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OD WYDAWCY.
Ostatnie wydanie z roku 1896 książki, której tytuł: „Wykład
Ofiary Mszy Świętej” przez ks. Marcina z Kochem,
kapucyna, zostało zupełnie wyczerpane.
Aby uprzystępnić jak najszerszej publiczności
zaznajomienie się z tem pięknem, gruntownie,
wyczerpująco i treściwie, powyższy temat objaśniającem
dziełem, postarałem się o nowe wydanie tegoż, w formacie
wygodnym i oprawnym mocno w płótno za cenę bardzo
niską — 2 zł. za egzemplarz oprawny. — Kierowałem się tu
jedynie względami wyższej natury: aby wydawnictwo to
pomnożyło czcicieli Niekrwawej Ofiary Mszy św. i
przyczyniło się w ten sposób do większej Chwały Bożej i
zbawiennego pożytku dusz nieśmiertelnych. Dla niskiej
ceny znaleźć się ono winno wśród rodzin nawet
najuboższych.
Niech więc idzie w Imię Boże pomiędzy ludzi dobrej woli. —
Niech w roku jubileuszowym, tysiąc dziewięćsetnym
Odkupienia naszego, w jak najszerszych kołach polskiego
społeczeństwa katolickiego rozbudzi większą niż dotąd
cześć i miłość dla Przenajświętszej Ofiary Mszy Świętej, w
której Zbawiciel nasz najdroższy bezustannie ponawia
Dzieło Odkupienia, swoją męką krzyżową, jako
zadośćuczynienie Trójcy Przenajświętszej za grzechy nasze
i sprowadza przez nią z nieba na świat przeobfite
błogosławieństwa Boże.
Warszawa, w kwietniu 1933 r.
X. I. T.

PRZEDMOWA AUTORA.
Trzeba wiedzieć o tem, duszo pobożna, że ze wszystkich
skarbów, ile ich świat posiada, niema droższego nad ofiarę
Mszy świętej. Ze wszystkich szkód i strat na świecie,
żadnych, mojem zdaniem, niema większych, jak
nieznajomość tej najświętszej Ofiary. Skarb Mszy św. jest
niewyczerpany, a zatem nie znać go lub lekceważyć, jest
szkodą niepowetowaną. O Mszy św. powiedzieć można co
mówi Pismo św. o mądrości, że jest skarbem nieprzebranym
dla ludzi, którego którzy używali, stali się uczestnikami
Boskiego przyjacielstwa.
Bardzo żałować trzeba, że ten drogi skarb, z którego
wszyscy prawowierni zbogacić się mogą, leży jakby
zakopany w ziemi, od małej tylko liczby ludzi znany i
należycie ceniony dlatego, że o Mszy św. mało kto pisze,
mało kto naucza i mało kto oświeca.
Postanowiłem przeto, przedewszystkiem dla pożytku
nieoświeconych, udowodnić przy pomocy łaski Boskiej, że
najświętsza ofiara Mszy św. jest owem wzniosłem
nabożeństwem, którem najgodniejszą składamy cześć
przenajświętszej Trójcy, sprawiamy radość wielką świętym
Pańskim, z której Kościół katolicki dla siebie
nadprzyrodzone czerpie męstwo, świat słaby życie
duchowe, a dusze w czyścu ochłodę i pokrzepienie. Tego
wszystkiego nie wymyśliłem sobie sam, lecz znalazłem w
Piśmie świętem i w Soborach powszechnych, u Ojców
świętych i Doktorów Kościoła. To też wszystkie
przepatrzyłem księgi, które coś zawierają o Mszy świętej, a
mnie do rąk się dostały i wszystko pilnie z nich wypisałem,
co tylko wyczytałem o zacności i pożytkach Mszy świętej.
Na tej mozolnej pracy strawiłem trzy lata i tyle
nazbierałem, że niniejszą książkę niemi zapełniłem.
Tę więc pracę moją i bogaty skarb znaleziony ofiaruję tobie,
kochany czytelniku i kochana czytelniczko, prosząc
uprzejmie, abyście tę książkę choć raz tylko z uwagą
przeczytali, a przyznacie, żeście nigdy jeszcze, ani czytali,

