniego twego jako samego siebie.
1 rzekł mu: Dobrześ odpowiedział: toż czyń,
a będziesz żył. (Łuk. X. 27,28). 1 ty od dzieciństwa swego to prawo umiesz na pamięć,
ale czyś je wykonywał? Czy miłujesz Boga.
i jak Co miłujesz? Odpowiedzą Bogu uczynki
twoje. — Czy miłujesz bliźniego, i jak go
miłujesz? Odpowiedzą Bogu uczynki twoje.
NA NIEDZIELĘ XXII. PO ŚWIĄTKACH.
Kto jest bliźni?
I. A on, chcąc się sam usprawiedliwić, rzekł
do Jezusa: A któż jest mój bliźni? A przy-
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jifwszy Jezus, rzekł: Człowiek niektóry zstępował z Jeruzalem do Jerycha, i wpadł między
zbójcę: którzy Go też złupili, i rany zadawszy
odeszli, na poły umarłego zostawiwszy. I przydało sic, że niektóry kapłan zstępował tąż drogą: a ujrzawszy go, minął. A Samarytan niektóry jadąc, przyszedł wedle Niego: a ujrzawszy
Go, miłosierdziem wzruszony jest. A przybliżywszy się, zawiązał rany Jeyo, nalawszy oliwy
i wina: a włożywszy Go na bydlę swoje, prowadził do gospody, i miał pieczę o Nim.
A nazajutrz wyjął dwa grosze i dał gospodarzowi, i rzekł: Mii] staranie o Nim, a cokolwiek nad zwyż wydasz, ja, gdy się wrócę,
oddam tobie. Któryż z tych trzech zda się tobie
bliźnim być onemu, co wpadł mięflzy zbójcę?
A on rzekł: który uczynił miłosierdzie nad
Nim. I rzekł mu Jezus: Idźże, i ty uczyń
także. (Łuk. X. 29—37).
11. W tym podobieństwie inna jeszcze mieści siej nauka. — Człowiek niektóry zstępował
z Jeruzalem do Jerycha. W tym człowieku
mamy także widzieć opłakany stan grzesznika. Zstąpił z Jeruzalem, czyli od zamiłowania
rzeczy Niebieskich, do Jerycha, to jest do
ziemskich rozkoszy. Wpadł między zbójcę, to
jest czarty i pożądliwości. Którzy yo też złu-
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pili, z odzienia i bogactw łaski i darów nadprzyrodzonych. I zadawszy rany, to jest ślepotę rozumu i zatwardziałość serca; odeszli,
na poły umarłego zostawiwszy, zaledwie oddychającego ostatkami pokalanej wiary. Ktokolwiek go ujrzał, ominął go, rady mu dać
nie mogąc. A Samarytan niektóry jadąc, przyszedł wedle niego: i ujrzawszy go, miłosierdziem
wzruszony jest. W tym Samarytanie poznaj
Chrystusa: ujrzał cię, i miłosierdziem wzruszony jest nad tobą, chociaż Mu byłeś nieprzyjacielem, jako Żyd Samarytanowi.
III. A przybliżywszy się łaską swoją, zawiązał rany umysłu, dając światło Boże, z rany
serca dając miłość Bożą, pobudzającą wolę ku
dobremu.
Nalał oliwy przebaczenia, i wina
bojaźni Bożej i gorzkiego żalu za grzechy.
Zaprowadził do gospody, to jest do owczarni
swojej, i miał pieczę o nim, Boską opatrznością swoją, tak, iż mu na niczym nie zbywało. A nazajutrz wyjął dwa grosze, władzy
i miłości, i tlał gospodarzowi, duchownemu
zwierzchnikowi twojemu, i rzekł mu: miej
staranie o nim. — Co byś rzekł o chorym, któryby to staranie odrzucał?
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N A P O N I E D Z I A Ł E K l'() N I E D Z I E L I X X I I . P O
ŚWIĄTKACH.
Chrystus p r z y j ę t y przez M a r t ę .

I. 1 siato się, gdg szli, a On uszedł da
niejakiego miasteczka: a niewiasta niektóra,
imieniem Marta, przyjęta Go (lo domu swego.
(Łuk. X. 38). Wiedziała, że Żydzi ścigali Go
nienawiścią i zabić szukali: wszakże nie waha
się przyjąć Go do domu swego, i miłość Mu
swą okazać. Prawdziwa miłość Boga nie trwoży się nienawiścią ludzką. Czy taką jest miłość twoja? Może, przeciwnie, jesteś z liczby
tych, co pełni bojaźni ludzkiej, Pana nie wzywali, tam drżeli od bojaźni, gdzie nie było
strachu. (Ps. Xiii. 5). Boisz się może utracić
łaski Bożej. A wszakże Chrystus Pan mówi:
A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
a dusze zabić nie mogą: ale raczej bójcie się
tego, który i duszę i ciało może zatracić do
piekła. (Mat. X. 28).
II. A ta miału siostrę, imieniem Maryją:
która też siedzcfc u nóg Pańskich, słuchała
słowa Jego. (Łuk. X. 39). Im pokorniej siedziała. tym głębiej rozumiała, mówi Augustyn św. Chceszli rozumieć naukę Chrystusową,
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siedź w uspokojeniu ducha u nóg Pańskich,
w uniżeniu pokory: albowiem jako tenże Augustyn święty powiada: na niziny pokory spływa woda łaski. — Siedząc u nóg Pańskich
słuchała słowa Jego. Siedząc słuchała, do posłuszeństwa Nauczycielowi na wszystko gotowa,
mówi Bernard św. — W takim duchu miłości,
posłuszeństwa i świętej obojętności słuchaj
słowa Bożego, a słuchaj, aby je spełnić.
111. Ale Marta pieczołowała się około rozmaitej posługi. (Łuk. X. 40). Słowa te oznaczają staranie pilne, troskliwo, ochotne, niczego nie zaniedbujące, aby usłużyć Panu
więcej, niż sobie. A jakie jest pieczołowanie
się twoje około rozmaitej posługi, w wykonywaniu rozmaitych obowiązków stanu i powołania twogo, w jedynym zamiarze upodobania się Chrystusowi Panu, który dom serca
twego nawiedza tak chętnie?
NA WTOREK PO N I E D Z I E L I XXII. PO ŚWIĄTKACH.
Chrystus upomina M a r t ę , u ż a l a j ą c ą się na siostrę.

1. Marta, kt ira stanęła i rzekła: Panie, nie
dbasz Tg, iż siostra moja opuściła mię, żebym
sama posługiwała? (Łuk. X. 40). Użala się na
siostrę, że nie posługuje; i na Pana, że nie
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dba o to. Zwykle tak się użalają osoby, zajęte
pracą zewnętrzną: a czemu ten i ów tegoż
samego co i ja nie czyni? toż ja mam pracować za wszystkich? i t. p. Stąd niesmaki,
niesnaski, narzekania, bluźnierstwa. — Abyś
w taki grzech nie wpadał, pomnij na to, że
do ciebie należy tylko pełnić swój obowiązek,
to jest wolę Bożą, która każdemu przepisuje
obowiązki, podług niezbadanej mądrości swojej.
A choćby ci przyszło samemu za wszystkich
pracować, naówczas wspomnij, że Chrystus
sam jeden za wszystkich krzyż dźwigał.
U. A odpowiadając rzekł jej Pan: Marto,
Marto, troszczysz się, i frasujesz około bardzo
wiela. (Łuk. X. 41). Służy wprawdzie Marta
Panu, ale ze zbytnią troską i frasunkiem, co
ją pozbawia pokoju, bez którego sprawy nasze
doskonałe nie są. Chrystus ją upomina. —
Abyś na to upomnienie nie zasługiwał, cokolwiek czynisz lub mówisz, czyń i mów w pokoju serca, ku czemu poprzedni rozmysł bardzo ci posłuży. Nim co powiesz, lub uczynisz,
wprzód pomyśl o tym przed Bogiem.
111. Ale jedneyo potrzeba. (Łuk. X. 42). Teroi
słowy Chrystus przygania zbytnim staraniom
o rzeczy doczesne, a zwraca uwagę naszą na
starania o rzeczy wieczne, które właściwie są
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jedyną rzeczą, której nam potrzeba; wszystkie
inne rzeczy winny być tylko środkiem do tej
głównej rzeczy. Pomnij na to w każdej dobie:
Troszczysz sic i frasujesz około bardzo wiela,
Ale jedneyo potrzeba. Wszystko, co ziemskie,
odjęte nam być może, a nakoniec śmierć odejmuje wszystko — oprócz najlepszej cząstki,
którą Maryja obrała: Maryja najlepszą cząstkę
obrała, która od niij odjęta nie będzie. (Łuk.
X. 42). Tą cząstką najlepszą jest oderwanie
się od rzeczy ziemskich, a zatopienie się jedynie w miłości Bożej, z której wszystkie cnoty,
jak ze źródła, płyną. — A ty jakąś cząstkę
obrał? może najgorszą! — Obyś z Psalmistą
zawołał: Pan czcęstka dziedzictwa mego i kielicha mego: Tyś jest, który mi przywrócisz
dziedzictwo moje. (Ps. XX. 5).
N A Ś R O D Ę 1'0 N I E D Z I E L I X X I L P O Ś W I Ą T K A C H .
Chrystus gromi obłudę F a r y z e u s z ó w .

I. Prosił Go niektóry Faryzeusz, aby obiadował u niego. Wszedłszy tedy, siadł do stołu.
A Faryzeusz począł sam w sobie myśląc mówić: czemuby się nie umył przed obiadem.
(Łuk. Xl. 37, 38). 1 cóż ża zbrodnia, że nie
umył rąk, które zapewne miał czyste? Czyż

•570
sława Chrystusowa nie wystarczała na oddalenie wszelkich podejrzeń i wątpliwości o tym:
czy zachowuje przepisy prawa? Lecz, że Faryzeusz był pysznym, dlatego o Chrystusie
źle myśli. Kto pokorny, wszystkie sprawy bliźniego na dobre tłómaczy. A ty jak bliźniego
sądzisz? Może z muchy czynisz wielbłąda lub
słonia? Może z rzeczy zewnętrznych czynisz
złe wnioski o sercu człowieka? Lecz któż ci
objawił to, co tylko Bóg widzi ?
II. I rzekł Pan do niego: Teraz wy Faryzeuszowie, co jest z wierzch u kubka i misy
oczyszczacie: lecz co jest wewnątrz w was, pełno
jest drapiestwa i nieprawości. (Łuk. JX. 39).
Chrystus nie pamięta o zwierzchniej czystości,
lecz chce. aby mieć większe staranie o czystość wnętrzną. A ty, o co masz większe staranie : czy o czystość sumienia, czy o czystość
rąk swoich? czy o czystość duszy, czy o czystość odzienia swego? Strzeżesz trzewika swego, by go nie zabłocić, a duszę swą po kałużach tarzasz!
III. Szaleni, izaz Ten, który uczynił to, co
jest z wićrzchu, nic uczynił też teyo, co jest
i wewnątrz? (Łuk. XL 40). Czyż Bóg, przepisujący czystość zewnętrzną, nie nakazuje bardziej czystości wewnętrznej? Bóg nie odrzuca
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zewnętrznych oznak pokory, cierpliwości, miłosierdzia. milczenia i t. p., lecz chce, aby
były wypływem wewnętrznej cnoty; bo jeźliby
nie szły z duszy, byłyby bez duszy. Nie bądź
jako malarz i snycerz, martwe czyniący obrazy. A pomnij na to. co Paweł św. naucza,
mówiąc: A koniec przykazania jest miłość
z czystego serca, i sumienia dobrego, i watry
nieobłudnej. (1. Tym. 1. 5).
NA

CZWARTEK PO

NIEDZIELI XXII.

PO

ŚWIĄTKACH.
Chrystus w z b r a n i a

się

być

sędzia

braci, spór wio-

dących o majętność ziemską.

I. I rzekł Mu niektóry z rzeszy: Nauczycielu,
rzecz bratu memu, aby się ze mną podzielił
dziedzictwem. (Luk. XII. 13). Dowodzi wielkiego
przywiązania do rzeczy ziemskich, kto o nie
z bratem spór wiedzie. — Należy z Jezusem
o tym dziedzictwie rozmawiać, które nam zgotował, o dziedzictwie wiecznym, nie zaś o doczesnym. Lecz kto się w czym kocha, ten i do
rozmowy z Bogiem to wtrąca. Skąd miewasz
roztargnienia w modlitwie? Oto z nieporządnych
uczuć, które za sobą porywają myśl twoję.—
Oderwij się od rzeczy ziemskich i od samego
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siebie, a łatwo ci będzie o rzeczach Niebieskich i o Bogu rozmawiać z Bogiem.
II. A On mu rzeki: Człowiecze, któż mię
postanowił sędzią abo dzielnikiem mul wami?
(Łuk. XII. 14). Chrystus nie raczy być sędzią
sporów i dzielnikiem majętności. Dlaczego?
Albożto nie dobry uczynek braci godzić i sprawy majątkowe rozsądzać? Dobry zaiste, ale
Chrystus unika spraw ziemskich, bo dla Niebieskich przyszedł.—Ucz się stąd nie mieszać
się w sprawy, nienależące do twego powołania. Uważ, czy nie masz w sobie wady wdawania się w to, co do ciebie nie należy, skąd
więcej szkody, niżeli owocu. Przede wszystkim
to spełniaj, co jest obowiązkiem twoim —
resztę polecaj Bogu.
III. I rzeki do nich: Buczcież a strzeżcie
się wszelakiego łakomstwa: gdyż nie w dostatku
czyim żywot jego jest. (Łuk. XII. 15). O jakże
błądzą ci, co na dostatkach zakładają szczęście swoje, albo dzieci swoich! O jakże się
mylą ci, którzy obfitość rzeczy ziemskich błogosławieństwem być mienią. Błogosławionym
nazwali lud, Ictóry to ma: A tymczasem i jedynie — Błogosłuiciony lud, którego Pan Bóg
jego. (Ps. CXLUI. 15). Bóg skarbem naszym,
Jemu oddajmy cało serce nasze, strzegąc się
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wszelakiego łakomstwa, i nio przywiązując się
do żadućj innej rzeczy: ni małej, ni wielkiej.
NA PIĄTEK PO N I E D Z I E L I XXII. PO ŚWIĄTKACH.
0 bogaczu ł a k o m y m .

I. I powiedział im podobieństwo, mówiąc:
Niektórego bogatego człowieka rola obfite pożytki zrodziła. (Łuk. Xli. 16).
U waż, jakie
to nędze towarzyszą bogactwom. / rozmyślał
sam w sobie, nić mając przyjaciela, któregoby
się mógł poradzić — mówiąc: Cóż czynię —
otóż i kłopot — gdyż nió mam — otóż i bieda — dokądbym zgromadzić miał urodzaje
moje? — otóż troska o zbieranie tego, co
jeszcze przez niepogody może przepaść w polu. — 1 rzekł: to uczynię: Pokażę gumna
moje, a większe pobuduję: — Otóż i upracowanie — rozrzucać i budować. Ileż to biedy
w tym wszystkim: a co najgorsza, że w pośród. tego ani jednej dobrćj myśli nie powziął:
ani Bogu dziękuje, ani Bogu z Jego obfitych
darów ofiaruje, ani rozmyśla nad dobrym użyciem majętności swoich, samym tylko drży łakomstwem i mówi: a tam zgromadzę wszystko,
co mi się urodziło, i dobra moje. (Łuk. Xli.
17, 18).
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II. Uważmy dalsze błędy i ślepotę bogacza
tego. — 1 rzeką duszy swojćj: — Rozmawia
z sobą. jak gdyby z kim drugim, jak gdyby
nie wystarczało to pożądliwości jogo, że sam
jeden, i chciałby się rozdwoić, dla podwojeaia
opływania swego— Masz wiele dóbr: — nazywa dobrami duszy to. co jest jej ciężarem
i sidłem i zgubą — Zgotowannych na wiele
lat: — gdy tymczasem w jednej chwili tylu
różnemi sposobami mógł je utracić. — Odpoczywaj, — pokój swej duszy zakładaj na tym,
co jest troską i zasmuceniem. — Jedz, pij,
używaj: — jako bydlę pokarm ciała oliaruje
swej duszy. Patrz więc, ilu to błędami miłość
rzeczy ziemskich wikła i zaślepia, tak. iż głupimi nas czyni.
I rzekł mu Bóg: Szalony.
(Łuk. Xli. 20). Stąd wnieś, że im więcej się
przywiązujesz do rzeczy ziemskich, tym szaleńszym jesteś; a zaś tym mędrszym, im bardziej odrywasz się od nich.
III. I rzekł mu Bóg: Szalony, tój nocy duszy
twej upominają się u ciebie:— Tej nocy! a gdzież
one lata, któreś obiecywał s o b i e ? — T e j nocy!
oto chwila ostateczna. — Tij nocy! A coi nagotował, czy jeż będzie?— Nie zabierzesz ze sobą.
Coś nagotował. zabierze kto inny — i będziesz
nędznikiem na wieki, jeźliś nic nie zgotował
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na żywot wieczny. Takei jest, który sobie skarbi,
u nie jest, ku Boyu bogatym. (Łuk. X 11.20,21).
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI XXII. PO ŚWIĄTKACH.

Jak należy czekać na przyjście Pańskie
I. Niech będą przepasane biodra wasze, —
przez wstrzemięźliwość i czystość — i pochodnie gorejące w rękach waszych: — pochodnie
gorejące, to jest światło wiary: — w rękach
waszych, to jest w uczynkach waszych. A wy
podobni ludziom, czekającym na Pana sweyo
(Łuk. XII. 35. 36) — już. już przyjść mającego. — albowiem Pan blisko jest. (Do Fil.
IV. 5). — Patrz, na czym ci zbywa do takiej
gotowości. Dusza twoja inoże zabrnęła w nieczystości i w błocie ziemskim. Pochodnie rozumu twego może nie świecą światłem wiary,
ani jej widać w uczynkach twoich. Nie .czekasz na Pana twego, bo śpisz w lenistwie
i oziębłości dla Boga. Nędzny, cóż poczniesz,
jeźli Pan w tej chwili przyjdzie?
II. Aby gdy przyjdzie i zakołace, natychmiast
Mu otworzyli. (Łuk. XII. 36). Czuwający sługa stroni od hałasów, ażeby zakołatanie Pana
wnet usłyszał: ucho jego. nakłonione ku Panu.
ręce jego gotowe i wszystko zgotowały na
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przyjęcie Pana, iżby wszystko zastał według
woli swojej. Takli się ma dusza twoja ku
Panu? Ozy wszystko w niej czyste, czy ubrana w cnoty i w uczynki dobre, czy goreje
w niej wiara i miłość, przyświecająca wszystkim jej zakątkom? Czy serce twe czuwające
i zawsze gotowe? Jeźli tak jest. tyś błogosławiony! Błogosławieni oni słudzy, które, przyszedłszy Pan, znajdzie czujące. (Łuk.XII. 37).
Jeźliś spał' dotąd w gnuśności, ocknij się w miłości ku Bogu, bo od tej godziny zawisła twa
wieczność.
III. A to wiódzcie, iż gdyby wiedział (gospodarz, której godziny złodziej ma przyjść, czułby
wżdy, a nie dopuściłby podkopać domu swego.
(Łuk. XII. 39). Złodziej czatuje na tę godzinę,
w której spodziewany nie jest. Jeśli jednej
godziny czuwać zaprzestaniesz, złodziej przyjdzie -i zabierze wszystko. — A dzień Pański
przyjdzie jako złodziej. (II. Piotr, III. 10). —
A więc! I wy gotowi bądźcie: bo godziny, której się nie domniemacie, Syn człowieczy przyjdzie. (Łuk. XIII. 40). — Ńie dziw się, iż Chrystus przyrównywa swe przyjście do przyjścia
złodzieja: ale się dziw miłości Jego, że o takim
przyjściu ostrzega nas. — Panie: Dałeś znak
bojącym się Ciebie: aby uciekali od oblicza
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łuku.

Aby

byli

wybawieni

miii

Twoi.

(Pa.

L I X . (i).

NA NIEDZIELĘ XXIII. Pd ŚWIĄTKACH.