ani słyszeli, ani znali tych rzeczy, o których w niej piszę. To,
co tu wyczytacie, wydawać się będzie tak słodkiem,
pocieszającem i upragnionem, że was serdecznie rozweseli
i tej mocnej zaczerpniecie ufności, że przez Mszę św.
uprosicie sobie łaskę Boską, pomagającą do pozyskania
zbawienia. Dlatego nazwałem tę książkę W y k ł a d e m
M s z y ś w . s ł o d s z e j o d m i o d u1), ponieważ
wszystko, co zawiera, jest słodsze nad miód i smaczniejsze
nad wszystkie pokarmy. Życzę z całego serca, żeby ta
książka do twego serca trafiła i gorące obudziła w tobie
nabożeństwo do Mszy św. Polecam siebie modłom twoim we
wszystkich Mszach św., ile ich słuchać będziesz w twem
życiu, byś je ofiarować raczył za zbawienie mojej duszy2).
Wszystko, co napisałem w tym Wykładzie o Mszy św.,
poddaję pod wyrok Kościoła Świętego Rzymskiego
Apostolskiego, który sam tylko ma prawo badania prawdy
nauki katolickiej i potwierdzania jej, bo na łonie tego
Kościoła świętego pragnę żyć i umierać.

1

Taki był tytuł pierwszego niemieckiego wydania.
Autor już napewno tych modlitw nie potrzebuje; wydawca tej książki prosi
o tę łaskę dla siebie.
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ROZDZIAŁ I.
O ISTOCIE I ZNACZENIU MSZY ŚW.
Msza św. zowie się po łacinie Sacrificium, czego właściwie
po polsku dokładnie wyrazić w jednym słowie nie można.
Tłómaczymy je wprawdzie wyrazem Ofiara, ale to
tłómaczenie nie jest dokładne, ponieważ „Ofiara” daleko
mniej znaczy jak „sacrificium”. Bo jeżeli złożysz pieniądz na
ołtarzu, będzie to także ofiarą, ale nie będzie sacrificium,
gdyż sacrificium daleko wyższe i wznioślejsze ma znaczenie
niż ofiara. Sacrificium w ścisłem słowa znaczeniu jest to dar
widzialny zewnętrzny, który samemu tylko Bogu składa się
w ofierze przez kapłana prawowitego i nato wyświęconego
na uznanie i wyznanie najwyższej władzy wszechmocnego
Boga nad wszystkiemi stworzeniami. Stąd pojmiesz, że
sacrificium znaczy coś więcej i jest coś doskonalszego niż
ofiara.
Przeto też zawsze w tej księdze lubo słowa ofiara używać
będę, mam jednak na myśli sacrificium, t. j. najdoskonalszą
ofiarę i najwznioślejsze nabożeństwo, które składać przystoi
jedynie Bogu nieskończonemu, a oprócz Niego żadnemu
zgoła stworzeniu.
Że taka ofiara Bogu tylko się należy, dowodzi św. Augustyn
z powszechnego zwyczaju wszystkich narodów; oto jego
słowa: „Któż kiedykolwiek twierdził, aby można było
składać ofiary, okrom temu, którego za Boga uznawano,
albo za Boga miano i wyobrażano?”3) I na innem miejscu
mówi tenże święty: „Czart od swoich zwolenników nie byłby
żądał ofiary, gdyby nie wiedział, że ona należy się tylko
samemu prawdziwemu Bogu”4).
To prawda, że ludzie pyszni wymagali dla siebie oznak czci,
należnej samemu Bogu, ale bardzo mało który śmiał
nakazać, aby mu składano ofiary Boskie; ci zaś, którzy tego
wymagali, chcieli być uważani za bogów. Z tych słów św.
Augustyna wynika, że Ofiara święta, jest to rzecz samemu
3
4