Podobieństwo o niepłodnym drzewie.
I. I powiedział to podobieństwo-. Miał niektóry Jigowe drzewo, wsadzone w winnicy swojej:
i przyszedł, szukając na nim owocu, i nie nalazł. (Łuk. X l i i . U). Tyś jest onym drzewem,
wsadzonym w Winnicę Pańską. A jako każde
drzewo jest owoc czyniące, według rodzaju swego
(Gen. 1. 11), tak Bóg nie przyjmie od ciebie
innych owoców, jak te, które Mu się należą
z ciebie, według powołania twego. Jakież są
dotychczas owoce twoje? O! jakże ich mało!
Więcej liści, to jest szumnych pozorów, niż
owoców, to jest uczynków. — Przyszedł, szukając owocu, i nie nałazł. Nic w tobie nie
znalazł Pan twój! o nędzniku! Takli i nadal
nasycać będziesz głodnego Jezusa?
II. T rzekł do sprawcy winnicy: Oto trzy
lata są, jak przychodzę, szukając owocu na tej
fidze: a nie najduję. Wytnijże ją: przecz i ziemię zastępuje? (Łuk. XIII. 7). Ileż to lat oczekuje Bóg na owoce z ciebie? Oto tyle, ile ci
dał lat życia, albo powołania twego, llożto
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razy przez upominania. natchnienia, groźby,
karania, i przez wielką pieczę przychodził szukać owocu w tobio. A jeszcze poprawy nie
znalazł! O jakże Pan cierpliwy, a tyś leniwy!
Czyż już od dawna nie ma Bóg prawa powiedzieć o tobie: przecz ziemię zastępuje? A cóż
będzie jrdy zawoła:
Wy tnij że <j<>!
111. A on, odpowiedziawszy, rzeld Mu: Panie,
zaniechaj jej i na ten rok, aż ją okopani i obłożę
y no jem: A jeśliby dała owoc: a jeśli nie, napotym j<i wytniesz. (Łuk. XIII. 8, 9). Tak się
twój Anioł Stróż za tobą wstawia, nie raz.
ale co dzień: bo co dzień winieneś Bogu owoce
miłości, posłuszeństwa, cierpliwości, pokory,
pilności, gorliwości i t. p.. co dzień Bóg się
ich dopytuje, a nie najduje. Ach. jakiegoż
starania zaniechał Pan około twej duszy! Co
jest, com więcej miał czynić winnicy mojej,
uczyniłem jej. (Iz. V. 4).
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XXIII. PO
ŚWIĄTKACH.

Chrystus uzdrawia niewiastę niemocni od lat
ośmnastu.
I. .-1 oto niewiasta, która miała duclia niemocy jirzez ośmnaście lat, a była skurczona,
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i nie mogła żadna miarą wzgórę pojrzeć. (Łuk.
XIII. 11). W tćj niewieście masz obraz ludzi,
którzy oczy swe nasadzili spuścić ku ziemi.
(Ps. XVI. 11). A stąd dusza ich w ziemi się
kocha, a do rzeczy wiecznych i Boskich wcale
się nie wznosi. I któż jest nicszczęśliwszyiu
od takiego człowieka? A jednak tak długo
nim byłeś! Ileż to lat podobna niemoc uciskała cię? Jak mało o Bogu myślałeś! Jak
długo leżałeś w błocie głębokim, w które cię
pogrążyły twe namiętności! O gdybyś teraz
przynajmniej zapragnął się dźwignąć!
II. Którą ujrzawszy Jezus, przyzwał ją do
siebie, i rzekł jej: Niewiasto, wolna* uczyniona
jest od niemocy twojej. (Łuk. XIII. 12). Ow^tż
łaskawość Jezusa łaską nas swoją powołującego. i życzenia nasze uprzedzającego. I ciebie
ujrzał Chrystus, i przyzywa cię, abyś się zbliżył
do Niego, bo cię chce wolnym uczynić od niemocy twoich. — I włożył na nią ręce: a natychmiast podniosła się, i chwaliła Boga. (Łuk.
XIII. 13). Jedno dotknięcie Chrystusowe starczyło na dźwignięcie jej z niemocy jej.
A ileż to razy dotknęła cię ręka Boża, już to
przez zewnętrzne, już to przez wewnętrzne
dolegliwości, a jeszcześ się ku Bogu nie dźwignął! Ileż to razy, w Komunii świętej, Chry-
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stus nie tylko cię dotknął, ale sam siebie dał
tobie, a jeszoześ ku ziemskim pochylony rzeczom !
III. A odpowiedziawszy Arcybożnik, gniewając się, że Jezus w szabbat uzdrawiał, i rzekł
do rzesze: Sześć dni są, w których ma być robiono: wtedy przychodźcie a leczcie się: a nie
w dzień sobotni. A odpowiadając, do niego Pan,
rzekł: obłudnicy, każdy z was w szabbat nie
odwiązuje wołu swego abo osła od żłobu, i. wiedzie napawać? A tej córki Abrahamowej, którą
związał szatan oto ośmnaście lat, nie potrzeba
było od związki tej rozwiązać w dzień sobotni?
(Łuk. XIII. '14—16). Obłuda jest grzechem
b«zeenym przed Bogiem, który jest Prawdą.
Nie bądźże obłudnikiem, nie pokrywaj zazdrości gorliwością, ani innej wady inną udaną
cnotą. Nie udawaj cnót. których nie masz.
ale zaniechaj grzechu, abyś cnoty miał.
NA WTOREK PO NIEDZIELI XXIII. PO
ŚWIĄTKACH.

Faryzeusze doradzają Chrystusowi ucieczkę
I. W onże dzień przystąpili niektórzy z faryzeuszów, mówiąc Mu: Wguijdź a idź stąd:
bo cię Herod chce zabić. (Łuk. XIII. 31). Otóż
Faryzejski podstęp. Udają przyjaźń dla Chry-
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stusa. którego chcą zgubić. Ciężką im była
sława Chrystusowa i oklaski ludu: dlatego
pod chytrym pozorem ucieczkę mu radzą.
Haniebną jest wada zazdrości, od której proś
Hoga, abyś był wolnym. Zazdrośnik przeciwi
się samemu Hogu, i z samym Bogiem bój
stacza: bo wszystko dobre i wszelki dar dobry
od Boga jest. Nic przeto do pozyskania darów Bożych więcej nam nie szkodzi, jak zazdrość, przez którą stając się nieprzyjaciółmi
braci naszych, stajemy się nieprzyjaciółmi samego Boga. w sposób złośliwy i buntowniczy:
Nic nas tak nie pozbawia pokoju jak zazdrość,
która jest żywą a gwałtowną trucizną miłości,
bez którój nie masz pokoju.
II.
I rzeki im: Idźcie, a powiedźcie liszce
one): Oto wyrzucam czarty i wykonywam
uzdrawiania dziś i jutro, i trzeciego dnia koniec mieć będę. (Łuk. XIII. 32). Chrystus temi
słowy gromi wszystkich Faryzeuszów, wszystkie
liszki. A oznajmia zarazem, że śmierci się nie
lęka, i że Mu życia nikt wydrzeć nie może;
lecz że je sam położy w dniu, naznaczonym
przez Ojca Jogo. Uczmy się od Chrystusa
trwać w obowiązkach powołania naszego, a
prześladowania nie lękać się. Życia nikt nam
nie odbierze bez woli Ojca, który jest w Nie-
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biesiech. a któremu codziennie oliarujmy życie nasze. Ale nim przyjdzie dzień nasz trzeci,
to jest dzień ostatni, i my także wyrzucajmy
czarty z serc naszych, i my także uzdrawiania
czyńmy, bliźnich naszych nie raniąc, lecz lecząc.
III. A wszakoi potrzeba mi dziś i jutro
i pojutrze iść. (Łuk. XIII. 33). Droga Jezusa
do śmierci, a śmierci krzyżowej, a jednak szedł
mężnie i statecznie! 1 nam mężnie i statecznie po drodze powołania naszego postępować trzeba, nie dając się złudzić pokusami,
ani zatrwożyć trudnościami. Ale, niestety, o
jakżeśmy daleko z drogi Pańskiej zeszli! Ach
Panie! Kroki moje prostuj według słowa twego:
a niech nade mną żadna niesprawiedliwość nic
panuje. (Ps. CXVIIJ. 133).
NA ŚKODĘ PU NIEDZIELI XXIII. PO ŚWIĄTKACH.
Chrystus uzdrawia opuchłego.
I.
I stało się: gdg Jezus wszedł do domu
jednego przedniejszego Faryzeusza, w szabbał
jeść chleb, a oni go podstrzegali. (Łuk. XIV. ]).
Dlaczegóż współbiesiaduje z tymi, których złość
była Mu znaną? Ażeby ich nauką swoją ku
dobremu ciągnął. — A ty jak postępujesz z te-
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mi, co ci mniej sprzyjają? Może ich unikasz,
może stronisz od nich? — A oni (jo podstrzeyali. — 1 ty bądź gotów na to, abyś był podstrzeganym od wszystkich, i we wszystkim:
wielce ci to posłuży do zachowania wszystkiego. coś zachować winien, a szczególniej
miłości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest:
Miłość nie zajrzy, złości nie wyrządza, nic
nadyma się: Nie jest czci pragnąca, nie szuka
swego, nic wzrusza sie ku gniewu, nie myśli
złego: Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale
się weseli z prawdy: wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się nadziewa, wszystko
wytrwa. (1. Kor. XIII. 4—8).
II. A oto człowiek niektóry opuchły był
przed Nim. (Łuk. XIV. 2). Miej się sam za
opuchłego, z Augustynem świętym. Opuchli
jesteśmy zmysłowością i dumą. A ta puchlina,
im ją więcej pieścim, tom więcej się wzmaga.
O z jakimże staraniem strzedz sio jej winieneś! A jeśli, na nieszczęście, w nią wpadniesz —
w pokorze ducha stań przed Chrystusem, a On
cię wyleczy.
III. A Jezus, odpowiedziawszy, rzekł do biegłych' w zakonie i Faryzeuszów, mówiąc: godzili się w szabbat uzdrawiać? (Łuk. XVI. 3).
Roztropna jest przed każdą sprawą zapytać:
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Godzili się'? — Lecz oni milczeli. Nie wzbraniają. bo nie śmieją; nie radzą, bo miłości
nie mają. A on ująwszy, uzdrowił go, i odprawił. (Łuk. XIV. 4). I ciebie uzdrowionego
odprawi, jeśli doń po zdrowie przyjdziesz, ale
po zdrowie duszy: Albowiem one uzdrawiania
ciał były figurą uzdrawiania dusz, dla których
Chrystus pomiędzy nas zstąpił, aby ująwszy,
uzdrowił. Ach, nie wzbraniaj się dłużej Chrystusowi, dozwól Mu, aby cię ujął, a uzdrowi cię.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI XXIII. PO
ŚWIĄTKACH.
Chrystus naucza faryzeuszów pokory.
I. I powiedział też podobieństwo do zaproszonych, przypatrując się jako pierwsze siedzenia obierali, mówiąc do nich: Gdy będziesz
wezwań na gody, nie siadajże na pierwszym
miejscu: aby snąć poczciwszy nad cię nie był
wezwań do niego: A przyszedłszy ten, który
ciebie i onego wezwał, nie rzekł ci: Daj temu
miejsce: a tedybyś ze wstydem począł mieć ostateczne miejsce. (Łuk, XIV. 7—9). Nad kogokolwiekUuyś się przenosił, tego sąd Boży nad ciebie
przeniesie, i słusznie; bo przenosząc się nad
kogo bądź, przenosisz się nad samego Chrystusa.
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Niechże Bóg broni, zawołasz! A wszakże tak
.jest, i to czynisz, jeśli się niżej od wszystkich
nie kładziesz. Chrystus bowiem na ostatnim
postawił się miejscu, jako Go widział prorok:
wzgardzonego i najpośledniejszego z mężów (Iz.
Mil. 3). i jako król Dawid o Nim przepowiedział mówiąc: A jam jest robak a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa. (Ps. XXI. 7). A że tego najpodlejszego
z mężów Bóg nad wszystkich wyniósł: przeto
słusznie tych, których masz za podlejszych od
siebie, przeniesie nad ciebie.
11. Ale gdg będziesz wezwań, idź, usiądź na
poślednim miejscu : że gdg przyjdzie ten, który
cię wezwał, rzecze tobie: przyjacielu, posiądź
się wyżej. Tedy będzie tobie chwała przed społem siedzącemi. (Łuk. XIV. 10). Chrystus tym
podobieństwem do pokory wzywa, to miejsce
radząc, które sam obrał, przyjąwszy postać
sługi. (Fil. 11. 7). Czyżbyś nie chciał być najbliżej Chrystusa? A więc stawr się najniżej, bo
Chrystus najniżej zstąpił.
III. Bo wszelki, co się wynosi, zniżon będzie, a kto się uniża, wywyższon będzie. (Łuk.
XIV. 11). Inny jest porządek u świata, a inny
u Boga. Im kto jest niższym w porządku świata,
tym jest wyższym w porządku Bożym. Chry-
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stus w porządku świata ostatni, a w porządku
Hożym pierwszy. A więc ile się z Chrystusem
uniżyłeś na świecie, tyle z Chrysusem u Boga
podwyższon będziesz. Skądże u ciebie to zaślepienie, iż szukasz wywyższenia u ludzi? Odpowiedz sobie i zawstydź się a popraw się.
NA I»JĄTEK I'ONIEl)Z1ELI XXIII. PO ŚWIĄTKACH.
Podobieństwo o owcy straconej.
I. I przybliżali się do Niego celnicy i grzesznicy, aby Go słuchali. I szemrali Faryzeuszowie i Doktorowie, mówiąc: Iż ten przyjmuje
grzeszniki i jada z niemi. (Łuk. XV. 1. 2).
O jak przeciwnym dumie Faryzeuszów jest
duch Chrystusowy! Ci dumnie wzgardzają grzesznikami i stronią od nich, jako od nieczystych:
Chrystus ich przyciąga i słodko przyjmuje. —
A jakim się duchem ty rządzisz? — Szemrzą,
iż Chrystus przyjmuje grzeszniki. Ach. gdyby ich nie przyjmował, gdzieżbyśmy się podzieli !
II. Który z was człowiek, co ma sto owiec,
a jeśliby stracił jednę z nich, iżali nie zostaicuje
dziewięćdziesiąt i dziewiąci na puszczy, a idzie
za oną, co zginęła, aż j<i najdzie? A gdy ją
najdzie, kładzie na ramiona swe radując się.
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(Łuk. XV. 4. 5). Podobieństwo to tłumaczy,
dlaczego grzeszników przyjmuje Chrystus. Pewien człowiek, sam Chrystus, ze stu owiec,
ze wszystkich stworzeń wybranych nieba i ziemi. utracił jedną, to jest człowieka, a więc
i ciebie, przez grzech. Zostawił dziewięćdziesiąt dziewięć, to jest Aniołów, a poszedł za
oną. co zginęła, to jest za człowiekiem, za
tobą. I szukał cię przez nieskończone troski
i boleści, przez męki. po najtwardszej drodze,
od żłóbku aż do Krzyża. 1 znalazł cię, zbawiając ród ludzki, i na ramionach swoich zaniósł cię do owczarni swej, do Kościoła świętego. — Uważ, ile to razy. co do twej osoby
powtarzał to Chrystus miłosierdziem swoim,
gdyś trucizną pożądliwością upojony, odbiegając owczarni, na przepaście leciał; a On cię
łaską swą szukał i znalazł, i na ramionach
swych, to jest na Sakramentach świętych, do
Kościoła odnosił.
III. A przyszedłszy do domu, zwoływa przyjaciół i sąsiad, mówiąc im: Hodujcie się ze
mną, Hem nalazł owcę moję, która była zyincła. Powiadam wam, żeć tak będzie radość
w Niebie nad jednym yrzesznikiem pokutę czyniącym, niż nad dzietcięćdziesiąt i dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty.
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(Łuk. XV. <>, 7). O dobroci Jezusa mojego!
Jabym to powinien zwołać wszystkie stworzenia do współradości zo m n ą , żem jest znalezion i odzyskał życie: a tymczasem Jezus się
raduje, jak gdyby z korzyści własnej. A h ! jeżeli taką radość sprawuje llogu znalezienie
ciebie, nie odchodź już więcej od Niego, i nie
zatracaj się na nowo: a owszem, coraz Mu
się więcej a więcej oddawaj.
X A SI )«< m; PO NIKIM ELI XXI 11. PO ŚWIĄTKACH
Podobieństwo o synu marnotrawnym.
I.
I rzekł: Człowiek niektóry miał dwu
synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze,
daj mi część majętności, która na mnie przypada. T rozdzielił im majętność. A po niewielu
dni, zebrawszy wszystko, młodszy syn odjechał
w daleką krainę: i rozproszył tam majętność
swą, żyj<ic rozpustnie. A ydy wszystko utracił,
stał się głód wielki to onej krainie, i on począł
niedostatek cierpieć. A szedł, i przystał do jednego obywatela onej krainy. I posłał yo do
wsi swojej, aby pasł wieprze. / radby był
napełnił brzuch swój młotem, które jadali wieprze: a nikt mu nie dawał. (Łuk. XV. 11—1(5).
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II. A przyszedłszy I:'sobie, rzekł: Jolo wiele
najemników w domu ojca niego mają dosyć chleba: a ja tu głodem umieram? Wstanę i pójdę,
do ojca mego, i rzeką mu : Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw niebu i przed tobą: Juzem nie jest godzien być zwan synem twoim: uczgń mię jako
jednego z najemników twoich. A wstawszy, szedł
do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał
yo ojciec jego, i miłosierdziem wzruszony jest,
a przybieżawszy upadł na szyję jeyo, i pocałował go. 1 rzekł mu syn: Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw niebu i przed tobą: juzem nie jest, godzien być zwan synem twoim. I rzekł ojciec do
sług swoich: Rychło przynieście piirwszą szatę,
a obleczcie go: i dajcie pierścień na rękę jego i
buły na nogi jego: Iprzywiedźcie cielca utuczonego, i zabijcie: i jedzmy a używajmy. Albowiem
ten mój syn umarł był, a ożył: zginął był, a nalazł się. I poczęli używać. (Łuk. XV. i 7—24").
JII. /I starszy syn jego był na polu. A gdg
przychodził i przybliżał się do domu, usłyszał
muzykę i taniec. A przyznał jednego ze służebników, i spytał cobg to było. A on mu odpowiedział: Brat twój przyszedł: i zabił ojciec
twój cielca utuczonego, iż go zdrowego zaś dostał.
I rozgniewał się, i nie chciał wnijść. A tak ojciec wyszedłszy, począł go prosić. Lecz on odpo-
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wiedziawszy, rzekł ojcu swemu: Oto tak wiele
łat służą tobie, i nigdym nie przestąpił rozkazania twego: a nigdyś mi nie dał koźlęcia, żebym używał z przyjaciółmi wojem i. Ale gdy ten
syn twój, który pożarł majętność swą z nierządnicami, przyszedł, zabiłeś mu utuczonego cielca.
A on mu powiedział: Synu, tyś za wżdy jest ze
mną, i wszystko moje, twoje jest. Lecz trzeba
było używać i weselić się, iż ten bral twój był
umarli/. a ożył, zginął był, a nalezion jest,
(Łuk. XV. 25—32).
NA NIEDZIELĘ XXIV. TO ŚWIĄTKACH.
Przystosowanie podobieństwa o synu marnotrawnym.
I. Człowiek niektóry (BÓG) miał dwóch synów; sprawiedliwych i grzeszników. I rzekł
młodszy z nicli grzesznik: Ojcze, daj mi część
majętności, która na mię przy/nula — to jest
dary natury i łaski, których Bóg złym i dobrym ku ich zbawieniu udziela. — Zuchwalec
upomina się u 15oga o wszystko, jakby o własność swoję. O! kiedyż się poczujem. że nic
się nam nie należy od Boga. że wszystko, nie
z prawa naszego, ale z łaski Jego przypada
na nas. — I rozdzielił im majętność. Oto jak
Bóg uszanował wolność człowieka, że i zu-
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chwalcom a buntownikom nio odmawia darów
swoich. — A po niewielu dni, bo grzesznikowi
pilno do grzechu, zebrawszy wszystko, odjechał
w daleką krainę, daleko od Boga — i cóż dziwnego, że rozproszył tam majętność swą, żywiąc
rozpustnie. Poszły w niwecz i rozum i serce,
bo się oddalił od Boga. — Wspomnij na lata
młodości t w e j : czy tak nie bywało V
11. A gdy wszystko utracił, stał się głód
wielki w onej krainie, i on począł niedostatek
cierpieć. Bo pożądliwość jest ogień: a ogień nigdy nie mówi: Dosyć. (Przy. XXX. 10). A szedł,
i przystał do jednego obywatela onej krainy.
Obywatelami krainy dalekiej od Boga są szatany, zbrodnie, złe nałogi. 1 jeden z takich
obywateli posłał go do wsi swojćj, aby pasł
wieprze, to jest: aby dogadzał chuciom swym
i złościom. I radby był napełnił brzuch swój
młotem, plewami, otrębami, pomyjami, które
jadali wieprze: takim to jadłem grzesznicy się
trują! — a nikt mu nie dawał, nawet plugastwa tego. Szatan nęci plewami, a i tych nie
daje, obiecuje rozkosze, a tylko głód daje. —
O nędzny synu, do czegożeś przyszedł!
III. A przyszedłszy k'sobie, przez rachunek
sumienia, rzekł, w uczuciu swej nędzy a żalu
za grzćchy: Jako wielu najemników w domu
20
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ojca mego mają dosyć chleba: a ja tu głodem
umieram 't Wspomina tu na dobroć ojca swego,
i dla tej dobroci czyni mocne postanowienie
poprawy. Wstanę,, więc siedział lub leżał bezwładny. Wstanę z tego biota grzechu, i pójdę
do ojca mego. — Nie dość jest wstać, to jest
grzech opuścić, trzeba pójść po drodze żalu
i poprawy do ojca, do Boga. — I rzekę mu :
Ojcze! zgrzeszyłem przeciw Niebu i przed tobą.
Taka powinna być spowiedź pokorna a szczera. boś przeciw Bogu i przed Bogiem, to jest
w oczach jego zgrzeszył: jakkolwiek w dalekiej krainie, zawsze w oczach Jego: przed tobą ! — Juzem nie jest godzien być zwan synem
twoim. — Wyznaje niegodność swoję: a pokutę
ofiaruje, gdy mówi: uczyń mię jako jednego
z najemników twoich. — 1 to po każdym grzechu ukarz sam siebie, odmawiając sobie tej
lub owej przyjemności, do której masz prawo;
a tym sposobem Ojca twego do litości pobudzisz. — A wstawszy, szedł do ojca swego. Na
nieby było piękne postanowienie jego, gdyby
go nie był wykonał. — Na nic wszystkie twe
postanowienia, chociażby najlepsze, jeśli ich
nie wykonasz: a owszem będą przeciw tobie
świadczyć, bo są to wzywania Boże. — Więc
na to wzywanie: wstań, a idź do Ojca twego.
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NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XXIV. PO
ŚWIĄTKACH.
Dalszy ciąg przystosowanego podobieństwa o synu
marnotrawnym.
I. A gdg bgł jeszcze daleko, ujrzał go ojciec
jego — daleko i głęboko Bóg widzi — i miłosierdziem wzruszong jest: a więc zawsze gotowe
miłosierdzie jego! — a przybieżawszg. — Ach,
Panie, bylebyśmy się tylko zwrócili do Ciebie,
wnet przybiegasz do nas! upadł na szyję jego,
cały mu się oddal, i pocałował go. — Tak Bóg
obejmuje łaską swoją grzesznika pokutującego. — I rzekł mu syn: Ojcze, zgrzeszgłem przeciw Niebu i przed tobą: juzem nie jest godzien
być zwań sgnem twoim. Właśnie dla tej pokory
a żałości jego przyjmuje <ro jako syna: nie
dając mu nawet powiedziśó, że gotów być
najemnikiem jego. Nie chce z nas Bóg najemników. ale synów.
II. I rzekł ojciec do sług swoich: Rychło
przynieście pierwszą szatę, a obliczcie go w szatę
pierwszej niewinności, w szatę łaski usprawiedliwiającej : i dajcie pierścień na rękę jego,
jako znak wolności i dostojności synów Bożych, i buty na nogi jego, iżby nie obraził
21*
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o kamień nóg swoich, aui ich w biocie na
nowo uwalał'. Nie zrzucajże z nóg twoich świętego obuwia łask Bożych. I przywiedźcie cielcu
utuczonego, i zabijcie: a jedzmy i używajmy.
Jestto obraz najprzedniejszego pokarmu dusz
naszych, Chrystusa Pana w Przenajświętszym
Sakramencie, dla nas zabitego, iżbyśmy jedli
a używali tego chleba żywota, w radości wielkiej. — U jakąż radość sprawuje Bogu grzesznik pokutujący! Ach! nie odbieraj mu więcej
radości onęj. Nie wracaj więcej do wieprzów !
III. A Marszy syn jego, sprawiedliwy, byt na
polu, w pracy około dobra ojca swego. A gdg
przybliżał się do domu, usłyszał muzykę i taniec: I spytał coby to było? 1 nie chciał wnijść,
aż go ojciec, wyszedłszy ku niemu, zaprosiły
Uważ tu : nie zazdrość starszego syna, której
sprawiedliwi nie mają, lecz niezmienność miłości Bożej ku nawróconym grzesznikom, która
samych nawet sprawiedliwych niejako do zazdrości pobudza. Niech cię to dźwiga z każdego upadku do wielkiej ufności w miłosierdzie Boskie. A chociażbyś w najdrobniejszej
rzeczy upadł, nie odwlekaj powrotu do Boga,
którego najwyższą radością jest powrót syna
marnotrawnego. — A zaś synowi starszemu,
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sprawiedliwemu, powiedział ojciec: Synu, tyś
zawżdy jest ze mną, i wszystko moje twoje jest.
0 pełności szczęścia i bogactwa synów Hożych!
być zawsze z Bogiem i mieć wszystko Boskie!
1 któżby chciał odstąpić tak dobrego ojca?
NA WTORKK 1'0 NIEDZIELI XXIV. PO
ŚWIĄTKACH.
Przypowieść o włodarzu niesprawiedliwości.
i. Mówił też i do uczniów swych: Byt niektóry człowiek bogaty, który miał włodarza,
a ten był odniesion do niego, jakoby rozproszył
dobra jego. I wezwał go i rzekł mu: Cóż to
słyszę o tobie? oddaj liczbę włódarstwa twego:
albowiem już włodarzyć nie będziesz mógł, (Łuk.
XVI. 1. 2). 1 ^ d a godzina i nam Bóg powić:
oddaj liczbę włódarstwa twego: albowiem już
włodarzyć nie będziesz mógł. — Nic swego nie
mamy: a wszystkie dobra duszy i ciała Bóg
nam dał na włódarstwo, a więc wszystek z nich
owoc do Niego należy. Cokolwiek więc nie na
chwałę. Bożą obróciłeś, rozproszyłeś. i> jakże
straszna rzecz będzie usłyszeć te słowa: oddaj
liczbę włódarstwa twego!
II. I mówił włodarz sam w sobie: Cóż uczynię, gdyż l\m mój odejmie ode mnie włódar-
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stwo? (Łuk. XVI. 8). Skądże włodarzowi troskliwość taka i niepokój? Z uczucia, że źle
Panu służył, i że na karę zasłużył. — A gdzież
troskliwość twoja o zdaniu rachunku przed Bogiem? O gdybyś się jako należy rozmówił z sumieniem swoim! Na coś wydawał twe ciało?
jakeś używał zmysłów, rozumu, myśli, woli,
uczuć i namiętności swoich ? To wszystko Bóg
ci dal dla chwały swojej: czyś na chwałę Jego
pracował tym wszystkim? lleżeś tych darów
zmarnował, dla świata, dla ciała, dla miłości
własnej, dla rozpusty? Myśl, dopóki czas, jak
zaradzić utracie takiej: Cóż uczynię, gdyż Pan
mój odejmnie ode mnie włódarstwo?
111. I pochwalił Pan włodarza niesprawiedliwości, iż roztropnie uczynił. Bo synowie tego
świata roztropniejsi st[ w rodzaju swoim nad
syny światłości. (Łuk. XVI. 8). Roztropność
każe zabezpieczyć się na przyszłość: o jakże
bardziej nakazuje zabezpieczyć się na wieczność! Proś Boga o roztropność. Nie daj się
w niej wyprzedzić synom ciemności, ileż to
zabiegów czynią oni o rzeczy wieczne! Jak
pilnie tamci starają się przypodobać światu;
a ty jak mało dbasz o to, aby się podobać
Bogu! Tamci dniem i nocą przemyślają i pra-
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cują dla ziemi, a często dla grzechu; a ty dla
cnoty i dla Nieba jakież podejmujesz t r u d y ?
A onić, aby wzięli wieniec skazitelny: a my
nieskazitelny. (1. Kor. IX. 25).
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI XXIV. PO ŚWIĄTKACH.
Przypowieść o złym bogaczu i o żebraku.
I. Byt niektóry człowiek bogaty, który obtoczył się w purpurę i w bisior: i używał hojnie
na każdy dzień.
1 byt niektóry żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u wrót jeyo, pełen
wrzodów. Chcąc być nasycon z odrobin, które
spadały z stołu bogaczowego, a żaden mu nie
dawał: (de i psi, przychodząc, lizali wrzody
jego. (Łuk. XVI. 19—21). Którego z tych
dwóch masz za. szczęśliwego, którego za nieszczęśliwego? Świat i zmysły powiedzą, że
bogacz szczęśliwy, a Łazarz nieszczęśliwy. Ale
wiara inaczej uczy. Któż zwodzi: czy świat
i .zmysły, czy wiara? A jednak, przeciwko wierze. światu schlebiasz, a zmysłom pobłażasz:
chociaż wiara zapewnia zbawienie, a świat
i zmysły do zguby prowadzą.
II. / stało się, że umarł żebrak, a ponksion był od Aniołów na tono Abrahamowe. (Luk.
XVI. 22). Taki jest koniec pokornego i cier-
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piącego stanu na ziemi. Krótkie i codzień
konające smutki i boleści, kończą się weselem
wiecznym. Albowiem to, które teraz jest, prędziutko przemijające i lekkie nasze utrapienie,
nader na wysokości wagę chwały wiekuistą
w nas sprawuje. (II. Kor. IVr, 17). Zważ na
to. co prędziutko przemijające, i na to, co
wieczne, a powiesz ze Św. Pawłem: Albowiem
mam za to, iż utrapienia tego czasu niniejszego nie są godne przyszłej chwały, która się
w nas objawi. (Rzym. VIII. 18).
1 1 1 . Umarł też i bogacz i pogrzebion jest
w piekle. (Łuk. XVI. 22). Taki koniec tycb.
co w zmysłowościach zauurzeni żyjąc, zdawali
się być szczęśliwymi na świecie. Prowadzą
w dobrach dni swoje, a we mgnieniu oka do
piekła zstępują. (Job. XXI. 13). Jeśli nie rozumiesz. jak nieszczęśliwym jest żywot, na rozkoszach świata tego strawiony, biada ci, mój
bracie! Późno, ach zbyt późno doświadczeniem
uczyć się tej prawdy! Naucz się jej z wiary,
i podług wiary utłumiąj pożądliwości, umartwiaj ciało, karć miłość własną, wzgardzaj
światem, a pogardzaj sobą.
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NA CZWARTEK L'<> N I E D Z I E L I X X I V . L'U
ŚWIĄTKACH.

Męki złego bogacza.
J. A podniósłszy oczy swoje, gdy byt w mękach, ujrzał Abrahama zdaleka i Łazarza na
łonie jeyo. (Łuk. XVI. 23). Ujrzał zdaleka
i w chwale, tego, którym zbliska gardził.
Porządek świata tego zmienia się na tamtym
świecie! — A on wołając rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłu j się nculemną: a poślij Łazarza, aby
omoczył koniec, palca swego w wodzie, aby ochłodził język mój: bo cierpię męki w tym płomieniu. (Łuk. XVI. 24). Wszystkie mu członki
przenikał ów płomień, a tylko dla języka
0 ochłodę prosi. Bo tym językiem z Łazarza
szydził. O! jakież męki będzie cierpiał język
oszczerców, bluźnierców, bezwstydników, i pługa wcó w !
II. / rzekł mu Abraham: Synu, wspomnij,
żeś odebrał dobra za żywota twego: i w twych
dobrach nie umartwiał się, lecz dogadzał pożądliwościom ciała: i używał hojnie na każdy
dzień — pożądliwości oczów: był bogaty —
1 pysze żywota: obtoczył się w purpurę i bisior. — A Łazarz także złe. .lakie? przeciwne
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twym dobrom. — Był żebrał:, pełen wrzodów,
wzgardzony leżał u wrót twoich. A teraz on
ma pociechę, a ty mąki cierpisz. Taka kolo j:
jeśli tu zbytki, tam męki: jeśli tu umartwienie,
tam wesele. Ile tu sobie pozwalasz na grzechy, tyle sobie gotujesz boleści na wieki. A nad
to wszystko, między nami i wami otchłań wielka jest utwierdzona: alty ci, którzy chcąc stnd
przejść do was, nie mogli; ani stamtąd przejść
tu. (Łuk. XVI. 26).
111. / rzekł: Proszę cię tedy, Ojcze, abyś
go posłał do domu ojca mego: abowiem mam
pięti braciej: Aby im świadectwo wydał, iżby
też oni nie przyszli na to miejsce njąk. I rzekł
mu Abralutm: Mają Mojżesza i Proroki: niechże
ich słuchają. A on rzekł: Nie, Ojcze Abrahamie-. ale gdyby kto z umarłych szedł do nich,
będą pokutę czynić. I rzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, ani, by też kto
z martwych powstał, nie uwierzą. (Łuk. XVI.
27—31). I ty nie żądaj, aby Bóg do ciebie
posyłał umarłych, albo Aniołów, albo innemi
cudami cię wołał. Masz Kościół święty, a w nim
nauczycieli żywota wiecznego. Kto ich słucha.
Chrystusa słucha: kto niemi gardzi. Chrystusem gardzi. (Łuk. X. J6). W Kościele masz
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wszystkie środki zbawienia. Biada ci. jeśli się
na co innego oglądasz!
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI XXIV. PO ŚWIĄTKA CII.
Ustawiczna modlitwę Pan Bóg wysłuchn.
Podobieństwo o wdowie i o niecnym sędziu
I. Iż sic zawżdy modlić potrzeba, a nie ustawać, (Łuk. XVIII. 1). Dlaczego? I dlatego, że
potrzeba zawżdy cześć Bogu oddawać: i dlatego. że zawżdy potrzebujem łaski i pomocy
Bożej, bo na każdy czas walczyć musira przeciw nieprzyjaciołom zbawienia, to jest przeciw szatanowi, światu i ciału, których walka
im ukrytsza. tym zdradliwsza. W modlitwie,
to jest w podniesieniu serca do Boga. siła i potęga nasza. Skoro w modlitwie u stajem, wnet
nieprzyjaciele następują na nas. Prawdziwie
a ustawicznie modlącym się, Bóg zawżdy ku
pomocy bliski. Nasza więc wina. ilekroć upadamy; snać bowiem, żeśmy w modlitwie ustali.
II. I powiedział im też podobieństiro... mówiąc: Był niektóry sędzia, w jednym mieście,
który się Boya nie bał, a człowieka się nie wstydał. ,1 ir onym mieście była jedna wdowa: i chodziła do nieyo, mówiąc: Uczyń mi sprairied/iwość z przeciwnika mego.
A nie chciał przez
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długi czas. A potym rzekł w solne: Aczci sic
Boya nie boję, i człowieka się nie wstydom:
Wszakoź, iż mi się nprzyksza ta wdowa, uczynię jej sprawiedliwość, aby, na ostatek przyszedłszy, nie lżyła mię. I rzekł Pan: Słuchajcie, co
mówi niesprawiedliwy sędzia. A Bóg zcdi nie
uczyni sprawiedliwości wybranym swoim, wołającym do Niei/o we dnie i w nocy: i będzie cierpliwym z strony ich ? Powiadam wam, że im wrychle
uczyni sprawiedliwość. (Łuk. XVIII. 1—8).
III. Czegóż nas uczy to podobieństwo, a co
nam wymawia? Oto uczy nas wytrwałości
w modlitwie, a wymawia nam niestałość naszę. Kiedy sędzia zły i niesprawiedliwy dobrej i wytrwałej prośby wysłuchał — jakżeby
Bóg dobry i sprawiedliwy dobrych i wytrwałych próśb naszych wysłuchać nie miał? Ale
jakież to prośby nasze? Jaki porządek próśb
naszych? Czy pierwej i więcej prosim o to.
co wieczne, jak o to, co doczesne? czy pierwej
i więcej prosim o potrzeby duszy, ani o potrzeby ciała? czy pierwej i więcej prosim
o cnotę, niż o zdrowie, o cierpliwość niż o powodzenie, i t. p. A może zasługujemy na ł o upomnienie Chrystusowe: Nie wiecie, czego prosicie (Mat. XX. 22): i na to drugie od Apostoła św.: I'rosicie, a nie bierzecie przeto: iż
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ile prosicie: abyście na pożądliwościacli waszych
strawili. (Jak. IV. 3). A może ty nie prosisz
zgoła, jako ten, który się Hoya nie bat, a członieka się nic wstydat!
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI XXIV. PO
ŚWIĄTKACH.
Podobieństwo o modlitwie Faryzeusza i Celnika.
[. Rzekł też i do niektórych, którzy ufali sami
w sobie, jakoby sprawiedliwi, a insze mi gardzili,
to podobieństwo: Dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili: jeden Faryzeusz a drugi Celnik. Faryzeusz stojąc, tak sic sam u siebie modlił:
lhże: dziękuje 'lobie, żem nie jest jako inni ludzie: (nad wszystkich się wynosi, wszystkich
potępia), drapieżni, niesprawiedliwi,
cudzołożnicy: jako i ten Celnik: (otóż sąd zuchwały).
poszczę dwakroć w tydzień: dairam dziesięciny
ze wszystkiego, co mam. (Łuk. XVIII. 9—12).
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0 nic nie prosi: nie Hoga, ale siebie chwali.
1 czci sam siebie, nawet w kościele! Bluźnierca! — Patrz, byś takim nie był. Czuwaj nad
sobą. nawet w modlitwie, abyś. zamiast czcić
Boga.
nie kłaniał sieV bałwanowi swemu.
O
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II. A celnik stojąc zdateka, nie chciał ani
/>odnieść oczu w niebo: ale bił piersi suoje,
mówiąc: Boże, bądź miłość iw mnie grzesznemu.
(Łuk. XVI. 13). Oto wzór modlitwy dobrej:
pokora i skrucha. Wyznaje się grzesznikiem,
niegodnym podnieść oczu w niebo, wyznaje
się godnym kary. bijąc piersi swoje: a jednak,
ufny w miłosierdzie Bożo. woła: Jioże, bądź
miłości w mnie grzesznemu! — Taka niech będzie modlitwa twoja: pokorna, pełna skruchy
i ufności w Bogu. a przedewszystkim o odpuszczenie grzechów wołająca. Bo gdy dusza
twa będzie wolną od grzechu, Bóg zamieszka
w niej.
III. Powiadam wam, zsfijpił ten usprawiedliwionym do domu swego, od niego. Abowiem
ktokolwiek się podwyższa, będzie u u i żon: a kto
się uniża, będzie podwyższon. (Łuk. XVIII. 14).
Oto masz wyrok Boży o obu modlących się.
Pokorny usprawiedliwiony, pyszny potępiony.
Więcej się Bogu upodobał grzesznik pokorny,
niżli cnotliwy a pyszny. Tak Bóg nienawidzi
pysznych. A więc aui się chwal, ani pochwał
szukaj, lecz w pokornym poznawaniu złości
swoich szukaj skruchy serca, a znajdziesz łaskę Bożą przebaczenia i poprawy.
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NA NIKUZIKLĘ XXV. 1'0 ŚWIĄTKACH.
Trzeba się stać dzieciątkiem, aby wnijść do królestwa
Niebieskiego.
I. .1 przynoszono do niego dziateczki, aby
się ich dotykał. (Łuk, XVIII. 15). Wielo zależy na tym, jakieroi kto naukami od młodości karmiony. O gdybyś od dzieciństwa przyniesion był do Chrystusa i trwał był przy
Nim! Jeśli tak nie było. teraz przynajmniej
stań się dzieciątkiem napowrót, przez prostotę
w wierze, przez słodycz ku wszystkim, przez
posłuszeństwo duchownym przełożonym twoim,
w których osobę Chrystusa widzieć powinieneś. Proś Chrystusa, aby cię łaską twą dotknął.
A gdy w Przenajświętszym Sakramencie sam
się tobie daje, wzbudzaj wiarę żywą, nadzieję
mocna, i miłość gorącą.
II. Co widząc uczniowie, tajali iw. Lecz Jezus, przyzwawszy ich, rzekł: Dopuśćcie dzialeczkom przychodzić do Mnie, a nie wzbraniajcie im, (Łuk. XVIII. 15. 16). Chrystus tćmi
słowy okazuje nam. iż pragnie, aby się dusze
niewinne ku Niemu garnęły. Jeśliś przyszedł
niewinny, dostąpiłeś łaski nieocenionej. Jeśliś
niewinność utracił, wróć do nićj przez szczerą
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pokutę, a Chrystus cię przyjmie jiiko nowonarodzone dziecię, i swoją łaską cnotę twą
umocni: o tę łaskę proś mianowicie przy Komunii świętej. Dziateczki zaś, które lióg twój
pieczy powierzy, i wszystkich młodszych twoich, prowadź do Chrystusa słowom, nauką,
nadewszystko przykładem.
111. Abowiem takowych jest królestwo Boże.
(Łuk. XVIII. 16). Takowych, to jest tych, co
przy łasce Bożej wolni są od grzechu, i niewinnemi a prostemi się stali, jako dzieciątka.
Więc trzeba napo wrót stać się dzieciątkiem,
o grzechach i niedgskonałościach zapomnieć,
jakoby niewiedzieć; a ku dobremu iść z prostotą, jakoby z natury. Inaczej nie wejdziesz
do Królestwa Niebieskiego. Zaprawdę team
powiadam:
ktokolwiek nie przyjął Królestwa
Bożego jako dzieciątko, nie wnijdzie do niego.
(Łuk. XVIII. 17).
NA PONIEDZIAŁEK 1'0 NIEDZIELI XXV. PO
ŚWIĄTKACH.
Młodzian bogaty pyta o drogę do żywota wiecznego.
I. A oto jeden przystąpiwszy, rzekł Mu: Nauczyciel u dobry, co dobrego mam czynić, abym
miał żywot wieczny? (Mat. XIX. 10). Wielkie.

zaiste, w tym młodzieńcu pragnienie Nieba.
A w tobie "jakie? Możesz je zmierzyć podług
starań twoich. Jeśli się mało o nie troszczysz,
małym jest pragnienie twoje — a potrzeba,
aby było wielkim. Więc na każdy dzień pytaj : nie o to, jak się ustroić, jak się zabawić,
co dowcipnego powiedzieć i t. p., lecz przedewszystkiem o to: co dobrego masz czynić, abyś
miał żywot wieczny.
II. Jeśli chcesz wnijść do żywota, chowaj
przykazania. (Mat. XIX. 17). Uczy tu Chrystus, że sama wiara nie wystarcza do zbawienia, lecz że potrzeba przy niej uczynków dobrych, które Wypływają z zachowywania przykazań. Rozmyślaj nad tyra. naucz się przykazań Bożych i kościelnych, abyś je spełniał,
a spełniał nie jako niewolnik, ale jako syn.
III. Rzekł Mu młodzieniec: Wszystkiegom
tego strzegł od młodości mojej. (Mat, XIX. 20).
Szczęśliwy, kto o sobie Bogu to powiedzieć
może! O jak mało takich! — a jednak każdy
Chrześcijanin ma ku temu łaskę, i takim być
winien. — Zważ, któregoś przykazania nie
strzegł, i strzeż go odtąd tym pilniej, a proś
Boga, aby grzechy młodości twojej przebaczyć
ci raczył. Ach. Panie! Grzechów młodości mo-
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jej i niewuuiomości umieli
(1's. XV1V. 7).

nic

racz pamiętać.