De civitate lib. 10 c. 4.
Contra advers. leg. tom. VI. lib. 1 c. 18

tylko Bogu się należąca, a nie ludziom, chociażby to był
największy święty, albo anioł najwyższego stopnia.
Św. Tomasz z Akwinu mówi: „Prawo natury wymaga, żeby
Bogu składać ofiary; człowiek sam z siebie, bez wyraźnego
przykazania i szczególnego natchnienia do tego się
skłania”5). Dowodem tego jest Abel, Noe, Abraham, Job i
inni patrjarchowie, którzy bez rozkazu Bożego tak czynili,
postępując za naturalną skłonnością swoją. Ale nietylko
ludzie wyznający jednego Boga, owszem i poganie światłem
przyrodzonem rozumu pobudzeni, czynili ofiary bożkom
swoim, jakich sobie wymarzyli. Narodowi żydowskiemu
później w starym zakonie dał Pan Bóg przykazanie, ażeby
Mu codziennie, szczególnie zaś w dni uroczyste składano
ofiary, które sam oznaczył, przepisując zarazem
odpowiednie obrządki i ceremonje, które miały towarzyszyć
tym ofiarom.
Wszystkie jednak ofiary na całym świecie, wraz z ich
modlitwami, pieśniami, uczynkami miłosiernemi i
pokutnemi i z nabożeństwem na okazanie czci i hołdu Bogu
składane, szczególnie zaś ofiary ludu żydowskiego, były
tylko figurą i wyobrażeniem tej ofiary, którą Syn Boży, Jezus
Chrystus, Zbawiciel świata, dla zadośćuczynienia
Majestatowi Bożemu za grzechy wszystkich ludzi miał
złożyć, wydaniem swego Ciała i Krwi najświętszej na mękę i
śmierć na krzyżu. A gdy się raz spełniła ta prawdziwa
Ofiara najświętsza na górze Kalwarji, chciał Syn Boży, aby
przez wszystkie czasy ciągle się w Kościele Jego spełniała i
trwała sposobem bezkrwawym na ołtarzu w ofierze Mszy
św. o czem wyraźnie uczy powszechny sobór Trydencki.
(Sesio 22 c. 1).
Ponieważ w starym zakonie, jak świadczy św. Paweł, dla
niedostateczności kapłaństwa lewickiego nie było nic
doskonałego, koniecznie więc potrzeba było innego kapłana
wedle porządku Melchizedecha, któryby wszystko uzupełnił
do doskonałości. Raz wprawdzie tylko Pan nasz Jezus
Chrystus chciał się ofiarować Bogu Ojcu na ołtarzu Krzyża
dla odkupienia wszystkich ludzi na wieki, aby jednak Jego
5

Summa 2, 2. q. 35.

kapłaństwo z Jego śmiercią nie ustało, przeto ofiarował
Bogu Ojcu przy ostatniej wieczerzy Ciało i Krew swoją pod
postaciami chleba i wina i dał je do pożywania swym
Apostołom, których wówczas ustanowił kapłanami nowego
testamentu, ażeby i Kościołowi, Oblubienicy swojej,
widzialną pozostawić ofiarę,przedstawiającą ofiarę krwawą,
którą miał spełnić na krzyżu.
W przeddzień swej męki bowiem, jak opowiadają święci
Ewangeliści, Mateusz, Marek, Łukasz i św. Paweł, przy
ostatniej z uczniami swymi wieczerzy, wziął Pan Jezus chleb
i wino w przenajświętsze i Boskie ręce swoje i dzięki
uczyniwszy, błogosławił, łamał i dawał uczniom swoim
mówiąc: Bierzcie i pożywajcie: To jest bowiem Ciało moje;
to jest krew moja nowego i wiecznego testamentu, która za
was i za wielu wylaną będzie na odpuszczenie grzechów.
Zarazem rozkazał Jezus Chrystus Apostołom i ich
następcom w kapłaństwie, żeby Go pod temi postaciami
ofiarowali, mówiąc: To czyńcie na moją pamiątkę. A te
słowa Zbawiciela Kościół święty zawsze w ten sposób
rozumiał i wykładał.
Ta więc ofiara czysta, której ani niegodność, ani złość
ofiarujących splugawić nie zdoła, ofiarowaną jest i będzie
na ołtarzach Kościoła katolickiego po całym świecie, jak to
przepowiedział prorok Malachiasz temi słowy: Nie mam
chęci do was, mówi Pan Zastępów, i daru nie przyjmę z ręki
waszej. Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest
imię moje między narody, i na każdem miejscu poświęcają i
ofiarują imieniowi Memu ofiarę czystą. (Malach. 1. 11).
Podług wykładu wszystkich Ojców świętych mowa jest w
tem proroctwie o ofierze Mszy św.,nie zaś o ofierze
spełnionej na krzyżu, gdyż ta nie na każdem miejscu, jak
wyraźnie zaznacza prorok, ale tylko na jednem spełnioną
była, to jest na górze Kalwaryjskiej; proroctwo nie mówi też
ogólnie o chwaleniu Boga, albo o naszych dobrych
uczynkach, gdyż te nie są ofiarą czystą, ale bardzo
nieczystą; ani o ofiarach żydowskich, ponieważ te Pan Bóg
odrzucił.
A zatem odnosi się ono tylko do Mszy św., która jedyną i