NA WTOREK l'0 NIEDZIELI XXV. L'0
ŚWIĄTKACH.
Chrystus bogatemu młodzianowi radzi doskonałość.
1. Czegóż mi jeszcze nie dostawa? Rzek! mu
Jezus: Jeśli chcesz być doskonałym, idź, przedaj co masz, i. daj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie: a przyjdź, pójdź za mną. (Mat.
XIX. 20. 2l)r-Dlaczego tę radę daje mu Zbawiciel? Dlatego, że go umiłował: A Jezus, wejrzawszy nań, umiłował go. (Mar. X. 21). Dlaczego w sposób szczególny umiłował go Chrystus? Dlatego, że od młodości zachował wszystkie przykazania: Nauczycielu, tegom wszystkiego strzegł od młodości mojej. (Mar. X. 20).
Masz więc prostą i krótką drogę upodobania
się Chrystusowi: chowaj przykazania. Tego dowodu miłości naszej Chrystus domaga się od
nas bezwarunkowo: Jeśli mię miłujecie, chowajcie przykazania moje. (Jan. XIV. 15). Chowajmy przykazania, a wtedy na drogę doskonałości wstąpić będziem mogli. Jeśli chcesz być
doskonałym, idź, przedaj co masz, i daj ubo-
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<jim, a będziesz wiał skarb w niebie: a przyjdź,
pójdź ze mną.
II. A gdy słowo młodzieniec usłyszał, odszedł smutny: abowiem miał majętności wiele,
(Mat. XIX. 22). Widzisz, .jak jest zgubnym
przywiązanie do stworzeń, kiedy nawet niewinne dusze od Chrystusa odwraca. Chrystus,
umiłowawszy onego młodzieńca, daje mu szczególne powołanie najwyższej chwały i najwyższej doskonałości; a on młodzieniec, sarn się
dopytujący o drogę doskonałości, umiłowawszy
wygody życia, wraca na drogę pospolitą i niebezpieczną: odszedł smutny. Smutno jest odchodzić od Chrystusa! Jeśli nie czujesz smutku, gdy od Chrystusa odchodzisz, nie kochasz
Chrystusa.
11. JI Jezus rzekł uczniom swoim: zaprawdę
powiadam wam, iż bogaty trudno wnijdzie do
Królestwa Niebieskiego. I zasię powiadam wam:
Latwićj jest wielbłądowi przez dziurę igielna
przejść, niż bogatemu wnijść do Królestwa niebieskiego. A usłyszawszy to uczniowie, dziwowali się bardzo: mówiąc: Któż tedy może być
zbawion ? A Jezus, pojrzawszy, rzekł im: U ludzi to niepodobuo jest, ale u Boga wszystko jest
podobno. (Mat XIX. 23—26). Bóg daje wszystkim dostateczną łaskę do zbawienia, a więc

filfi

i bogaczom. ale bogacze ci. co przywiązani do
bogactw, brać jej nie chcą, i nie chcą się stać
idmjićmi w duchu. Lecz jeśli bogatemu trudno się dostać do Królestwa Niebieskiego,
tedy ubogiemu łatwo. Czemuż nie stajem się
uboyićmi w duchu, gotowemi odbiegnąć bogactw. aby za Chrystusem biegnąć, gdzie nas
powoła?
XA ŚRODĘ PO NIEDZIELI XXV. PO ŚWIĄTKACH.
Nagroda tych, co opuściwszy wszystko, idą za
Chrystusem.
I. Tedy Piotr, odpowiadając, rzeki Mu:
Otośmy my opuścili wszystko, i poszliśmy za
tobą: Cóż nam tedy będzie? (Mat. XIX. 27).
Przed zapytaniem o nagrodę. Piotr dwie rzeczy
Chrystusowi przedstawia: 1. Otośmy my opuścili wszystko; 2. Poszliśmy za Tobą. — .lak
gdyby mówił: Nie śmiałbym Cię o nagrodę
pytać, gdybyśmy tego dwojga nie spełnili.
A ty czyś opuścił wszystko i samego siebie?
czyś zaniechał zbytnich starań o wygody życia? czyś poszedł za Chrystusem, za .lego ubóstwem. cichością, pokorą, cierpliwością, miłością. świętością?
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II. A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam
wam, iż wy, którzyście szli za Mną, w odrodzeniu, gdy usiędzie Syn człowieczy na stolicy
majestatu Swego, będziecie i wy siedzieć na dwanaście stolicach, sądz<jc dwojenaście pokolenia
Izraelskie. (Mat. XIX. 28). Oto jest obietnica
najwyższej w niebie godności, tym, którzy się.
na wzór Chrystusa Pana, najniżej postawią
na ziemi, przez zamiłowanie ubóstwa i pogardę własną. Kto dba wiele o chwałę ziemską. niewiele dba o chwalę Niebieską. Chceszli
chwały Niebieskiej? Chrystus ci wskazuje drogę najpewniejszą— opuść wszystko, zaprzyj się
sam siebie, a idź za Chrystusem. O jakże błogo
w dzień sądu będzie tym. co Chrystusa ubogiego i wzgardzonego obrali!
III. I wszelki, któryby opuścił dom, aha bracią, idio siostry, abo ojca, idio matkę, abo żonę,
abo syny, abo role, dla imienia mego: tyle stokroć weźmie, i żywot wieczny odzierży. (Mat.
XIX. 29). — Tyle stokroć weźmie — jeszcze
i w tym życiu: 1. w pociechach duchownych:
2. w pomocach bliźnich swoich, którzy tym.
co dla imienia Bożego opuścili domy, role lub
rodziny swoje, stokroć lepiej z ramienia Hożego
służyć będą. — Nie maszli nic do opuszczenia
dla imienia Bożego? A jeśliś cokolwiek opu-
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ścił, jeśli cię z domu twego wygnano, wesel
się, mój bracie. Stokrotne pociechy odbierzesz
w tym życiu, i odzierżysz żywot wieczny, .leśli
tych pociech nie czujesz, snać, żeś się nie wyzuł jeszcze zupełnie z tego, coś opuścił dla
15oga. W serce bowiem pełne siebie, albo rzeczy ziemskich, pociecha Boża nie spłynie.
NA CZWARTEK PO NIEDZIELI XXV. PO
ŚWIĄTKACH.
Podobieństwo o robotnikach w winnicy.
1. Podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekoiri gospodarzowi, który wyszedł bardzo rano
najmować robotniki do winnicy swojej. (Mat
XX. 1). Jednych wezwał zrana. drugich około
południa, innych nakoniec około wieczorai rzekł im: Co ta stoicie cały dzień próżnujący? (Mat. XX. 6). Jeśli więc byliście próżnu:
jacy. dziś jeśli głos Jego usłyszycie: nie zatwardzajcież serc waszych. (Ps. XCIV. 8). Bóg woła—
czas bieży. Jesteśmy panami czasu, stąd. iż
użycie jego od nas samych zależy; a każdej
chwili użyć możem ku żywotowi wiecznemu,
lub ku śmierci wiecznej. Lecz. z drugiej strony,
nie jesteśmy panami czasu, boć życie nasze ani
do nas należy, ani od nas zależy. Abowiem ża-
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dnc z nas solne nie żywię: i żaden sobie nie
umiera. Jio chociaż żywicmy, Panu żywieniy:
chociaż umieramy, Panu umieramy. Choć tedy
żywiemy,
choć urniiramy, Pańscy jesteśmy.
(Rzym. XIV. 7. 8). A. tyle na każdą godzinę
chwały Bożej zaniedbujem, i sarni tyle chwały wiecznej tracim. ile w tej godzinie zaniedbujem uczynków dobrych Cóż dopiero powiedzieć o grzechach!
II. A gdy wieczór przyszedł: to jest ostatnia
życia godzina: rzekł Pan winnicy sprawcy swemu: Zawołaj robotników, i oddaj im zapłatą.
(Mat. XX. 8). wszystkim jodnaką: bo nie po- '
dług długości, podług ilości, lecz podług
wartości pracy Bóg płaci; nio podług czasu,
lecz podług serca, z jakim pracujemy. Czy rano, czy nad wieczór Bóg cię powołał, przysparzaj sobio zapłaty pilnością i czystością
pracy. Nie wynoś się nad tych, co później
powołani, może bowiem pilniejsi od ciebie,
a czystego serca: ale pomnij zawsze na wieczór, który zawsze się zbliża. Blisko jest, dzień
zcinienia, i, czasy się len przybyciu kwapią.
(Deut. XXXII. 35).
III. A przyszedłszy i pierwsi... szemrali, przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostateczni jedne
godzinę robili: a uczyniłeś je równemi nam,
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którzyśmy nieśli ciężar dnia i upalenia. A on
odpowiadając jednemu z nich, rzekł: Przyjacielu, nie czynięć krzywdy. A zaś się ze mną za
yrosz nie zmówił'!... czyli oko twoje złośliwe
jest, iżem ja jest dobry? (Mat. XX. 10 — 15).
Ileż to grzechów -mieści się w zazdrości! Sąd
zuchwały o bliźnim, wysokie o sobie rozumienie, bunt przeciw Bogu, rozdawcy dóbr
wszystkich. Zazdrość nie przy tłumiona rodzi
nienawiść, i pędzi częstokroć do najcięższych
zbrodni. Strzeż się tej przywary, która nawet
doczesnego dobra nie przysparza, a na utratę
dóbr wiecznych bardzo naraża.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI XXV. TO ŚWIĄTKACH.
0 niemocy Łazarza.
1. Postały tedy siostry jeyo do niego, mówiąc: Panie, oto którego miłujesz, choruje.
(Jan, XI. 3). Proszą o zdrowie brata z ufnością. nie opierając się na zasługach swoich, lecz
na miłości Chrystusowej, która jest głównym
źródłem dobrodziejstw Boskich. Oto którego
miłujesz, choruje.
A Jezus usłyszawszy, rzekł
im: Choroba ta nie jest na śmierć, ale dla
chwały Bożćj: (Jan, XI. 4). A więc choroba
Łazarza była dobrodziejstwem dla niego, bo
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była dla chwały Bożej. Tak powinieneś przyjmować wszystkie cierpienia, i cenić je jako
dobrodziejstwa, i poddawać się im z pokorą,
abyś nie odwracał chwały Bożej.
II. A Jezus miłował Martą, i siostrą jej Maryją , i Łazarza. Gdy tedy usłyszał, że choruje:
tedy przedsię zmieszkał na onymże miejscu przez
dwa dni: (Jan, XI. 5, 6). Jakto? przyjaciel
Jezusa choruje, i ratunku wzywa, i miłował
go Jezus, a nic śpieszy z ratunkiem? i dopuszcza śmierci na Łazarza, i tak srogiej boleści na siostry jego? — Pozwala i chce, by
Łazarz umarł, bo to było ku chwało Bożej.
Wierzyszli, że z Bożej woli utrapienia twoje ?
Zaiste, tak jest. Wierz więc, że cierpisz dla
chwały Bożej, bo cokolwiek Bóg chce, na ten
col chce. Gdybyś się nad tym zastanowił, oohotniejbyś i słodziej cierpiał.
III. Łazarz umarł... Ale idźmy do niego.
(Łuk. XI. 14, 15). Bóg opatrznością swoją
wszystko to, co mamy za złe, obraca na dobro, jeśli mu ku tomu nie przeszkadzamy. Ghco
bowiem, abyśmy Go wyznawali Panem, a siebie
sługami Jego. On nami podług upodobania
niech obraca, a my się w Jego ręce oddajmy — niech czyni, co chce. Jemu ufajmy. a nie
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opuści nas i w śmierci, Ten, który powiedział:
Łazarz umarł, ale itłźmy do niego.
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI XXV. PO ŚWIĄTKACH.
Chrystus idzie wskrzeszać Łazarza.
I. Przyszedł tedy Jezus, i nalazł go już czterg dni w grolne mającego. (Jan. XL 17). Bóg
pomoc swoję przynosi, gdy środki ludzkie już
niedostateczne, ażebyśmy nigdy w nadziei nie
upadali, a swoich starań nie zaniedbywali.
Ufaj w pomoc Boską, ale pracy nie skąp:
pracuj, ile możesz, ale całą nadzieję pokładaj
w Bogu.
II. Panie, byś tu był, nie umarłby był brat
mój. (Jan, XL 21). Tak się żaliły Chrystusowi na samego Chrystusa siostry Łazarzowe.
Skarga bolesna, ale miłośna. Mylą się, sądząc,
że Chrystus nieobecny ciałem, nie mógł od
śmierci ochronić. Mógł, lecz nie chciał,: dlatego nawet nie przyszedł prędzej, aby okazał,
że wyleczyć nie chciał. Dziwna rzecz, że zamiast poddawania się woli Bożej we wszystkiem, chcemy raczej wolę Bożą giąć do woli
naszej. A wszakże wola Boża jest prawem
i prawidłem naszym. Jeśli się jej zupełnie
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poddamy, nic się nam -złego nio stanic, bo
Bóg złego chcieć nie może.
III. (Marta) szła, i wilczkiem zawołała Maryi, siostry swojej, mówiąc: Nauczyciel przyszedł i wola cię. (Jan. XI, 28). Marta pragnie
podzielić z Maryją pociechę swoję, mówiąc:
Nauczyciel przyszedł. — Nie masz większej pociechy, jak obecność Boska, na którą gdybyś
pamiętał, wesoło Boże rozpędzałoby w tobie
wszelki smutek ziemski — I woła cię — każdego z nas Bóg woła. lecz nie każdy słucha,
a stąd nie każdy szczęśliwy. — Ona skoro usłyszała, wnet wstała, i przyszła do Niego. (Jan,
XI. 29). Jesteśli tak posłusznym na wołanie
Bożo, bądź drogą posłuszeństwa, bądź drogą
natchnienia ? Bóg cię woła, a ty się grzebiesz
w pociechach ziemskich. Nie tak uczyniła
Maryja: na głos Chrystusa opuściła Żydów,
którzy przyszli byli, aby je cieszyli po bracie
ich. (Jan, XI. 19). Nie tak uczyniła Maryja,
jako my czynim, bo nie tak kochała.
NA NIEDZIELĘ XXVI. PO ŚWIĄTKACH.

Wskrzeszenie Łazarza.
I. I rzekł: gdzieście go położyli? Powiedzieli Mu: Panie, pójdź a oglądaj. 1 zapłakał
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Jezus. (.lan. ST. 34, 35). Z kilku łez. które
Chrystus dla Łazarza wylał, wnieśli Żydowie
0 miłości Jego: Mówili tedy Żydowic: Oto juko
yo mitowal. (Jan, XI. 30). Większe dowody
miłości ku tobie dał Zbawiciel twój: krew
wylał — życie położył — a w Przenajświętszym
Sakramencie cały się tobie dał — i jeszcze nie
rozumiesz miłości Jego! Gdybyś ją rozumiał
1 cenił, oddawałbyś Mu miłość za miłość, nie
w słowach, ale w uczynkach. A właśnie tego
nie czynisz. Jakież są bowiem uczynki twoje?
II. Rzekł Jezus: Odejmijcie kamień. (Jan,
XI. 30). Jeśli chcesz powstać, potrzeba ci odjąć kamień złych nałogów, który przygniata
pierś twoję. Mógł był Jezus jednym skinieniem odrzucić kamień, a jednak rzekł: Odejmijcie kamień. Chce bowiem współdziałania
naszego. A tybyś chciał, ażeby bez pracy twojej Bóg cię uczynił świętym. Panie, jużci
cuchnie, ho mu już czwarty dzień. (Jan, Xl.
39). O jakże cuchnie twa dusza, nie od dni
czterech, lecz od lat wielu umarła! Ale dobry
Jezus nie zraża się nawet tym cuchnieniem
twoim, bo chce ciebie wskrzesić. Biadaby nam.
gdyby dobroć Jego nie była tak wielką !
III. Odjęli tedy kamień. (Jan, Xl. 41). Szczegóły wskrzeszenia Łazarza niech cię uczą: co
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czynić masz. abyś z grzechów postał. 1. Odjęli kamień: potrzeba ci odjąć zakamieniałośó
serca, to jest uporczywość w złości. 2. Jezus
podniósł oczy stce a- górę: aby nam wskazał,
skąd nam pomoc spływa, i aby nauczył, że
myśl naszę, szczególniej w modlitwie, od rzeczy ziemskich do Niebieskich podnosić trzeba.
Zawołał głosem wielkim: tak i na cię woła —
abyś Uo usłyszał, abyś poszedł za natchnieniem Jego. 4. Na głos Chrystusa wyszedł Łazarz z grobu, majtjc ręce i nogi związane: to
ci przypomina, że po tysiącu dobrych postanowieniach, przez które do Boga chcesz wrócić,
jeszcze cię wiążą zło skłonności twoje. Lecz
bądź posłusznym na wołanie Boże, a Chrystus,
tak jak Łazarza, rozwiązać cię każe: Rozwiążcie go: i puśćcie, ał>g szedł. (Jan, XI. 44).
NA PONIEDZIAŁEK 1'0 NIEDZIELI XXVI. PO
ŚWIĄTKACH.
Synowie Zebedeuszowi pierwszych miejsc pragną.
I. Tedy przystąpiła do Niego matka synów
Zehedeuszowych z synu swćmi, czyniąc pokłon,
i prosząc czegoś od Niego.
Który jej rzekł:
Czego chcesz? Rzekła Mu: Rzecz, aby siedzieli
ci dwa synowie moi: jeden jw prawicy twojej,
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a drugi po letotcy w królestwie twoim. (Mat.
XX. 20, 21). Chrystus im przepowiada o krzyżu:
a oni o królestwie myślą raczej niż o krzyżu.
Droga do Królestwa Hożego jedynie przez
Krzyż: kto innej drogi pragnie, nie wie sam,
co mówi. Xie wiecie, czego prosicie. (Mat. XX.
21).
II. Możecie pić kielich, który ja będę pił?
(Mat. XX. 22). Wskazuje im Jezus drogę do
królestwa, nie przez spoczynek, lecz przez
upracowanie, przez umartwienie, przez mękę,
przez krzyż. Królestwo niebieskie gwałt cierpi, a gwałtowniej/ porywają je. (Mat. Xl. 12).
Chrystus, Pan i Bóg nasz. przed nami idąc,
wskazuje najn kielich swój, na którego widok
sam Chrystus krwią się zapoci: kielich, który
jednak dla zbawienia naszego pić będzie. A my,
czyliż nie zawołamy z uczniami J e g o : Możemy!— 1 my pić będziem z kielicha, który nam
podasz, o Jezu nasz! Ach. słodkim jest kielich
z ręku Jezusowych: A kielich mój upajający
jak" kosztowny jest! (Ps. XXII. 5). — Tyle
gorzkich kielichów świat ci do spełnienia daje,
i pijesz dla świata. — A nie miałbyś pić kielicha. który ci Chrystus daje. dla Nieba?
III. łłzekł im: kielichci mój pić będziecie:
tćmi słowy przepowiada im męczeństwo. —
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Ale siedzieć /><> prairicj/ mojej, oho po lewici/,
nie jest moja rzecz dać nam — dumnym i pysznym, jakiem i jeszcze jesteście — ale — cichym
i pokornym — którym jest zgotowano od Ojca
mojego. (Mat. XX. 23). Stańcie się innemi, niż
jesteście, stańcie się pokornemi, a wtedy i dla
was królestwo Hoże zgotowane jest. Syny Zebedeuszowe ufały w pokrewieństwo z Chrystusem Hanem, który odpowiedzią swą uczy
nas, ze nie zważa na osoby, ale na zasługi
ich. Zasługi wymaga Chrystus. A jakież zasługi twoje? Nie podług urzędów lub związków, lecz podług zasług naszych, w królestwie Hożym są miejsca nasze.
NA WTOREK PO N I E D Z I E L I XXVI.
ŚWIĄTKACH.