właściwą jest ofiarą nowego zakonu, czystą i świętą sama w
sobie, na każdem miejscu i po wszystkie czasy, przez
samego Chrystusa ofiarowaną bywa Bogu Ojcu za pomocą
kapłanów Chrystusowych. Chrystus najpierwszym i
najwyższym jest kapłanem; kapłani zaś są tylko Jego
sługami i narzędziami, użyczającemi Jemu swych rąk i ust
do spełnienia tej widzialnej ofiary i to dla tego, że Jezus
Chrystus, siedzący teraz na prawicy Ojca swego
niebieskiego jest niewidzialny; ofiara zaś, jeżeli przez ludzi
ma być widzianą i zrozumianą, widzialnie sprawowaną być
musi. Z tego więc powodu potrzebuje Syn Boży do
wykonania swej ofiary posługi ludzkiej, kapłańskiej i trwać
będzie ta ofiara Mszy św. tak długo, jak Kościół Jezusa
Chrystusa, to jest, aż do końca świata ziemskiego.
Ludzie niekatolicy zarzucają nam, że nigdzie w Piśmie
świętem niema wyrazu Msza. Ale jakkolwiek to prawda, tak
też i to prawda, że jest wiele innych rzeczy prawdziwych,
których także nie znajdziesz zapisanych w Piśmie świętem,
których ustnie nauczał Pan Jezus uczniów swoich, a w które
wierzyć jesteśmy obowiązani. I tak, słowa Trójca także nie
znajdziesz w Piśmie świętem, a jednak w Trójcę świętą
wierzyć powinniśmy. Że niedzielę mamy święcić, a nie
soboty (jak u żydów), że małe dzieci chrzczone być powinny,
także niema w Piśmie świętem, a przecież wierzyć i czynić
mamy. A chociaż niema w księgach świętych wyrazu Msza,
najdawniejsi wszakże papieże i biskupi wspominają ją w
pismach swoich, jak np. święty Klemens, który był trzecim z
papieżów po świętym Piotrze; jak święty Ewaryst papież i
święty Aleksander papież, którzy w pierwszym żyli wieku po
Chrystusie. Święty Augustyn, święty Ambroży, święty Jan
Złotousty i wielu innych, używali wyrazu msza, mówiąc o
ofierze nowego testamentu. Święty Ambroży np. tak się
wyraża: „Pozostałem w czynności mojego urzędu, zacząłem
czytać Mszę świętą i prosiłem Boga podczas ofiarowania,
ażeby nam dopomóc raczył”. Święty Augustyn mówi: „Z
lekcyj, które we Mszy świętej czytać musimy, dowiemy się i
t. d.” Widzisz więc, że ci dawni Ojcowie święci, którzy żyli
trzysta lat po Chrystusie, używali już wyrazu Msza, z czego
wynika, że już naonczas był w używaniu.

Że i święci Apostołowie Msze święte odprawiali, widać to z
podania, że św. Mateusza przebili poganie przy ołtarzu
podczas Mszy świętej. O św. Andrzeju opowiada podanie, że
do sędziego Egeasza powiedział: „Ja ofiaruję Bogu
wszechmocnemu i prawdziwemu nie mięso wołów, ani krew
kozłów, ale niepokalanego Baranka Bożego na ołtarzu”.
Prawdą jest, zatem, że Msza święta od samego początku
bywała odprawiana w Kościele i zawsze uważano ją jako
prawdziwą ofiarę nowego testamentu.
NAPAŚCI HERETYKÓW PRZECIWKO MSZY ŚW.
Gwałtowne napaści w rozmaitych czasach, wymierzane
przeciwko Mszy św., świadczą najlepiej o jej znaczeniu i
świętości, jak również i nienawiści, z jaką ją szatan
prześladuje. W ciągu dziesięciu pierwszych wieków, gdy
różne sekty heretyckie zasmucały Kościół, żadna z nich nie
ośmieliła się wystąpić przeciwko Mszy św.; potrzeba było na
to wielkiego postępu w przewrotności, śmiałości naprawdę
piekielnej. Berengarjusz z Tours, żyjący w jedenastym
wieku, ośmielił się wystąpić przeciwko Najśw.
Sakramentowi Ołtarza i Mszy św., zaledwie jednak to
uczynił, wszyscy ze wstrętem odsunęli się od niego,
wyrzucając mu ohydne bluźnierstwo i zgorszenie, jakie
sprawił w Kościele Chrystusowym. Na pięciu soborach
potępiono kacerstwo Berengarjusza. Cudem miłosierdzia
Bożego tknięty, odwołał on swe błędy, pokutował za nie i
umarł w jedności z Kościołem 1088 r., wyznając prawdziwą
naukę.
Niestety, herezja Berengarjusza przeżyła go i kilka lat
później głoszona była przez Albigenzów, sektę prawdziwie
szatańską, nie uznającą małżeństwa, uprawniającą
wszeteczeństwo. Występowali oni szczególniej przeciwko
tak zwanej Mszy św. cichej (prywatnej), odprawianej w dnie
powszednie. Wszyscy, którzy brali udział w tych
nabożeństwach, skazywani byli na rozmaite doraźne kary,
które jednak nie dorównywały ciężkim karom,
wymierzanym kapłanom, którzy ośmielili się odprawiać te