PO

Chrystus ślepego z Jerycha oświeca
I. A gdg on wychadzat z Jerycha i uczniowie Jego, i rzesza wielka: syn Tymeuszów
Bartymeusz ślepy, siedział podle drogi żebrząc.
(Mar. X. 55). W tym ślepym rozpoznaj stan
duszy twojej. I. Jesteś ślepy na rzeczy Boskie,
nie chcąc nad niemi rozmyślać, a ubiegając
się za światłem świata, co oślepia duszę. 2.
Siedzisz w oziębłości ducha, gdy przy tylu
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pomocach nie postępujesz zgoła na drodze duchowej. 3. Podle drogi siedzisz, a nie idziesz
drogą przykazań i rad Chrystusowych. 4. Żebrzesz pociech u stworzeń przechodnich, a nie
u Boga. O! ślepy nędzarzu!
II. Który usłyszawszy, iż Jezus Nazareński
jest, począł wołać, i mówić: Jezusie, synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. (Mar. X. 47). Co
on ślepy czyni dla ciała, ty dla duszy czyń.
1. Korzysta z pierwszej sposobności: a ty,
ileś to ich utracił? a może dzisiejsza ostatnia.
2. I wiele ich groziło mu, aby milczał. A on
daleko więcej wolał: Synu Dawidów, zmiłuj się
mule mną. (Mar. X, 48). A ty lada poszeptu
ludzkiego się lękasz, a jeśli wołasz za Jezusem. to może tak, aby nikt nie słyszał. Nie
zrażaj się groźbą ludzką, ani ich szyderstwem,
a zgiełk namiętności niech nie zagłusza w tobie wołania do Boga. 3. Gdy Jezus, stawiwszy,
kazał go zawołać... porzuciwszy suknię swoję,
porwawszy się, przyszedł doNieyo. (Mar. X. 49,
50). 1 ty porzuć łachman udawania, którym
się pokrywasz, a porwawszy się z łożyska lenistwa i gnuśności, idź do Bana swego.
III. I odpowiedziawszy Jezus, rzekł mu: Co
chcesz, abym ci uczynił? (Mar. X. 51). Dobroć
to niewymowna! Bóg oddaje się na usługi
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tych, co go czystym sercem proszą. — Co
chcesz, abym ci uczynił? — i ciebie tak pyta.
I ty ze ślepym zawołaj; Mistrzu, abym przejrzał, a widział wolę Twoję i zbawienie moje! —
A natychmiast przejrzał: i szedł za Nim w drodze. (Mar. X. 52). Tak Chrystus wysłuchuje
tych, co chcą iść za Nim.
NA ŚRODĘ PO NIEDZIELI XXVI. PO ŚWIĄTKACH.

Zacheusz stara się widzieć Jezusa.
I. A oto mąż imieniem Zacheusz: który był
przedniejszym celnikiem, a on bogatym: I starał się, aby widział Jezusa. (Łuk. XIX. 2. 3).
Dziwna i rzadka rzecz, aby bogacz i celnik
chciał widzieć Jezusa. Duch święty dał mu
to natchnienie, ale Zacheusz skutecznie je
przyjął, bo nie tylko pragnął, ale starał się,
aby widział Jezusa. Więc pragnienie jego nie
było czczym, ale czynnym. — I tybyś chciał
widzieć Jezusa, ale się o to nie starasz, i nie
używasz potrzebnych do tego środków. Biedny
tj jesteś, iż tak samemi pragnieniami usychasz.
U. A nie mógł przed rzeszą, bo był mały
wzrostem. (Łuk. XIX. 3), Oto dwie rzeczy,
które ci przeszkadzają do doskonałego widzenia
Boga. — Pierwszą jest rzesza, to jest zgiełk
2ą
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uczuć i nieposkromionych namiętności, które
cię tratują i odpychają od Boga. Drugą jest
mdłość i małość twoja, dla której ani tej rzeszy przebić, ani się nad nią wznieść możesz.
Uznaj, że to prawda, i szukaj sposobu, jak
zaradzić temu.
Ul. A bieżairszy naprzód, wstąpił na drzewo
płonnej faji, aby Go ujrzał: bo tamtędy iść
miał. (Łuk. XIX. 4). Owoż, co czynić masz.
abyś Jezusa oglądał. 1. Winieneś obieżeć rzeszę, bieźawszy naprzód; pilnie więc rozmyślaj
nad tym, jakby się wydobyć z tłumu przeszkód
do dobrego a pobudek do złego. Upadasz często, bo rozmyślasz rzadko, albo niedosyć. 2.
Winieneś tam stanąć, którędy Chrystus przechodzi ; to jest szukać sposobności do dobrego
i korzystać z niej. 3. Winieneś wstąpić na
drzewo płonnej figi; to jest zdoptać marności
świata. 4. Winieneś nie zrażać się w szukaniu Chrystusa, ani trudem, ani nawet pośmiewiskiem ludzkim. Jakże to wszystko do ciebie
przypada?
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NA CZWARTEK PO NIEDZIELI XXVI. PO
ŚWIĄTKACH.
Zacheusz w dom swój przyjmuje Chrystusa.
I.
A gdy przyszedł na miejsce, pojrzawszy
w górą Jezus, ujrzał yo i rzekł do niego: Zacheuszu, zstąp prędko: albowiem dziś potrzeba
mi mieszkać w domu twoim. (Łuk. XIX. 5).
Chrystus obrał dom Zacheusza. bo Zacheusz
wid.ieć Chrystusa najgoręcej pragnął. Więc
pragnienie nasze najbardziej przyciąga Jezusa.
A więc choć znajdziesz Chrystusa, coraz żywszym pragnij (io pragnieniom: bo cokolwiekbyś już od Niego wiedział, doznawał i spełniał, zawsze więcej ma Bóg do dania, aniżeli
dał, i więcej jest tych rzeczy, których ani
masz, ani znasz, ani czynisz jeszcze. Owocem
pragnienia naszego jest przyjście Chrystusowe,
przyjście konieczne: potrzeba — przyjście prędkie: dziś — przyjście nie chwilowe, ale jakoby wieczne: mieszkać — przyjście do serca
i do duszy naszej: w domu twoim! — O dobroci! O miłości! O wesele!
U. A stanąwszy Zacheusz, pełen ognia miłości. rzekł do Pana: Oto, Panie, połowicą dóbr
moich dawani ubogim: a jeślim kogo w czym
22*
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oszukał, wracam we czwórnasób. (Łuk. XIX. 8).
Nie przestaje na postanowieniu, alo je wnet
spełnia, nie mówi: dam, wrócą; lecz dawam,
wracam: a to dla okazania, że przywiązanie
do rzeczy ziemskich ani chwili przy miłości
Bożćj w sercu jego ostać się nić mogło; tudzież, że sprawiedliwość i miłosierdzie są owocem i warunkiem miłości. O ileżto razy Chrystus zachodził do ciebie, a jeszcześ może ani
miłosiernym, ani sprawiedliwym nawet; a jeszcześ może nie wzgardził bogactwy. i nie
zmniejszył, na korzyść bliźniego, nadpotrzebnych wydatków swoich? Skądże między tobą
a Zacheuszem różnica taka ? Odpowiedz.
111. Rzekł Jezus do niego: Iż się dzisiaj
zbawienie stało temu domowi. (Łuk. XIX. 9).
Ale nie pierwej, aż Zacheusz uczynił, co wymagały sprawiedliwość i miłość, aż się od
bogactw odwiązał, aż wyrzucił zatracenie, to
jest grzech, bo człowiek grzechu, syn zatracenia. (U. Tess. II, 3). A więc nie dostąpisz
zbawienia, dopóki nie wyrzucisz z siebie zatracenia, to jest grzćchu i wszystkiego, co
doń prowadzi, dopóki nie wyrzucisz % siebie
starego człowieka. Odstąp sam od siebie, a
Chrystus, a z Nim zbawienie wstąpi w dom
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twój i zamieszka w tobie. LFważ. czegoś jeszcze
nie dobił, nie pokonał w sobie?
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI XXVI. PO
ŚWIĄTKACH.

Ażeby ziarno owoc wydało, trzeba, żeby obumarło.
I. Zaprowdę, zaprawdę mówię wam: jeśli
ziarno pszeniczne, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostawa. Lecz jeśli obumrze, wielki,
owoc przynosi. (Jan. XII. 24). O sobie tu mówi
Chrystus. On tym ziarnem, które padło na
ziemię śmiertelności naszej, które obumarło
przez mękę i Krzyż, i wydało oblity owoc
zmartwychwstania. ku zbawieniu naszemu.
1 któż policzy owoce z tego Boskiego ziarna ! — A i tyś ziarnem na polu Pańskim:
jakiż z ciebie owoc będzie? Oto taki, jakie
obumarcie. Obumrzyj sam sobie i światu,
a wydasz, za łaską Bożą. oblity owoc dla siebie i dla bliźnich swoich, ku żywotowi wiecznemu.
II. Kto miłuje duszę swą, traci ją: a kto
nienawidzi, duszę swoję ku tym świecie, ku wiecznemu żywotowi strzeże jej. (Jan, XII. 25).
Tu Chrystus znaczenie ziarna pszenicznego
i do nas rozciąga, abyśmy i my oblity owoc
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ku żywotowi wiecznemu wydawali. Do których
należysz? czy do tych, co z niemądrej miłości
schlebiając duszy swej po ziemsku, dogadzając zmysłom i miłości własnej; czy do tych,
co strzegąc duszy swej ku żywotowi wiecznemu, w doczesnym życiu ją trapią, jakby ją
mieli w nienawiści, zmysły swe ukrócając
i miłość swą własną w sobio zabijając? Od
ciebie wybór zależy. Ale cię poprzysięgam,
nie radź się zmysłów, lecz końca wszech rzeczy. Kto tu siebie kocha, ten wiecznej nienawiści mękę cierpieć będzie. Kto tu nienawidzi
siebie, ten wieczną miłością weselić się będzie.
111. Jeśli mnie kto służ;/ — w chodzeniu około zbawienia bliźnich — niech za mną idzie —
który pierwej czyniłem, niżeli uczyłem. Niech
za mną idzie. Czyż trudno iść za takim
wodzom? Jeśli cię nie porywa sam zapal
i chwała, uiech cię zachęci nagroda: A g lziem
ja jest, tam i stu;/a mój beilzie. (Jan, XII. 26).
Nagroda ta warta trudów wszelkich. Nie bój
się ni krzyża, ni śmierci. Będziesz tam, gdzie
Chrystus.
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NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI XXVI. PO
ŚWIĄTKACH.

Podwyższenie Chrystusa na krzyżu.
I. A ja, jeśli będę podwyższon od ziemie, pociągnę wszystko do siebie. (A mówił to, oznajmując jakową śmiercią miał umrzeć). (Jan XII.
32, 33). Chrystus swoję i naszę chwałę tómi
słowy przez Krzyż ukazuje. Chlubmy się więc
w Krzyżu Chrystusowym. Wstyd tobie, jeśli
twej chluby gdzieindziej szukasz. 1 biada tobie, bo inną drogą do Chrystusa nie tralisz.
Przez Krzyż bowiem Chrystus wszystko do
siebie pociąga. Przez Krzyż Chrystus dostąpił
tej chwały, że na imię Jego uklęka kolano
wszelkie. (Fil. II. 10), — Wiesz dlaczego nie
uklękły przed tobą namiętności twoje? Oto
dlatego, żeś się nie podwyższył do Krzyża,
zdeptawszy sam siebie. Do Krzyża więc, mój
bracie, do Krzyża: w nim siła. chluba i ozdoba nasza. A ja, nie daj Boże, abym się chlubić
miał, jedno w Krzyżu Pana naszego Jezusa
Chrystusa, przez którego mnie świat jest ukrzyżowan, a ja światu. (Gal, VI. 14).
II. Odpowiedziała Alu rzesza: Myśmy słyszeli z zakonu, że Chrystus trwa na wieki: a jakoż
Ty powiadasz: Potrzeba, aby był podwyższon
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Syn człowieizy? któryż to jest Syn człowieczy?
(Jan, VII. 34). O zaślepienie! Widzą i słyszą
Hyna człowieczego; a nie poznają Go! I ty
do tćj rzeszy podobny jesteś, gdy w rozkazach
przełożonych twoich lub w ostrzeżeniach sumienia twego, lub w natchnieniach serca nie
rozeznajesz Chrystusa. I do ciebie także to
upomnienie Chrystusa, dane onej rzeszy : Póki
świniło macie, wierzcie w światłość: abyście byli
synami światłości, (Jan. XII. 36).
III. A gdy tak wiele ciulów czynił przed
nimi, nie uwierzyli weń: (Jan. XII, 37). Nie
uwierzyli dla złości swych. Żywot zepsuty
stawi zawady działaniu łaski Bożej. I ty wiele
rzeczy wiesz, których nie spełniasz, bo twa
wiara słaba: a wiara słaba, bo nałogi mocne.
Wszakże jednak i z książąt wiele ich weń uwierzylo: ale dla Faryzeuszów nie wyznawali,
aby nie byli z Bóżnice wyrzuceni. Bo umiłowali chwałę ludzką więcej, niż chwałę Bożą.
(Jan, XIII. 43). O hańbo! wolisz się podobać
ludziom, aniżeli Bogu! Jeśli tak będzie, ludzie cię zgubią, a Chrystus nie zbawi.
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NA N I E D Z I E L Ę XXVII. PO ŚWIĄTKACH

Światło Boże sądzić nas będzie.
J. Ja, światłość, przyszedłem na świat: aby
każdy, który wierzy w mię, w ciemności nie
mieszkał. (Jan. Xli. 46). Siedzimy w ciemnościach rozumu naszego, i w cieniu , śmierci,
którą nam niosą namiętności nasze. Światłość
nawiedza nas i wzywa, mówiąc: Kto za mną
idzie, nie chodzi w ciemności: ale będzie miał
światłość żywota. (Jan, VII. 12). Aleśmy raczej
ukochali ciemności. Dlaczego V Bo światłość
do roboty zmusza, do pracy ciężkiej nad sobą,
odkrywając nam skazy duszy naszej. O! czegożbyś nio zrobił dla odzyskania wzroku ciała!
A o wzrok duszy tak mało dbasz! Zaiste,
tyś sam sobie wrogiem, sam własnej duszy
wydzierasz oczy.
11. Kto mną gardzi, a nie przyjmuje słów
moich, ma, który go sądzi. Słowa, którem mówił,
te go będą sądzić w dzień ostateczny. (Jan, XII.
48). Przebóg! zawołasz, ja Chrystusem nie
gardzę. — Gardzisz N i m , mój bracie, jeśli gardzisz t ć m i , których On posłał, których nad
tobą przełożył. Gardzisz Nim, bracie, jeśli nie
spełniasz nauki Jego, i na światło Jego oczy
•
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swe zamykasz. Zastanów się — póki czas —
bo będzie zapóźuo.
III. Jam z siebie samego nie mówił; ale
Ojciec, który mię posłał, ten mi dał rozkazanie:
cobym mówić i powiadać miał. (Jan. XII. 49).
Szczęśliwa będzie godzina, w której będziesz
mógł wyrzec: I jam nic nie mówił, nic nie
działał z siebio, leczem działał i mówił podług
słowa Twego, o Jezu mój! — Czy tak było
dotąd V Czy w tobie namiętności nie grały jak
chciały V Czy mowy twoje nie były ogniem
niezgody, wyziewem sprośności złości V Czy
uczynki twoje nie były ku służbie ciała i światai,
nie zaś Hoga i bliźniego'? Ach, w r ó ć , mój
bracie, do synowskich związków z Hogiem,
Ojcem twoim!
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI XXVII. PO
ŚWIĄTKACH.
Drzewo nie dające owocu przeklęte.
I. A rano, wracając się do miasta, łaknąłA ujrzawszy jedno figowe drzewo przy drodze,
przyszedł do Niego: i nie znalazł nic r.a nim,
jeno tylko liście. (Mat. XXI. 18, 19). Drzewo
to obrazem jest twoim. Chrystus ł.aknie owoców uczynków twoich, do których jesteś obo-
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wiązanym, bo Chrystus łaknie. A przychodzi
do ciebie przez tyle dobrych natchnień, przypominających ci obowiązki twoje, albo wzywających cię do nowych ofiar. Co znajduje ?
Może wiele dobrych postanowień, ale bez skutku — a to liście tylko ! Przyjdzie ostatecznie
w dzień sądu — a co znajdzie? Może same
pozory tvlko i sławę u ludzi — a to liście
tylko'!
II. / rzekł mu: Niechaj się nigdy z ciebie
ou oc nie rodzi na wieki. (XXI. 19). Diaczego ?
lJo tylko liście miało. A wszakże, nie był czas
figom. (Mar. XI. 13). Otóż uważaj: jeśli szuka
owoców na drzewie, kiedy nie był czas, jakże
się spodziewać nie masz, że zażąda owoców
od ciebie, kiedy przyjdzie czas. Dlaczegóż na
czas nie zważasz ? Dlaczego czas marnotrawisz?
Dlaczego tyle sposobności do dobrego opuszczasz ? Dlaczego tyle łask zaniedbujesz, albo
odrzucasz? Dlaczegóż, ubiegając się za świecidłami, w same liście się stroisz ? Bój się
tej pogróżki Proroka: Przeklęty, który czyni
sprawę Pańską zdradliwie. (Jer. XLVIII. 10).
A czyni ją zdradliwie, kto czyni leniwie.
III. I uschła zarazem figa. (Mat. XXI. 19).
Obleciały liście. I z ciebie oblecą wszystkie
ozdoby, któremi się chełpisz. Uschła zarazem
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liga. bo Chrystus zamknął źródło soków, któremi żyła. Tak Chrystus karzo tych, co nie
odpowiadają łaskom .lego. które są sokiem
pożywnym ku uczynkom dobrym, bez których,
jak drzewo bez soków, usychają dusze nasze.
A tak, kto nie chciał korzystać z łaski, gdy
była, przyjdzie czas, że chcieć będzie, a łaski
nie będzie. I uschnie! — Bój się tego. bracio,
i korzystaj z łaski.
NA WTOREK PO NIEDZIELI XXVII. PO
ŚWIĄTKACH.
Podobieństwo o winnicy w y n a j ę t ś j .

I. (Mat. XXI. 33). Był człowiek gospodarz,
Bóg, który nasadził winnicę, duszę twoję:
i płotem ją ogrodził, przykazań Boskich i kościelnych: i wkopał w niej prasę,, Sakramentów świętych, z których łaska płynie; i zbudował wieżę, Opatrzności swojej, posługującej
się Aniołami Stóżami, duchownemi przełożonemi. i t. p. i najął ją oraczom, każdemu z nas.
Więc zasadził cię. który stworzył cię, w nadziei owoców, iżbyś Pana Boga twego chwalił,
czcił i służył Mu. Jakież wydałeś owoce? Może
i przeciwko tobie ta skarga Pańska: Co jest com
więcej miał czynić winnicy mojej a nie uczyni-
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łem jój ? czyli iżem czek ał, aby zrodziła jagody
winne, a zrodziła agrest? (Iz. V. 4). — lleżeś
to razy zawodził nadzieję Bożą? Ileż to razy
wydałeś twą duszę na drapiestwo: Roskopał
ją dziki wieprz z łasa, a jedyniec spasł ją.
(Ps. LXXIX. 14). Jakie twe uszanowanie dla
Sakramentów krwi Chrystusowej ? Jaka baczność na obecność Boską, na upominania starszych? i t. p. A wszakże winnica twej duszy,
nie twoja, ale tylko tobie najęta. Gdy Bóg
zażąda owoców, co Mu odpowiesz?
II. A gdy się przybliżył czas owoców, posłał
sługi swe do oraczóic, aby odebrali owoce Jego.
A oracze, pojmawszy sługi Jego, jednego ubili,
drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali.
(Mat. XXI. 34, 35). I tu twój obraz, niestety ! — lleżto razy posłał Bóg do ciebie
sługi swe w uapominaniach, natchnieniach,
kazaniach, pobożnych czytaniach i przykładach dobrych. — Co za owoc dałeś? YVszystkoś to podeptał i ukamienował. O niewdzięczności moja! O dobroci Boża!
III. Zasię posłał inszych sług więcej, niźli
pierwszych: i także im uczynili. (Mat. XXI.
36). Wiedzieli ci słudzy, jaki los spotkał
pićrwsze sługi, i tegoż się losu spodziewali,
a wszakże poszli. Takim być powinno Bogu
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posłuszeństwo twoje — aż do śmierci. Raczej
umrzeć, aniżeli zgrzeszyć. Raczej umrzeć, aniżeli rozkazania Hożego nie spełnić. Nie będziesz się bał śmierci w służbie Bożej.
NA ŚRODĘ I'0 NIEDZIELI XXVII. PO
ŚWIĄTKACH.
Zabicie jedynego syna pana winnicy.
I. A naostałek posłał do nich syna swego,
mówiąc: uszanują syna mego. (Mat. XXI. 37).
Po tylu łaskach, któremi wzgardziłeś, mógł
cię Bóg potępić. Ale miłosierdzie Jego bez
granic — z wnętrzności swoich do wnętrzności twoich posłał własnego Syna w Przenajświętszym Sakramencie, ażebyś był zapalon
miłością Jego, ażeby upokorzeniem swoim
ciebie upokorzył, ażeby cię przez Krzyż i mękę
swoję do umartwienia i pokuty doprowadził.
Winieneś był przynajmniej Syna Bożego uszanować, naukę Jego przyjąć, przykłady naśladować, a tyś Nim wzgardził — tyłeś razy
wzgardził!
II. A oracze, ujrzawszy syna, mówili rr.iędzy
sobą: Tenci jest dziedzic, pójdźcie, zabijmy go.
(Mat. XXI. 38). Tak postępują bezwstydni
grzesznicy, którzy złość do złości przydając,
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im więcej łask odbierają od Boga, tym ciężej
(io obrażają, a grzechami swemi Mękę Syna
Bożego odnawiając, w duszach swych, krwią
.lego okupionych, na nowo Go zabijają i krew
•Jego depcą. O ! biada im, jeśli się nie nawrócą,
biada! Rany bowiem Chrystusowo, które ich
zbawić miały, te ich sądzić będą!
111. Gdg tedy przyjdzie Pan winnicy, co
uczyni oraczom onym? Rzekli mu: złe źle potraci. (Mat. XXI. 40, 41). 1 czegóż innego mogłeś się spodziewać, za tyle grzechów, któremiś zabił Syna Bożego? A jednak tenże
Syn Boży, jeszcze, jeszcze miłościw tobie!
Czyż jeszcze wzgardzisz miłosierdziem Jego?
Ach. bracie miły, iżbyś w dzień gniewu Bożego
źle straconym nie był, strać się dziś dobrze —
w tym oto dniu miłosierdzia Jogo; strać siebie, a znajdziesz Boga.
NA CZWARTEK I>0 NIEDZIELI XXVII. I>0
ŚWIĄTKACH.
I. Podobne stało się Królestwo Niebieskie
człowiekowi królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu. I posłał sługi swoje
wzywać zaproszonych na yody, a nie chcieli
przyjść.
Zasię posłał insze sługi, mówiąc:
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Pouńedźcic zaproszonym. Otom obiad swój nagotował: woły moje,, i karmne rzeczy są pobite,
i wszystko gotowo: pójdźcie na gody. A oni
zaniedbali, i odeszli, jeden do wsi swojej: a drugi do kupiectwa swego: A drudzy pojmali sługi
jego, i zelżywość im uczyniwszy, pobili. (Mat.
XXII. 2—6). Ojciec przedwieczny poślubił Syna
swego z człowieczeństwem. — Godami tego wesela są nauki i rady ewangieliezne. Między mnóstwem zaproszonych na te gody, i ty się znajdujesz. A jakaś je przyjął? Czy nie należysz
do liczby tych, co zamiłowawszy dostatki i zyski ziemskie, weselem Bożym wzgardzili?
II. A usłyszawszy król, rozgniewał się: i posłitwszg wojska swe, wytracił one mężobójcc,
i miasto ich spalił. (Mat. XXII. 7). Czemuż
nie szle ku nim coraz nowych sług, jako On
Pan winnicy, o którym były poprzedzająco
rozmyślauia? Oto temu, że godzina, w której
się kończy miłosierdzie, a zaczyna sprawiedliwość Boża, nikomu nieznana. Będzieszli dłużej nadużywał miłosierdzia .logo? — / miasto
ich spalił? — Bóg za grzechy nasze, miasta
nasze pali ogniem karania swego. Nie czemu
więc innemu, jak tylko grzechom naszym
wszystkie klęski przypisać nam trzeba: i nie
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czym innym, jak łzami pokuty ogień sprawiedliwej kary Hożej ugasić możemy.
111. Tedy rzekł służebnikom swoim: Godyó są
gotowe: lecz zaproszeni niebyli godnemi. A przeto idźcie na rozstania dróg: a którychkolwiek
najdziecie, wzówcie na gody. (Mat. XXII. 8. 9).
Oto jak Bóg odrzuca tych, co U o nie przyjmują, a wzywa wszystkich — którychkolwiek
najdziecie — bo wszystkich chce zbawić: ale
też wszystkich odrzuci, którzy Go nie przyjmą.
Od nas więc zależy cala wieczność nasza:
przyjmijmy gody królewskie, usiądźmy jak należy u stołu Pańskiego, a przyjmie nas Bóg,
i posadzi u podnóżka tronu Swojego.
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI XXVII. PO
ŚWIĄTKACH.
0 człowieku nieodzianym szatą godową.
I. 1 wyszedłszy słudzy jego na drogi, zebrali wszystkie, które należli, złe i dobre i napełnione są gody siedzącymi. (Mat. XXII. 10).
To mnóstwo wyobraża Kościół Hoży, w którym wielu wezwanych, lecz wybranych mało. — A wszedł Król, aby oglądał siedzące,
i obaczył łam człowieka nieodzianego szatą godową. (Mat. XXII. 11). Ani jeden się nie ukryje
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przed okiem Boga Sędziego, który w dzień
Sądu przyjdzie oglądać wszystkich wezwanych.
I rzekł mu: Przyjacielu, jakoś tu uszedł, nie
mając szaty y odo wij? A on zamilknął. (Mat.
XXII. 12). Jakąż odpowiedź moglibyśmy dać
Bogu w dzień sądu? Każda nas potępi. Więc
teraz do Boga wołajmy, a o szatę godową przez
uczynki dobre pilnie się starajmy, bo gody,
to jest śmierć, niedaleko, a samo wezwanie,
sama wiara nie zbawi nas!
U. Tedy rzekł król sługom: Związawszy
ręce i nogi jego, wrzućcie go w ciemności zewnętrzne , tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
(Mat. XXII. 13), Oto masz obraz stanu potępionych. Związane ręce i nogi oznaczają niewolę. i niemożność zapracowania na zbawienie
wieczne. — Ciemności zewnętrzne oznaczają
śmierć wieczną. — Plącz i zgrzytanie zębów
znaczy boleść niezmierną, nie tylko ciała, ale
i duszy, tudzież wieczne narzekanie na samego
siebie. — Teraz więc, dopóki mamy ręce i nogi
wolne, pracujmy na zbawienie nasze, chodząc
drogami przykazań, a spełniając obowiązki powołania naszego.
III. Abowiem wiele jest wezwanych, lecz mało
wybranych. (Mat. XXII. 14). Korzystaj z tego
ostrzeżenia Pańskiego, a pomnąc na to, żeś
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wezwanym, staraj się pilnie o to, abyś byl
wybranym, strzegąc we wszystkiem powołania swojego. Nie dlatego tylko będziesz wybranym. żeś wezwanym został. Wezwanie,
powołanie, jest łaską Bożą. bez żadnej zasługi
twojej. Na to zaś, aby być wybranym, potrzeba zasługi, potrzeba współdziałania: potrzeba pracy i trudu, pilności i miłości, która
jest szatą godową na wesele wieczne. Uderz
się w piersi, a dziękując Bogu, że cię wezwał,
i że cię, pomimo twej niewierności, nie odrzucił dotąd, korzystaj z ostrzeżenia, jakie nam
wszystkim daje Piotr święty, gdy mówi : A przeto wicc/j, bracia, starajcie się, żebyście przez
dobre uczynki pewne czynili wezwanie i wybranie wasze. (11. Piotr, I. 10).
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI XXVII. PO
ŚWIĄTKACH.
0 płaceniu czynszu cesarzowi.
I. Nauczycielu, wiemy iżeś jest prawdziwy,
i drogi Hożej w prawdzie nauczasz, a nie dbasz
ni na nikogo: abowiem nie oglądasz się na
osobę ludzką. {Mat. XXII. 1<>). Słuszna, zaiste,
pochwała Jezusa. — Obowiązany naśladować
Chrystusa, obyś na podobną zasłużył! Jesteśli
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prawdziwym dla drugich i samemu sobie? Nie
kłamieszli. dobre za zlo. a złe za dobre sobie
wystawiając? Trzymaszli się drogi Bożej w mowie i w uczynkach ? Nie dbasz/i ni na nikogo,
ani na siebie przeciw Bogu? Nie opuszczaszli
Boga przez wzgląd ludzki, oglądając się, w sprawach swoich, nie na Boga, ale na osobę
ludzką? O! jakżeś jeszcze daleko od swojego
wzoru!
II. Powiłdże nam tedy, coc się zda: godzili
się dać czynsz Cesarzowi, czyli nie? (Mat.
XXII. 17). Dobre zapytanie, ale w złym duchu uczynione: a Bóg widzi naszego ducha,
chociaż go ludzie nie widzą. Staraj się więc
o czystość ducha, iżby cię Chrystus nie upominał. jako onych Żydów. — A Jezus, poznawszy złość ich, rzekł: Czerna mię kusicie, obłudnicy?— Jednakże naucza ich, aby i nas nauczył, i aby i okazał nam. że i złej wiary ludzi
na dobrą drogę naprowadzać trzeba. 1 rzekł
im: 1'okażcie mi monetę czynszową. A oni Mu
przynieśli grosz. I rzekł im Jezus: Czyj jest
ten obraz, i napis? Rzekli Mu: Cesarski. (Mat
XXII. 18 — 20). A ty. mój bracie, czyj obraz
ty jesteś? Rzekniesz, żeś obrazem Bożym Prawda — ale, niestety! jakżeś go zaszczepił, czyniąc się obrazem ziemskiego człowieka. Prze-

i
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toż, jokośmy nosili wyobrażenie ziemskiego, nośmy też wyobrażenie niebieskiego. (I. Kor. XVr.
49). Kształtujcież się tedy, bracia mili. ażby
bi/ł Chrystus w was wykształtowan. (Gal. IV.
19).
111. Tedy rzekł im: Oddajcież tedy, co jest
cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu.
(Mat. XXII. 21). Pod wyrazem: cesarz, rozumieć mamy wszelką władzę świecką. Chrystus
nakazuje posłuszeństwo tym władzom, ale takie tylko, jakie nie jest ze szkodą posłuszeństwa Bogu. Do Boga bowiem należymy i duszą
i ciałem. Wszystko więc Bogu oddawać mamy,
a ze szkodą .lego niczego czynić nić mamy. Od(lajeszli Bogu wszystkie władze duszy, rozum
i serce, bojąc się i kochając Tego, który cię
stworzył, odkupił, zachował, i zbawić chce ? —
Oddajeszli Bogu wszystkie władze ciała, to jest
zmysły twoje, szukając .lego chwały raczej, niż
swojej wygody? — Oddajże Mu wszystko, a dla
miłości Jego: Oddawajcież tedy wszystkim, coście powinni: komu podatek, podatek: komu cło,
cło: komu bojaźń, bojaźń: komu cześć, cześć.
Nie bądźcie nikomu nic winni, jedno abyście
się społecznie miłowali. (lizym. XIII. 7, 8).
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NA NIEDZIELĘ XXVIII, ł'0 ŚWIĄTKACH.
Które jest wielkie przykazanie w zakonie?
J. Nauczycielu, które jest wielkie przykazanie
w zakonie ? Rzekł mu Jezus: będziesz miłował
Pana Boya twego, ze wszystkiego serca twego,
ze wszystkiej duszy twojij, i ze wszystkiej myśli twojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. (Mat. XXII. 36—38). — Pićrwsze —
więc odeń zacząć, i wszystko odeń zaczynać,
czyniąc wszystko z miłości i dla miłości Boga.—
Największe — bo w nim początek i koniec, to
jest źródło i cel przykazań wszystkich. Miłość
jest królem wszech uczuć i główną sprężyną.
Porusza nami i porywa nas ku sobie, Jest ona
ogniskiem dusz naszych — jaka miłość, taka
dusza. Bez miłości Bożej, ani dar czynienia
cudów na nic się nie przyda. (I. Kor. XIII).
Zapłacz nad sobą. żeś dotąd miłością stworzeń
i miłością własną, a nie miłością Boga się
rządził. Przepraszaj Boga, a za łaską Jego
z Apostołem świętym zawołaj: Ahowkm pewienem, iż ani śmierć, ani żywot, ani Aniołowie,
ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze
rzeczy, ani przyszłe, ani moc, ani wysokość,
ani głębokość, ani insze stworzenie nie będzie
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nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która
jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Iizyra.
VIII. 3 8 / 3 9 ) .
II. A wtóre podobne jest temu: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie. (Mat.
XXII. 39), — Wtóre — to jest po pierwszym
najważniejsze. — Podobne pierwszemu — a więc
nie równo, lecz tylko podobne, choć mniejsze.
Podobne, bo o miłości mówi. Mniejsze, bo niczego na równi z Bogiem kochać nam nie
wolno: co właśnie wyraża nam pierwsze
z przykazań, które Bóg palcem swym napisał:
Nie będziesz miał Bogów cudzych przed oczyma
mcmi. (l)eut. V. 7). — Będziesz miłował bliźniego twego, to jest wszystkich ludzi: złych
i dobrych, wiernych i niewiernych, przyjaciół
i nieprzyjaciół! bo wszyscy ludzie na obraz
i podobieństwo Boże stworzeni, i krwią Syna
Bożego odkupieni, a więc bracia nasi są. —
A miłować masz bliźniego twego, jako samego
siebie, to jest szezórze, skutecznie, i w porządku do zbawienia, a tym samym do miłości
Bożej. To jest: i siebie i bliźniego miłować
dla miłości Bożej, a tym samym dla chwały
Bożej i zbawienia naszego. Takli kochamy siebie i bliźnich naszych? to jost: czy we wszelkiej miłości mamy na celu chwałę Bożą i zba-
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wionie nasze? Czy więcej dbamy o duszę niż
o ciało nasze? Czyśmy gotowi nieść wszelką
pomoc bliźnim, według możności naszej ? Czy
dbamy o ich zbawienie? Czy im dobry przykład dajemy ?
III. Na tym duojgu przykazaniu wszystek
zakon zawisł i Prorocy. (Mat. XXII. 40). Bo
wszystkie inne z tych dwóch przykazań, jako
ze swych źródeł płyną. 1 t a k : w dziesięcioro
Bożego przykazania, trzy pierwsze, to jest przykazania pierwszej tablicy, wypływają z przykazania miłości Boga; a siedm ostatnich, to
jest przykazania drugiej tablicy, wypływają
z przykazania miłości biiźniego, jako wykłada
Paweł święty, <rdy mówi: Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz zabijał, Nie bęilziesz kradł,
Nie będziesz mówił świadectwa fałszywego. Nie
będziesz pożądał: i jeśli które jest insze przykazanie: w tym słowie, sic zamyka: Będziesz
miłował btiźnieyo swego, jako siebie samego.
(Rzym. XIII. 9). Stąd, kto jedno przykazanie
narusza, cały Zakon narusza. A ktobykolwiek
zachował wszystek Zakon, a w jednymby upadł,
stał się winien wszystkiego. (Jak. II, 10), —
Wszystkie cnoty przyrodzone i nadprzyrodzone
do tych dwóch przykazań odnoszą się i z nich
wypływają. I tak: wiara, nadzieja, miłość,
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pobożność, i t. p. odnoszą się do miłości Boga:
sprawiedliwość, dobroczynność, miłosierdzie,
wdzięczność, przyjaźń, cierpliwość, waleczność,
wierność, miłość ojczyzny, i t. p. odnoszą się
do przykazania miłości bliźniego. Kochaj Boga i bliźniego, jako Bóg przykazał, a Zakon
wypełnisz. Maszli zawsze w myśli i w sercu
ten Zakon tak słodki, jak sama miłość? W każdej chwili życia ćwiczyć się i wzrastać mamy
w tej oboje,j miłości i miłością samą. Najmilejsi, miłujmy s/ę zobopólnie: bo miłość jest
z Boyu. I każdy, co miłuje, z Boya jest urodzony, i zna Boya, Kto nie miłuje, nie zna
Boya: Abowiem Bóy jest miłość. — Jeśli kto
nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa,
niech będzie przeklęstwem. (I. Jan. IV. 7, 8. —
1. Kor. XVI. 22).
NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI "XXVIII. PO
ŚWIĄTKACH.

Chrystus upomina Faryzeuszów, iż mówią a nie czynią,
a obłudni są.
1. Na stolicy Mojżeszowej usiedli Doktorowie
i Faryzeusza wie. Wszystko tedy, cokolwiek wam
rozkażą, zachowywajcie i czy iwie. (Mat. XXIII.
2, 3). A więc, gdy przełożony, chociażby zły,
dobrą rzecz nakazuje, słuchać go potrzeba.
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Słuchać nauki dobrej, a nie naśladować przykładu złego. — Ale według uczynków ieh nie
czyńcie. (Mat. XXIII. 3). Więc złe życie przełożonych twoich nie będzie tobie ku obronie.
Oni za siebie, a ty za siebie zdasz liczbę. —
Abo wiem mówią, a nie czynią. (Mat. XXIII. 3).
Nie mowy dobre, lecz uczynki dobre są kluczem do Nieba. Ńie o to, coś mówił dobrego,
lecz o to, coś dobrego czynił, pytany będziesz.
0 jak niecna jest rzecz nauczać cnoty w słowach, a zbijać ją w uczynkach!
U. A wszystkie sprawy swe czynią, ahy byli
widziani od ludzi. (Mat. XXIII. 5). Drugą
wadą. którą Chrystus Faryzeuszom wyrzuca,
jest ta właśnie, w którą może najczęściej wpadasz—to jest: szukanie chwały u ludzi. —
A miłują pierwsze siedzenia na wieczerzach,
1 pierwsze stolice w bóżnicach, i pozdrawiania
na rynku. (Mat. XXIII. 6, 7). Nie może się
Bogu podobać, kto zbytnio chce ludziom się
podobać. I dlatego mówi Paweł św. Jeślibym
się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą
Chrystusowym. (Gal. I. 10). — A o takich, co
czynią dobrze dla oka ludzkiego, rzekł Chrystus : Zaprawdę powiadam wam, wzięli zapłatę
swoję. (Mat. VI. 5). Ileż ta zapłata warta w godzinę śmierci? Oceń ją i wybieraj.
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III. Biada wam Doktorowie i Faryzeuszowie
obłudnic;/: iż jesteście podobni grobom pobielanym, które zwiórzchu zdadzą się piękne ludziom, ale wewnątrz pełne są kości umarłych,
i wszelkiego plugastwa. (Mat. XXIII. 27). Zgromiwszy rozliczne niegodziwości Faryzeuszów,
gromi nakoniec ich obłudę, a szczególniej udawanie świętości. — Gdzie jest udana cnota,
tam są pewno prawdziwe złości. Na nic się
nic zda sam pozór cnoty, a owszem bardzo
szkodzi przed Bogiem, który nie na twarz,
lecz na serce patrzy. Takim cię Bóg widzi,
jakim jesteś wewnątrz. 1 nie ludzie, ale Bóg
na wieki sądzi. 1 cóż nam po ludzkich pochwałach, jeśli Bóg nam powie: Także i wy
zwierzchu sie, wprawdzie zdacie ludziom, sprawiedliwi: lecz wewnątrz pełni jesteście obłudności i nieprawidłości. Biada wam! (Mat. XXIII.
28, 29).
NA WTOREK I'0 NIEDZIELI XXVIII. 1*0
ŚWIĄTKACH.
Przepowiednia spustoszenia.
I. Gdy tedy ujrzycie brzydkość spustoszenia,
. która jest opowiedziana przez Daniela, Proroka,
stojącą na miejsca świętym, kto czyta niech ro-
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zumie. (Mat. XXIV. 15). Chrystus przepowiada tu koniec świata. — Kto czyta, niech to
rozumió i o końcu swoim. Rozumiej, że godzina śmierci jest dla ciebie końcem świata.
Rozumiej przeto, co masz czynić teraz, aby
w on czas nie zginąć. Napróżno bowiem
chcieć będziesz, kiedy módz nie będziesz.
Tedy, którzy są w Żydowskiej ziemi, niech uciekają na góry. — Jesteś w Żydowskiej ziemi,
to jest w ziemi wybranych; uciekajże teraz
na górę, którą jest Chrystus, i na górze żyj,
naśladując Chrystusa. — A kto na dachu, niechaj nie zstępuje. — Jeśliś na wysokości cnót
chrześcijańskich, nie zstępuj do niskośei zbytnich zabiegów ziemskich. — A kto na roli, to
jest w pracy Chrystusowej, niech się nie wraca
brać sukni swojej. (Mat. XXIII. 16 — 18), to
jest złych nałogów swoich. — Tak czyń teraz,
a w on czas bezpiecznym będziesz.
II. A proście, aby uciekanie wasze nie było
w zimie albo w szabbat. (Mat. XXIV. 20).
Proś Boga, aby uciekanie twoje z tego świata,
to jest śmierć, nie przypadła w zimie, to jest
czasu oziębłości twojej. A że każdej chwili
śmierci spodziewać się trzeba, przeto każdej
chwili zagrzewaj swe serce i ducha miłością
Boga i bliźniego. Albo w szabbat: to jest czasu
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odpoczywania. A więc strzeż się próżnowania,
bośmy na pracę skazani: w pracy żyć i umierać trzeba, w pracy ducha, około służenia w każdej chwili Bogu w duchu i w prawdzie.
111. Abowiem naonczas będzie wielki ucisk,
jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani
będzie. (Mat. XXIV. 21). Chwila ostateczna,
chwila najcięższa. Ciężka cierpieniami ciała:
ciężka nadewszystko cierpieniami sumienia,
tym zwłaszcza, którzy w ciągu życia nie umartwiali ciała i nie kruszyli serc swoich. W on
czas stanie przed oczyma marność świata, obok
skarbów wieczności, postradanych za chwilę
marności. O boleści, jakiej nie było od początku życia, przy której wszystkie boleści niczym ! Ach. przyjmuję dobrowolnie wszystkie
inno boleści, byłeś mię od tój ostatniej uchował, o .Jezu mój, Jezu!
NA ŚRODĘ 1'0 NIEDZIELI XXV. PO
ŚWIĄTKACH.
0 czuwaniu na przyjście Chrystusowe.
I. Czujcież tedy: abowiem nie wiecie której
godziny irasz Pan przyjdzie. (Mat. XXIV. 42).
Wiesz, że przyjdzie; nie wiesz, kiedy przyjdzie. — I dlatego czuwaj. Gdyby był przy-