święte tajemnice.
Po Albigenzach najbardziej zawziętymi nieprzyjaciółmi
Mszy św. byli t. zw. reformatorzy szesnastego wieku. Luter
sam przyznaje, że był pobudzony przez szatana do
odrzucenia Mszy św., jako dzieła bałwochwalczego, lubo
dobrze wiedział, że czart wszelkie dobro ma w nienawiści;
że wszelkie jego podszepty były kłamstwem. Gdyby
ciemności piekielne nie opanowały w zupełności umysłu
Lutra, czyż nie powinien był on rozumować w ten sposób:
szatan uważa, że Msza św. jest czynem bałwochwalczym,
gdyby tak było rzeczywiście, pocóż więc chce ją skasować,
zamiast ją chwalić i bardziej rozszerzać, dla większej
zniewagi Najwyższego?
Otóż szatan wykradł najświętszą ofiarę Mszy św. wszystkim
sektom luterańskim i niepowetowaną wyrządził im szkodę.
Tak omotał ich własną nienawiścią przeciwko tej św.
tajemnicy, że wyszczekali oni to straszne bluźnierstwo:
„Msza jest ohydnem bałwochwalstwem... w niej zaprzecza
się krwawej ofiary Chrystusa!” Tak się wyraża katechizm
kalwinów z Heidelbergu.
Biedni zaślepieńcy! Jakżeż więc mogą przypuścić, aby choć
jedna dusza od czasu Chrystusa Pana mogła być zbawiona?
Wszyscy apostołowie, wszyscy kapłani sprawowali najśw.
ofiarę Mszy św., męczennicy, wyznawcy brali w niej udział z
największą pobożnością. Czyż więc oskarżą całą tę armję
Chrystusową o bałwochwalstwo, zasługujące następnie na
piekło? Zwyczajny zdrowy rozum się temu sprzeciwia. Ach!
jakże słodko jest posłuchać św. Fulgencjusza, gdy mówi:
„Wierz, nie wątpiąc, że jednorodzony Syn Boży stał się dla
nas człowiekiem, oddał się w ofierze Bogu. Temu to Bogu
Najwyższemu — Kościół Katolicki ofiaruje bezustannie w
wierze i miłości ofiarę chleba i wina”.
Strzeżmy się, aby się nam nie przytrafiło to, co spotkało
heretyków, którym szatan odebrał Msze św. — Nie mogąc
nas pozbawić jej całkowicie, wysila się przynajmniej, aby
oślepić nas co do nieskończonej wartości tej świętej ofiary,
abyśmy jej dostatecznie nie cenili, zaniedbywali jej słuchać i

tracili w ten sposób obfite owoce łask, jakie powinniśmy z
niej odnosić.