<
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szedł w tej lub innej porze złego życia twego,
gdzie byłbyś teraz? Gdyby w tój chwili przyszedł, jakimby cię znalazł? Gdybyś wiedział,
że za godziue przyjdzie, cobyś czynił? To czyń
teraz, bo może przyjdzie pierwej, niż za godzinę. Nie znasz godziny przyjścia .lego, abyś
na jego przyjście każdej godziny był gotów.
A to wićdzcie, że gdyby wiedział gospodarz, której godziny złodziij ma przyjść, czułby .wzdy,
a nie dopuściłby podkopać domu swego. Przełóż i wy biplźcie gotowi: bo której godziny
nie wzwiecie, Si/n człowieczy przyjdzie. (Mat.
XXIV. 43, 44).
Ii. Błogosławiony sługa on, którego gdy
przyjdzie pan jeyo, najdzie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że go postanowi nad
wszystkiemi dobry swerni, (Mat. XXIV. 4t>, 47).
To jest: uczyni go uczestnikiem wszystkich
dóbr swoich. Czuwanie wysługuje błogosławieństwo. Czuwającego nie podejdzie złodziej,
i przysporzonych zasług nie skradnie mu. Czuwający nie utraci żadnej sposobności do dobrego. i żadnej chwili nie straci, każdą odda
Bogu z nawiązką. Sam powiedz, czyś zgrzeszył kiedykolwiek, gdyś czuwał, to jest, gdyś
pomniał na obecność, i na miłość, i na służbę
Bożą? A czyż samo życie bez zmazy nie jest
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już błogosławieństwem? Błogosławieni niepokalani w drodze: którzy chodzą w zakonie
Pańskim. (Ps. CXVIII. i).
III. A jeśliby rzekł on zły sługa w sercu
swojem: Długo Pan mój przyjść omieszkiwa:
I począłby bić towarzysze swoje, a jadłby i pił
z pijanicami:
Przyjdzie Pan sługi onego
w dzień, którego się nie spodziewa; i w godzinę, której nie wzwie: I odłączy go, a część
jego położy z obłudnikami: Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów. (Mat. XXIV. 48—51). Straszna groźba na wszystkich leniwców, złośników, rozpustników i zatwardziałych grzeszników. podrzóźuiających miłosierdziu Boskiemu,
a mówiących: Zgrzeszyłem, a cóż mi się złego
stało? (Ekkli. V. 4). Ach. bracie mój. nie naśmiewaj się z cierpliwości Bożej, a raczej korzystaj z niej ku poprawie, a bój się! Nie omieszkaj nawrócić się do Pana, a nie odkładaj
ode dnia do dnia. Nagle bowiem przyjdzie
gniew Jego, a czasu pomsty zagubi cię. (Ekkli.
V. 8. 9). Czujcież tedy: bo nie wiecie dnia ani
godziny. (Mat. XXV.' 13).
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NA CZWARTEK 1'0 NIEDZIELI XXVIII. PO
ŚWIĄTKACH.
Podobieństwo o dziesięciu pannach.
I. Tedy podobne będzie królestwo Niebieskie
dziesięci pannom: które wziąwszy lampy swoje
wyszły przeciw oblubieńcowi, i oblubienicy. (Mat.
XXV. 1). 1 ta przypowieść tyczy się czuwania. Wszystkie były panny, to jest wszystkie
miały czystą wiarę, lecz nie wszystkie miały
uczynki -dobre: wszystkie były powołane, ale
nie wszystkie zasłużyły, aby wybrane były.
A pięć z nich było głupich, a pięć mądrych.
Ale pięć głupich wziąwszy lampy, nie wzięły
oleju z sobą: A mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami, (Mat. XXV. 2 — 4). Wiara
jest lampą, a miłość, to jest uczynki, olejem.
Jak lampa bez oleju, tak i wiara bez uczynków
martwa jest. (Jak. 11. 26).
II. A w północy, kiedy się najmniej spodziewano, stało się wołanie: oto oblubieniec idzie,
wynijdźcie przeciwko Jemu.
Tedy wstały one
wszystkie panny, i ochędożyły lumpy swoje:
wszystkie więc miały wiarę czystą. Lecz głupie
rzekły mądrym: dajcie nam z oleju waszego:
boć lampy nasze gasną. Odpowiedziały mądre,
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mówiąc: by snać nam i wam nie dostało, idźcie raczćj do przedających, a kupcie sobie. (Mat.
XXV. 6—9). Na nic się nie zda cudzy olćj
to jest cudze sprawy przed Panem, który odda
każdemu podług uczynków jego. (Rzym. 11. 6).
0! w jakie jże radości były panny mądre, a
w jakiej trwodze niemądre! 1 )o których liczby
należysz ?
III. A gdy szły kupować, przyszedł oblubieniec: a które l>yły gotowe, weszły z Nim
na gody, i zamknione są drzwi. A na ostatek przyszły i drugie panny, mówiąc : Panie,
Panie, otwórz nam. Daremne wołanie! A On
odpowiadając, rzekł: Zaprawdę
mówię wam:
nie znam was. (Mat, XXV. 10 — 12). 0 straszne słowo od Boga: Nie znam was! słowo,
które jak piorun uderzy w duszę potępieńców.
Nie znam was, którzyście mnie znać nie chcieli!
Nie znam was, którzyście mi służyć nie chcieli!
Nie znam was, którzyście czuwać nie chcieli!
Nie znam ivus\
NA PIĄTEK PO NIEDZIELI XXVIII. PO
ŚWIĄTKACH.
Podobieństwo o talentach.
1. Człowiek precz odjeżdżając, wezwał sług
swoich, i dał im majętności swoje. 1 dał je23

•662
dnemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a drugiemu jeden, każdemu wedle własnego przewożenia. (Mat. XXV. 14, 15). 1 tym podobieństwem pobudza nas Chrystus do ciągłego
czuwania i pracowania na zbawienie wieczne.
Uważ, iż dary natury i łaski, władze ciała
i duszy, wszystko to nie twoje są rzeczy, ale
dane tobie przez Pana twojego, abyś niemi
na korzyść Pana pracując, wysłużył sobie zbawienie wieczne. Handlujcie aż przyjdę. (Łuk.
XIX. 13). Bóg ci dał to wszystko, według
własnego przemożenia twego. A więc nie zazdrość temu, któremu dał więcej; bo, od każdego, któremu wiele dano, wiele żądać będą.
(Łuk. XII. 48). A nie na inny cel używać
masz talentów onych. jeno na taki, na jaki
ci były dane. Cobyś powiedział o słudze, któryby pieniędzy, danych mu na potrzeby pana
swego, użył na szkodę jego, na rozpustę własną? A możeś sam względem Boga był takim?
II. A po niemałym czasie wrócił się P<in
onych sług, i uczynił liczbę z niemi. — 1 do
ciebio po liczbę Pan przyjdzie, może niebawem. bo już czas niemały: A przystąpiwszy
ten, który wziął pięć talentóic, przyniósł druyie pięć talentów, mówicie: Panie, dałeś mi
pięć talentów : otom drugie pięć zyskał. Iizekł

mu Pan jajo: Dobrzeć sługo dobry i wierny:
gdy żeś nad małym byt wiernym, nad wielem
cię postanowię: wnijdź do wesela Pana tirego.
I przystąpił też, który był dwa talenty wziął,
i rzekł: Panie, dałeś mi dwa talenty: otom
drugie dwa zyskał. Rzeki mu Pan jego: Dobrzeć sługo dobry i wierny: gdg żeś był wiernym nad małym, nad wielem cię postanowię:
wnijdź do wesela Pana twego. (Mat. XXV.
19—23). Widzisz, że Bóg są(1zi podług miary
talentów: gdyby ten. który miał talentów
pięć, zarobił tylko talentów dwa. nie byłby
nazwany sługą dobrym. Nie mierz więc zasług
swoich z zasługami bliźnich swoich, bo nie
wiesz wiele talentów mieli: ale pilnuj tylko,
abyś wiernie odsłużył się Bogu każdym talentem. od Boga ci danym.
111. A przystąpiwszy też, który był jeden
talent wziął, rzekł: Panie, wiem, iżeś człowiek
srogi... A bojąc się odszedłem, i skryłem talent twój w ziemię: Oto masz, co jest tweyo.
A odpowiadając Pan jego, rzekł mu: Sługo
zły i ynuśny... Nazywa Pan złym sługą i gnuśnym tego, który talentu nie użył, chociaż go
nie stracił: i za to, że go nie użył na korzyść Pana swego, skazuje go na karę. —
A niepożgtecznego sługę wrzućcie do ciemno-
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ści zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów. (Mat. XXV. 24—30). Cóż uczyni studzę, który talentów sobie powierzonych używa na krzywdę 1'aria swego i przeciw Panu
swemu obraca j e ! O jakiegoż losu spodziewać
się nam, sługom rozpustnym, przewrotnym
i gorszącym, jeśli się nie staniem sługami
dobremi, i nie postaramy się przez ciągłą
pracę i czuwanie, abyśmy zasłużyli na to weselne wezwanie: Dobrzeć, sługo dobry i wierny... wnijdź do wesela Pana twego.
NA SOBOTĘ PO NIEDZIELI XXVIII. PO
ŚWIĄTKACH.
0 sądzie ostatecznym.
I. A gdy przyjdzie. Syn człowieczy w majestacie swoim, i wszyscy Aniołowie z nim, tedy
siędzie na stolicy majestatu swego: I będą
zgromadzone przedeń wszystkie narody, i odłączy je jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów: I postawi owce po prawicy swojej, a kozły po lewicy. Tedy rzecze
kroi tym, którzy będą po prawicy Jeyo: Pójdźcie błogosławieni ojca mego, otrzymacie królestwo wam zgotowane od założenia świata.
Abowiem łaknąłem, a daliście mi jeść; pra-
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iijnąłem a napoiliście mię; byłem gościem, a
przyjęliście mię; nagim, a przyodzialiście mię;
chorym, a nawiedziliście mię; byłem w trięzieniu, a przyszliście do mnie. Tedy Mu odpowiedzą sprawiedliwi, mówiąc: Panie, kiedyżeśmy Cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy Cię,
pragnącym, a daliśmy pić? Kiedyśmy Cię też
widzieli gościem, i przyjęliśmy Cię? abo nagim, i przyodzialiśmy Cię? Abo kiedyśmy Cię
widzieli niemocnym, abo w ciemnicy: i przyszliśmy da Ciebie? A odpowiadając król, rzecze im: Zaprawdę powiadam team: Pókiście
uczynili jednemu z tych braci moicli najmniejszych, mnieście uczynili. (Mat. XXV. 31—40).
II. Tedy rzecze i tym, którzy po lewicy będą : Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny:
który zgotowany jest djabłu i aniołom jego.
Abowiemem łaknął, a nie daliście mi jeść: pragnąłem, a nie daliście mi pić: Byłem, gościem,
anie przyjęliście mię: nagim, a nie przyodzialiście mię: niemocnym, i te ciemnicy, a nie
ńawićdziliście mię. Tedy Mu odpowiedzą i oni,
mówiąc: Panie, kiedy żeśmy Cię widzieli łaknącym, abo pragnącym, abo gościem, ał>o nagim,
abo niemoenj/m, abo w ciemnicy: a nie służyliśmy Tobie? Tedy im odpoteie, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam: Pókiście nie uczynili
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jednemu z tych najmniejszych, aniście mnie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną: a sprawiedliwi do żywota wiecznego. (Mat. XXV,
41-46).
111. Gdzież si<j podziejem, my, Panie, co nic
tylko nie czynim uczynków dobrych, ale nadto
zle uczynki czynim! Ach, Panie, pomimo złości moich, w Tobie, który masz być sędzią
moim, w Tobie nadzieja moja — bo dopóki
żyw jestem, jeszcześ ty obrońcą moim. Chociażem Cię grzechami raćmi krzyżował, chociażem zdeptał tyle razy Przenajświętszą Krew
Twoję, pomiatając łaskami Twemi, jeszcześ
Ty obrońcą moim. — Chociażem zszarzał do
ostatka szatę godową, którąś mię z własnych
Twych ramion przyodział, jeszcześ Ty obrońcą
moim. — Chociażem sługa nie tylko leniwy,
ale niepoczciwy, chociażem zmarnował tyle
miłosierdzia Twego, coby na świat cały starczyło, jeszcześ ty obrońcą moim. — Chociażem
zdrajca twój. i tysiąc razy zapr/.ałem się Ciebie, jeszcześ Ty obrońcą, moim. — Dopóki mi
żyć dajesz, Ty mi Niebo dajesz: przez Krzyż
i mękę Twoję, przez rany Twoje, przez serce
Twoje grzechami naszćmi dla nas, grzeszników otwarte, Ty mi niebo dajesz. Do tych
ran się uciekam, w to serce Przenajświętsze
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przed Twym sądem się chowam. Ty mię
oczyść, Ty mię ożyw, Ty mię zbaw. — Nawróć się do mnie o J E Z U ! bo ja się nawracam do Ciebie, za przyczyną MARYI, Matki
Twej i mojej. Amen.
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Chrystusa Pana. — 2. O przymiotach Ciała chwalebnego. — 3. O ranach, któro pozostały w chwalebnym Cielo Chrystusowym. — 4. Chrystus objawia sig Matce swojej. — 5. Święto niewiasty przy
grobie Pańskim. — 6. Anioł objawia niewiastom
świętym zmartwychwstanie Pańskie. — 7. Niewiasty, upominane przez Aniołów, do Apostołów posłane . .
217—226

i
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II.

TYDZIEŃ TO W I E L K I EJ NOCY. — 1. N i e w i a s t y d o -

noszą Apostołom o Zmartwychwstaniu Pańskim. —
2. Piotr i Jan biegną do Grobu Pańskiego.
3. Chrystus objawia się Piotrowi. — 4. Maryja
Magdalena przy Grobio Pańskim. — 5. Chrystus
mówi z Magdaleną. — 6. Chrystus objawia sig
Magdalenie, i daje poselstwo do uczniów. — T.Chrystus objawia sig też innym niewiastom. 227—235.

1. Chrystus i dwaj uczniowie idący do Emaus. —
2. Chrystus pyta uczniów onych. — 3. Chrystus
wyrzuca dwom uczniom niedowiarstwo ich. —
4. Uczniowie zapraszają Chrystusa. — 5. Poznają
Chrystusa w łamaniu chleba. — 0. Chrystus objawia sig uczniom zgromadzonym. — 7. Jezus okazuje uczniom swe rany
230—245.

III. 1. Chrystus objaduje •/. uczniami. — 2. Chrystus
otwiera uczniom zmysł rozumienia Pisma Świętego. — 3. Chrystus daje uczniom Ducha świgtego
i władze rozgrzeszania. — 4. Niedowiarstwo Tomasza Apostoła. — 5. Chrystus objawia sig uczniom w obecności Tomasza. — 0. Słowa Chrystusa
do Tomasza, i Tomasza do Chrystusa. — 7. Chrystus objawia sig uczniom u morza Tyberyjackiego .,
245—255.
IV. 1. Chrystus daje sig poznać swym uczniom. —
2. Chrystus na brzegu gotuje obiad i zaprasza
uczniów. — 3. Chrystus powierza Piotrowi owce
swoje. — 4. Chrystus przepowiada Piotrowi mgczeństwo. — 5. Chrystus objawia sig na górze

V
M
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Galilejskiej więcej niż 500 uczniom. — 6. Chrystus
rozkazuje uczniom nawrócenie świata. — 7. Dalszy
ciąg polecenia, danego Apostołom. . 255—267.
V.

1. Chrystus przyrzeka być z nami aż do skończenia wieków. — 2. Chrystus objawia się uczniom
w Wieczerniku po raz ostatni. — 3. Chrystus pociesza uczniów z odejścia swego. — 4. Chrystus
wyprowadza uczniów na górę Oliwny. — Wniebowstąpienie Pańskie. — (i. Dwaj Aniołowie przepowiadają drugie przyjście Chrystusowo. — 7. O
tryjumfalnym orszaku Chrystusa, w Niebo idącego
267—277.

VI. 1. O tryjumfalnym wejściu Chrystusa do Nieba. —
2. Owoce Wniebowstąpienia Pańskiego. — 3 . 0 naszym wstępowaniu. — 4. O powrocie uczniów do
Jeruzalem. — 5. O wyborze świętego Macieja. —
6. Oczekiwanie Ducha świętego. — 7. Szczególne
przygotowanie Apostołów do przyjęcia Ducha świętego
278 - 2 8 8 .
DZIAŁ V.

0 zesłaniu Ducha świętego.
^ Y I I Z I K Ń Z I E L O N Y C H Ś W I Ą T E K . — 1. O zesłaniu D u -

cha świętego, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego.—2. O zesłaniu Ducha świętego w kształcie języków ognisków. — 3. W jakim celu zesłany
jest Duch święty. — 4. Co Duch święty w Apostołach Bprawił. — 5. Co Apostołowie czynili, przy-
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jąwszy Ducha świętego. — G. Owoce Ducha
ir.ua świeswiytego w pierwszych Chrześcijanach
7. 0 tych,
co nio przyjmują Ducha świętego.
288 - 2 9 8 .
DZIAŁ

VI.

0 św. Trójcy, o N. Sakramencie, i o przymiotach
Bożych.
tygodnie po zielonych świątkach.

I.

1 . 0 tajemnicy Trójcy świgtej. — 2. O Osobie Ojca
Przedwiecznego. — 3. O Osobie Syna. — 4. O Osobie Ducha świętego. — 5. O Chrystusowej ku nam
miłości w Pizcnajświętazym Sakramencie. — 6. X.
Sakrament jest Pamiątką Męki Chrystusowej. —
7. O godności przyjmującego Najświętszy Sakrament
298—309.

II.

1. N. Sakrament jest Wieczerza Wielką. — 2. O
usposobieniu do przyjmowania N. Sakramentu. —
3. Jeszcze o usposobieniu do przyjmowania N. Sakramentu. — 4 O skutkach Komunii świętej. —
5. Jeszcz' o skutkach Komunii św. -- G O nieskończonej doskonałości Bo jej. — 7. O mądrości
Boga i wpatrywaniu się Jogo w samego siebie
309-321

III. 10 potędze i władaniu Bożym. - 2. 0 świętości i niezmienności Bożej. — 3. O miłości Boga,
którą siebie i nas miłuje. — 4 0 słodkości, litości i sprawiedliwości Bożej. — 5. O Opatrzność i
Boskiej. — G. O niezmiomości i wszec.hmocnosci
Bożej
322—333
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VII.

O życiu, cudach, przypowieściach i nauce
Jezusa C h r y s t u s a .
TYDZIEŃ.

III. 7. Jozus przyjmuje Chrzest od Jana . . . 333
IV. 1. Post Chrystusa, po którym szatan kusić, (io
przychodzi. — 2. O trzech pokusach, i o zwycięstwie Chrystusa. — 3. Świadectwo Jauowe o Chrystusie.— 4. Drugie świadectwo Janowe o Chrystusie. — 5. Trzecie świadectwo Janowie o Chrystusie,
z pożytkiem uczniów. — (i. Andrzej przywodzi Piotra do Chrystusa: Powołanie Filipa. — 7. Filip
przyprowadza Na ta naci a do Chrystusa. 333—348.
V.

1. Cody małżeńskie w Kanio Galilejskiej. — 2. Chrystus wyrzuca przekupnie z kościoła. — i!. Rozmowa Chrystusa z Nikodemem. — 4. Chrystus
naucza Nikodema o Trójcy św.— 5. Czwarte świadectwo Janowe o Chrystusie. — 6. Uwięzienie Jana
Chrzciciela. — 7. Rozmowa Chrystusa z Samarytanką
349-360.

VI 1. Samarytanka nawraca się. i oznajmia Chrystusa
Samarytanom. — 2. Chrystus uzdrawia syna królikowego. — 3. Potów ryl) w Jeziorze (iienezaret. —
4. Powołanie Piotra i Andrzeja, Jakóba i Jana —
5. Chrystus uzdrawia opętanego. — (i. Chrystus
uzdrawia świekrę Szymonową. — 7. O trzech rodzajach ludzi, chcących iść za Chrystusem, ale
nie tuk, jak potrzeba
360—373.
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VII. ]. Chrystus uśmierza nawałnicę morską. —
2. Chrystus wojsko czartów wyrzuca z człowieka. — 3. Chrystus na prośbę Oierazeńczyków odchodzi. — 4. Powietrzem ruszonego Chrystusowi
przynoszą. — 5. Chrystus uzdrawia tego paralityku. — 6. Powołanie Mateusza. — 7. Niewiasta
od płynicnia krwi uleczona
373—385.
VIII. 1. Wskrzeszenie dzieweczki. — 2. Chrystus Pan
oświeca dwóch ślepych. — 3. Chrystus wyrzuca
szatana niemego. -- 4. Chrystus znajduje paralityka u owczej sadzawki. — 5. Chrystus uzdrawia
tego paralityka. — (i. Żydzi prześladują Jezusa, iż
paralityka uzdrowił w szabbat. —7. Chrystus broni
swych uczniów, którzy kłosy rwali. . 385—397.