ROZDZIAŁ II.
O DOSKONAŁOŚCI OFIARY MSZY ŚW.
Wzniosłość Mszy św. jest tak wielką, że Serafini nawet nie
zdolni jej należycie pojąć. Uważmy jednak, co mówi Kościół
w tym względzie.
Św. Franciszek Salezy mówi: „Najświętsza ofiara Ołtarza
jest pomiędzy świętemi praktykami Wiary naszej tem, czem
słońce jest pomiędzy gwiazdami, albowiem ona prawdziwie
jest duszą pobożności i ośrodkiem religji chrześcijańskiej,
do której wszystkie jej tajemnice i prawa się odnoszą. Jest
to niewymowna tajemnica miłości Bożej, przez którą Jezus
Chrystus, oddając się nam rzeczywiście, napełnia nas hojnie
swemi łaskami i dobrodziejstwy”. — Uczony Osoriusz
przekłada Mszę św. ponad wszystkie inne tajemnice Świętej
Wiary naszej: „Ze wszystkich rzeczy, jakie są w kościele,
ofiara Mszy św. — mówi on — jest najwyższą i najdroższą,
ponieważ Najśw. Sakrament Ołtarza w niej się konsekruje i
Bogu najwyższemu ofiaruje”.
Podobnie wyraża się biskup bamberski, Fornerus:
„Jakkolwiek wszystkie Sakramenty pełne są majestatu,
Msza św. jednak wszystkie je przewyższa; te bowiem są
naczyniami miłosierdzia dla żywych, Msza św. zaś morzem
nieprzebranej szczodrobliwości Boskiej dla żywych i
umarłych”.
Niezmierna dostojność Najśw. Ofiary Mszy św. okazuje się
również ze sposobu konsekracji lub poświęcania kościołów i
ołtarzy, przy użyciu bardzo długich i wspaniałych obrzędów,
ceremonji, namaszczeń, poświęceń i modlitw, jakich biskup
w tej czynności używa. Jeżeli się teraz zapytamy, dlaczego
to wszystko się robi, odpowiem — dlatego, żeby w tym

kościele i na tym ołtarzu składała się Bogu Przenajświętsza
Ofiara Mszy św., w której duchownym, bezkrwawym
sposobem najczystszy Baranek Boży się ofiaruje.
Z tego wszystkiego zrozumie każdy chrześcijanin, jak
wielce święte są nasze kościoły i ołtarze, i jak wielce mamy
je czcić i poważać. Świątynia Salomona była tylko cieniem i
figurą naszych kościołów, a jednak bardzo ją żydzi i poganie
szanowali. Czytamy w trzeciej księdze królów, że król
Salomon podczas święcenia tej świątyni, ofiarować kazał
dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy
owiec, które kapłani zabili, oczyścili i kawałkami kładli na
ołtarze. A gdy Salomon głośno odmawiał modlitwę, w tem
ogień spadł z nieba i pochłonął wszystkie zarżnięte ofiary.
Cała świątynia napełniła się dymem, a Majestat Boży w
obłoku okazał się w świętym przybytku Pańskim. Wszystek
lud, widząc ogień i chwałę Bożą, strachem zdjęty, upadł na
oblicza swoje i uwielbiał Boga z całego serca. Król Salomon
zaś, uklęknąwszy na wyższem miejscu, zawołał głośno do
Boga: „A więc mniemać mamy, że prawdziwie Bóg mieszka
na ziemi pomiędzy ludźmi? Bo jeśli niebo i nieba niebów
Ciebie ogarnąć nie mogą, jakoż ogarnąć Cię zdoła ta
świątynia?”
Zapewne, świątynia ta godną była szacunku i podziwu
narodów; wszelako była ona tylko figurą i niejako cieniem
naszych kościołów. Tam mieściła się tylko święta skrzynia
przymierza, zawierająca jedynie dwie kamienne tablice z
przykazaniami Mojżeszowemi, naczynie z manną i różdżkę
Aaronową, która się zazieleniła. Ofiarowali Żydzi w niej
bydlęta, które zarzynali i palili, jak również chleb, wino,
placki i t. p.
Jakaż wielka różnica ze świątyniami katolickiemi, przez
biskupa olejem świętym i chryzmem namaszczonemi, wodą
święconą pokropionemi, kadzidłem i wielu znakami krzyża
św. uświęconemi, przeznaczonemi na ofiarowanie w nich
najświętszej Ofiary Mszy św. Zamiast arki przymierza
posiadamy „tabernakulum”, które zawiera prawdziwą
mannę, najświęt. Sakrament Ołtarza, Ciało i Krew Jezusa
Chrystusa! Oh, jakaż cześć należy się takiej świątyni!