IX'. I. Chrystus uzdrawia rękę uschłą. — 2. Wybranie

i'

' "'

"

'

na

5. Czwarte i piąte błogosławieństwo. — U. Szóste
i siódme błogosławieństwo. — 7. Ósme błogosła397 - 4 1 1
wieństwo,
X.

1. O potrójnym przymiocie uczniów Chrystusowych. — 2. O dawaniu dobrego przykładu na
chwałę Itożą. — 3. O dokładnym zachowywaniu
prawa. — 4. U pilności w zachowywaniu prawa.—
5. O unikaniu zgorszenia. — (i. O miłowaniu nieprzyjaciół.— 7. ("sposobienie do modlitwy, i pierwsza prośba,
411—424.

Xl. 1. Druga i trzecia prośba. — 2. Czwarta i piąta
prośba. — 3. Szósta i siódma prośba — 4. O skar-
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bienin skarbów w Niebie, nic zaś na ziemi. —
5. Oko szczere i oko złe. — 7. Nie można dwóm
punom służyć. — 7. O unikaniu zbytniej troskliwości w rzeczach doczesnych, a szukaniu przedewszystkim Królestwa Bożego. . . . 424 —438.
XII. 1. O unikaniu Dorywczego sądzenia. — 2. Chrystus zaleca modlitwę. — 3. O pr/estronilej i wąskiej
drodze. — 4. O strzeżeniu się fałszywych proroków. — 5. O czynieniu woli Bożej. — li. Chrystus oczyszcza trędowatego. 7. Uzdrowienie sługi
setnika
438-452.
XIII. 1. Wskrzeszenie Syna wdowy u bramy miasta
Naim. — 2. Poselstwo Jana Chrzciciela do Chrystusa. — 3. Chrystus wychwala Jana Chrzciciela. —
4. Nawrócenie Magdaleny. — 5. Chrystus broni
Magdaleny. — (i. Chrystus wyrzuca szatana ślepego
i niemego. — 7. Znak Jonasa, proroka. 451—465.
XIV. 1. Kto brat i siostra i matka Jezusa. — 2. Podobieństwo o siewcu i o nasieniu. — 3. Dalszy
ciąg podobieństwa o siewcu i o nasieniu. —
4. Podobieństwo o kąkolu. — 5. Podobieństwo
ziarna gorczycznego, — 0. Podobieństwo skarbu,
perły i sieci. — 7. Chrystus źle przyjęty w ojczyźnie swojej
. . . . 4(56—478
XV. 1. Chrystus wysyłając Apostołów do przepowiadania Królestwa Bożego, naucza ich. — Chrystus
przepowiada Apostołom prześladowania. — 3. Chrystus uprzedza Apostołów o domowych wojnach. —
4. 0 tych, którzy Chrystusa niegodni. — 5. Cliry-
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stus wzywa do noszenia jarzma Jego. — Ścięcie
świętego Jana Chrzciciela.— 7. Chrystus pięciorgiem chleba i dwojgiem rvb nakaruiia piec tysięcy ludzi
'
4(11—492.
XVI. 1. Chrystus chodzący po morzu. —2. Piotr chodzący po morzu. — 3. Paryzeus/.owie oskarżają
uczniów Chrystusowych o nieumywanie rąk: Chrystus ich broni. — 4. Prośba niewiasty chananejskiej za córką — 5. Chrystus uzdrawia córkę niewiasty chananejskiej. — 0. Uzdrowienie głuchoniemego. — 7. Chrystus cztery tysiące ludzi siedmiorgiem chleba nakarmia
492—505.
XVII. 1 . 0 strzeżeniu się kwasu Faryzeuszów. — 2. Chrystus uzdrawia ślepego w Betsaidzie. — 3. Wyznanie Piotra. — 4. Chrystus przepowiada śmierć
swoję. a Piotra, że Mu się sprzeciwiał, upomina. —
5. O niesieniu Krzyża za Chrystusem. — G. O przemieneniu Pańskim — 7. Życzenie Piotra w Przemienieniu Pańskim
505 —518.
XVIII. 1. Głosem z obłoku zatrwożeni uczniowie. —
2. Chrystus podnosi uczniów i L nimi z góry zstępuje. — 3. Lunatyk do Chrystusa przywiedziony. —
4. Uzdrowienie tegoż lunatyka. — 5. Chrystus plaei
dydrachmę Kościołowi. — 6. Chrystus zaleca pokorę.— 7. O upomnieniu braterskim. . 518—531.
XIX. I. Podobieństwo o słudze, któremu Pan odpuścił dług jego. — 2. Niewdzięczność i złość onego
»ługi. — 3. Chrystus wzbrania się iść do Jerozolimy na dzioń kuczek, — 4. Chrystus idący do Ju-
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ruzalem, nieprzyjęty od Samarytanów. — 5. Chrystus oczyszcza dziesięciu trędowatych.—G.Chrystus naucza publicznie w kościele. — 7. Książęta
i Faryzeuszowie wysyłają sługi na pojmanie Jezusa
. . .
531—543.
XX. 1. Słudzy wysłani na pnjmanio Jezusa, wracają,
wychwalając Go. — 2. Chrystus uwalnia niewiastę,
na cudzołóstwie pojmaną — 3. Chrystus naucza
w kościele. — 4. Słuchając Chrystusa uczącego,
wielu uwierzyło. — 5. Żydzi chcą kamienować Chrystusa — 6. Uzdrowienie ślepego od urodzenia. —
7. Ślepy uzdrowiony świadczy przed Faryzeuszami
o doznanym cudzie
544—557.
XXI. 1. Ślepy wyleczony, z Synagogi wyrzucony, a przez
Chrystusa przyjęty. — 2. Chrystus jest drzwiami
owiec. — 3. Chrystus jest pasterz dobry. — 4. Czasu
święta poświęcenia kościoła żydzi chcą ukamienować Chrystusa. — Ó.Chrystus wysyła siedmdziesięciu dwóch uczniów. — G. Powrót siedmdziesięciu
dwóch uczniów. — 7. Pytanie niektórego biegłego
w Zakonie i odpowiedź Chrystusa . 557—569.
XXII. 1. Kto jost bliźnim? — 2. Chrystus przyjęty przez
Martę. — 3. Chrystus upomina Martę, użalającą się
na siostrę. — 4. Chrystus gromi obłudę Faryzeuszów. — S.Chrystus wzbrania się być sędzią braci,
spór wiodących o majętność ziemską.—(i. O bogaczu łakomym. — 7. Jak należy czekać na przyjście Pańskie
569—583.
VXI11.1. Podobieństwo o niepłodnym drzewie.— 2.Chrystus uzdrawia niewiastę niemocną od lat ośmna-
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stu. — 3. Faryzeusze doradzają Chrystusowi ucieczko. — 4. Chrystus uzdrawia opuchłego. — 5. Chrystus naucza Faryzeuszów pokory. — (i. Podobieństwo o owcy straconej. — 7. Podobieństwo o Synu
marnotrawnym
5S3—5'JO.
XXIV. 1. Przystosowanie podobieństwa o Synu marnotrawnym — 2. Dalszy ciąg przystosowanego
podobieństwa o synu marnotrawnym. — 3. Przypowieść. o włodarzu niesprawiedliwości. —4. Przypowieść o złym bogaczu i o żebraku. — 5. Mgki
złego bogacza. — 6. Ustawiczną modlitwę Pan Bóg
wysłucha. Podobieństwo o wdowie i o niecnym
sgdziu. — 7. Podobieństwo o modlitwie Faryzeusza i celnika
596—610.
XXV. 1. Trzeba sig stać dzieciątkiem, aby wnijsć do
Królestwa Niebieskiego. — 2. Młodzian bogaty pyta
o drogg do żywota wiecznego. — 3. Chrystus bogatemu młodzianowi radzi doskonałość. — 4. Nagroda tych, co opuściwszy wszystko, idą za Chrystusem. — 5. Podobieństwo o robotnikach w winnicy. — 6. O niemocy Łazarza — 7. Chrystus idzie
wskrzeszać Łazarza
611—623.
XXVI. 1. Wskrzeszenie Łazarza. — 2. Synowie Zebedeuszowi pierwszych miejsc pragną. — 3. Chrystus
ślepego z Jerycha oświeca. — 4. Zacheusz stara sig
widzieć Jezusa. — 5. Zacheusz w dom swój przyjmuje Chrystusa. — 6. Ażeby ziarno owoc wydało,
trzeba, żeby obumarło. — 7. Podwyższenie Chrystus na Krzyżu
623—636.
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XXVII. 1. Światło Bożo sądzić nas będzie. — 2. Drzewo
niedające owocu przeklęte. — 3. Podobieństwo o
winnicy wynajętej. —4. Zabicie jedynego syna Pana
winnicy.— 5. Gody małżeńskie syna królewskiego. —
6. O człowieku, nteodzianym szatą godową. — 7. O
płaceniu czynszu cesarzowi
637— 649.
XXVIII. 1. Któro jest wielkie przykazanie w zakonie. —
2. Chrystus upomina Faryzeuszów, iż mówią a nie
czynią, a obłudni są. — 3. Przepowiednia spustoszenia.— 4. O czuwaniu na przyjście Chrystusowe. — 5. Podobieństwo o dziesięciu pannach. —
6. Podobieństwo o talentach — 7. O sądzie ostatecznym
650-067.

II.
PORZĄDEK
EWANGIELIJ,
c
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TUDZIEŻ IM ODPOWIEDNICH ROZMYŚLAŃ NA
NIEDZIELE I NA ŚWIĘTA PAŃSKIE.
I. Niedziela Adwentu . .
II. Niedziela Adwentu . .
HI. Niedziela Adwentu
.
Na dzień oczekiwania Narodzenia Pańskiego (18
grud.)
IV. Niedziela adwentu . .
Boże Narodzenie (25 grud.)
Na św. Szczep. (26 grud.)
Na św. Jana Ew. (27 grud.)
Na ś. ś. Młodzianków (2Ś
grud.)
Na Niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia . . .
Na Święto Obrzezania Pańskiego (1 stycznia) . .
Na Niedzielę po Oktawio
Bożego Narodzenia , .
Na Trzech Króli (6 stvcz.)
I. Niedz. po Trzech Kroi.
II. Niedz. po Trzech Król.

Łuk. XXI, 25—33
Mat. XI, 2—10.
Jan I, 19—28.

Str.
1
13
22

Łuk. I. 26—38.
36
Łuk. III, 1—9.
31
Łuk. II, 1—21.
39
Mat. XXIII, 34—39. 40
Jan XXI. 19—24.
42
Mat. II, 13—18.

43

Łuk. II, 33—40.

47

Łuk. II, 21.

48

Łuk. II, 15—20.
Mat. II. 1—12.
Łuk. II, 41—52.
Jan II, 1—11.

53
54
63
72
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III. Nie,Iz. 1)0 Trzech Król.
IV. Niodz. po Trzech Król.
V. Niodz. po Trzech Król.
VI. Niodz. po Trzech Król.
Na Niedzielę Starozapustną,
Na Niedzielę Mięsopusty
Na Niedzielę Zapustna . .
Na Popielec . . .' . .
Na Piątek po Niedzieli Zapustnej,Wspomnienie .Męki Chrystusowej . . .
I. Niedziela Postu . . .
Na Piątek po Niodz. 1. Postu o św. Prześcieradle
Chrystusowym
. . . .
II. Niedziela postu . . .
Na Piątek po Niodz. II.
Postu o Przenajdroższej
Krwi Chrystusowej . .
III. Niedziela Postu
. .
Na Piątek po Niedz. III.
Postu, o Cierniowej Koronie Chiystusa . . .
IV. Niedziela Postu
. .
Na Piątek po Niedzieli I V .
.Postu, o Pięciu Ranach
Pana Jezusa
V. Niedziela Postu . . .
Na Piątek po Niodz. V. Postu o siedmiu boleściach
Matki Boskiej
. . . .
Na Niedzielę Kwietnią . .

Łuk.
Mat.
Mat.
Mat.
Mat.
Mat.
Łuk.
Łuk.
Mat.

II. 21.
VIII, 1—13.
VIII, 23—27.
XIII, 24—30
XIII. 31—35
XX, 1 — 16.
VIII. 4—15.
XVIII, 31—43
VI, 16—21

Str.
72
83
93
104
1 3
123
133
144
150

Jan XIX. 28—35
Mat. IV, 1—11.

153
156

Mar. XV. 42—46.
Mat. XVII. 1—9.

164
167

Jan XIX, 3 0 - 3 5 .
Łuk. XI, 14—28.

173
176

Jan XIX. 1 - 5 .
Jan VI, 1—15.

184
187

Jan XIX, 28—35.
Jan VII, 47—59.

194
197

Jan XIX, 15—27. 75 i 205
Mat. XXI, 1—9
208
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Na Wielki Czwartek
. .
Na Wielki Piątek . . .
Na Wielką Sobotę . . .
Na Niedzielę Wielkanocną
Na Poniedziałek Wiolkan.
Na Wtorek Wielkanocny .
I. Niedz. po Wielkiejnocy .
Na Piątek po Niedz. I.']).
Wielkiejnocy. . .
U. Niedziela po Wiclkićjn.
III. Niedz. po Wielkiejnocy
IV. Niedz. po Wielkiejnocy
V. Niedz. po Wielkiejnocy
Wniebowstąpienie Pańskie
Na Niedzielę po Wniebowstąpieniu. która jest VI
Niedzielą po Wielkiejn.
Na Zielone Świątki . . .
Na Poniedziałek Świąteczn.
Nit Wtorek Świąteczny
I! Niedziela po Świątkach
Tegoż dnia Św. Trójcy . .
N a Boże Ciało . . . . . .
II. Niedziela po Świątkach
Na Piątek po Niedz. 11. po
Świąt, Przenajświętszego
Serca Jezusowego. . .
III. Niedziela po Świątkach*
IV. Niedziela po Świątkach
V. Niedziela po Świątkach
VI. Niedziela po Świątkach
VII. Niedziela po, Świątk.
VIII. Niedz. po Świątkach
IX. Niedz. po Świątkach .

Jan XIII. 1—15
Jan XVIII, XIX.
Mat, XXVIII, 1 - 7 .
Mar. XVI, 1—7.
Łuk. XXIV, 13—35
Łuk. XXIV. 3 6 - 4 7
Jan XX, ltl—31.

Str.
213
214
216
217
210
220
227

Jan XIX. 2 8 - 5 5 .
Jan X, 11-16.
Jan XVI. 16-22.
Jan XVI, 5 - 1 4 .
Jan XVI, 23—30.
Mar. XVI, 13-20.

233
236
245
255
267
273

J an XV.26,27. XVI. 1-1.278
Jan XIV. 2 3 - 3 1 .
288
Jan III. 16-21.
2!ł0
Jan X. 1—10,
291
Łuk. VI, 36—42.
21)8
Mat. XXVIII, 1 8 - 2 0 298
Jan VI, 56—59.
304
Łuk. XIV, 16—24. 309
Jan XIV, 31—35.
Łuk. XV, 1—10.
Łuk. V, 1—11.
Mat. V. 2 0 - 2 4 .
.Mar. VIII, 1—9.
Mat. VII, 15—21.
Łuk. XVI, 1—9,
Łuk. XIX, 4L—47.

318
322
335
348
:!(><)
373
385
401

X. Niedziela po Świątkach
XI. Niedziela po Świątkach
XII. Niedz. po Świątkach
XIII. Niedz. po Świątkach
XIV. Niedz. po Świątkach
XV. Niedz. po Świątkach
XVI. Nioilz. po Świątkach
XVII. Niedz. po Świątkach
XVIII. Niedz. po Świątkach
XIX. Niedz. po Świątkach
XX. Niedz. po Świątkach
XXI. Niedz. po Świątkach
XXII. Niedz. po Świątkach
XXIII. Niedz. po Świątkach
XXIV. Niedz. po Świątkach

Łuk. XVIII. 9 - 1 4 .
Mar. VII, 31—37.
Łuk. X, 22—37.
Łuk. XVII, 1—19.
Mat, VI. 24—33.
Łuk. VII, 11—16.
Łuk. XIV, l — l l .
Mat, XXII, 3 4 - 4 6 .
Mat, IX, 1—8.
Mat. XXII, 1 - 1 4 .
Jan IV. 17—53.
Mat. XVIII, 2 3 - 3 5
Mat. XXII. 15—22.
Mat. IX, 18—26.
Mat, XXIV, 15—35.

Str.
417
424
438
452
466
479
492
505
518
531
544
557
569
58:!
596

UWAGA. Jeżeli w którym roku wypada między Ziolonćmi Świątkami a Adwentem wiecej niż 24 Niedziel — natenczas po Niedzieli XXIII następują
Niedzielo pozostało w onym roku po Trzech Królach : a na ostatnią Niedzielę przed Adwentem,
bierze się zawsze hwangielija z Niedzieli XXIV,
która jest zawsze ostatnią.

III.
WSKAZÓWKI

ROZMYŚLAŃ,

ZASTOSOWANYCH DO ĆWICZKŃ DUCHOWN YCH
CZYLI R E K O L E K C Y J Ś W I Ę T Y C H .

Na rekolekcyje ośmiodniowe, po cztery rozmyślania na dzień.
DZIEŃ

ROZMYŚLANIE.

O
O
O
O

Stron.

I.

1.
2.
3
4.

stworzeniu i końcu człowieka . .
3
środkach do osiągnięcia tego końca
5
dobrym użyciu stworzeń . . . .
7
pogardzie rzeczy ziemskich do pozyskania Niebieskich . . . . 430 i 436

II.

1. O grzechu śmiertelnym w upadku pierwszego człowieka
U
2. < • wzgardzie dobroci Boskiej przez grzech 042
3. O Wcieleniu Chry stusa Pana przychodzącego na świat, aby zadosyć uczynił za grzechy nasze . . . . 12 i 123
•1. O nieszczęśliwym stanie duszy, będącej
w grzechu
. . . . . . . . . 375

III.

1. O niepewności, kiedy śmierć przyjdzie 386 i 657
2. " pewności, że śmierć przyjdzie . . . 452

(391
ROZMYŚLANIE

5ZIEŃ

IV.

Stron.

3. 0 śmierci sprawiedliwych i grzeszników
4. O gotowości na śmioró

003
581

1. O Sądzie pojedynczym
2. O łaskach i talentach
3. O łaskach i talentach
4. O liczbie, którą zdać mamy z dobrych
nawet uczynków
638 i
5 Każdy podług światła, jakie mu Bóg
dał. sądzonym będzie

001
601
661

V. 1,
2.
3.
4.

O
O
O
O

znakach strasznego sądu
sądzie ostatecznym
piekle
poprawie żywota

040
637

. . . .

655
004
603 i 605
392

VI.

1. O przestronnej i o wąskiej drodze . 442
2. O błędach grzesznika
596
3. O czułej łaskawości Boga nad grzesznikiem
592
4 O szczerym nawróceniu sig grzesznika 598

VII.

1. O ojcowskim przyjęciu grzesznika . . 599
2. O konaniu i krawyrn pocio Chrystusa
w Ogrójcu
15S
3. O biczowaniu Chrystusa Pana . . . 193
5. O ukrzyżowaniu Chrystusa Pana . . 201

>

VIII. 1.
2.
3.
4.
5.

O
O
O
U
O

cudach przy śmierci Chrystusowej 211
Zmartwychwstaniu Pańskim . . . 217
przymiotach Ciała chwalebnego . . 219
Wniebowstąpieniu Pańskim . . . 273
281
naszym wstępowaniu

(692

DWIE

WSKAZÓWKI

Na rekolekcyje trzydniowe, do odnowienia
ducha służące.
WSKAZÓWKA PIERWSZA.
DZIEŃ

I.

ROZMYŚLANIE.

Stron.

1. O stanio obecnym duszy
583
2. O stanio duszy uwolnionej od grzechu 377
3. O sposobie postanowienia nowego żywota (511

II. 1. O śmierci i gotowaniu sig na śmierć . 452
2. O grzechu i skutkach jego . . . . 375
3. O oziębłości duszy i o środkach jej wyleczenia
378 i 380
III.

1. O czystości serca
407
2. O pokusach i sposobach opierania sie
onym
335 i 337
3. O obecności Boga
331
WSKAZÓWKA DRUGA.
Dla ksigiy.

DZIEŃ.

I.

ROZMYŚLANIE.

Stron.

1. O końcu i przymiotach kapłana . . .
40
2. O odnowieniu ducha
G38
3. O uzdrowieniu słabości duszy . 390 i 392

693
dzień

rozmyślanie.

Stron.

II.

1. O przeszkodach na drodze cnoty . . 371
2 . O potrzebie służenia Bogu
. . . . 33-1
3. U pokornym uczuciu samego siebie . 333

III.

1. O pomnażaniu sig w cnotach i zasługach 204
2. O posłuszeństwie, o prostocie s;piu i o
czystości zamiarów
432
3. O nieufności sobie, a zupełnej w Bogu
ufności
329