Nazywa się kościół „domem Bożym” i rzeczywiście jest nim
ponieważ Pan nasz Jezus Chrystus przebywa w nim w dzień
i w nocy. Tam aniołowie służą Mu, czczą i chwalą Go,
przedstawiając Mu nasze modlitwy. Ziściło się więc
widzenie patrjarchy Jakóba. Kiedy bowiem w podróży, nocą
zaskoczony, w polu spać musiał, widział we śnie drabinę, od
ziemi do nieba sięgającą, po której aniołowie wchodzili i
schodzili: Pana Boga zaś widział u wierzchu drabiny.
Przebudziwszy się, zatrwożony Jakób zawołał: „Pan jest na
tem miejscu, a jam nie wiedział! O jak straszne to miejsce.
Nie jest to nic inszego, jedno dom Boży i brama niebieska”
(Genes. 28, 17). I namaścił Jakób oliwą kamień, na którym
spoczywała jego głowa, postawił go na tem miejscu jako
kamień ołtarzowy, i wracając tędy złożył na nim Bogu swą
ofiarę. To była figura kościołów chrześcijańskich, w których
święcony bywa kamień ołtarzowy chryzmem i olejem
świętym, i o których prawdziwie powiedzieć możemy: O!
jako straszne to miejsce! Nie jest to nic innego, tylko dom
Boży i brama niebieska, po której aniołowie schodzą i
wchodzą, zanosząc Bogu nasze modlitwy. Nasze kościoły są
tem miejscem, o którem Bóg mówi u Izajasza Proroka:
Przywiodę ich na górę świętą moją i uweselę ich w domu
modlitwy mojej. Całopalenia ich i ofiary ich będą mi
przyjemne na ołtarzu moim; bo dom mój domem modlitwy
nazwan będzie wszem narodom (Izaj. 56, 17).
Przekonywamy się zatem z tego, cośmy powyżej
powiedzieli, że nasze kościoły są święte, i że w wielkiem je
mieć powinniśmy poważaniu. Ponieważ są domami Bożymi,
a przeto słusznie świątyniami zwane, gdyż Jezus Chrystus w
przenajświętszym Sakramencie osobiście w nich mieszka,
nieprzeliczonemi otoczony chórami aniołów, nie możemy
więc czcić ich nigdy zanadto, ani modlić się w nich zbyt
pobożnie. Gdybyśmy byli przejęci żywą wiarą, ze drżeniem i
z trwogą wchodzilibyśmy do poświęcanych kościołów, z
największem uszanowaniem uwielbialibyśmy Chrystusa w
najświętszym Sakramencie wraz z wszystkimi obecnymi
tam aniołami. Tak wyraża się o domu Bożym król Dawid,
mówiąc: Wejdę do domu Twego i uwielbiać Cię będę z

bojaźnią w Twojej świątyni. W obliczu aniołów śpiewać Ci
będę. Boże mój! uwielbiać Cię będę w świątyni Twojej i
wyznawać Imię Twoje (Psalm 137. 1—2). Tak i my mamy
czynić. Ale cóż powiedzieć o tych, którzy w kościele,
zwłaszcza podczas nabożeństwa, śmieją się, grzeszne wiodą
rozmowy i Boga obrażają? Ci wielce znieważają Majestat
Boży i Jego święty przybytek. Wstępując do kościoła, o
człowiecze, miejże się na baczności, abyś nie mówił słów
niepotrzebnych, ani ich słuchał, ani oglądał się, ale módl się
nabożnie, czcij Pana Boga twego, żałuj za swe grzechy i
staraj się wyjednać sobie miłosierdzie Boskie.
Dalej poznajemy doskonałość Mszy świętej, z święceń
udzielanych księżom i klerykom. Każdy kapłan musi
odebrać siedem święceń, zanim otrzyma władzę
odprawiania Mszy świętej. Cztery niższe święcenia udziela
Biskup w tym mianowicie celu, aby klerycy, niemi
obdarzeni, mogli być używani do różnych nabożeństw i do
brania udziału we Mszach uroczystych, przez kapłanów
odprawianych. Żadnemu zaś z nich nie wolno dotknąć
kielicha, pateny, korporału, ani purifikaterza, chyba za
osobnem i wyraźnem pozwoleniem, a tem mniej osobom
świeckim; a dopiero klerykom piątego święcenia i szóstego,
to jest subdyakonom i dyakonom, wolno jest brać w ręce
naczynia i rzeczy poświęcone.
Tak więc, tylko subdyakonom, dyakonom i kapłanom, godzi
się brać rękami i czyścić poświęcone naczynia
przeznaczone do ofiary Mszy świętej, które dlatego czyste
być powinny, ponieważ na nich i w nich spoczywa
przenajświętsze Ciało i przenajświętsza Krew Zbawiciela.
§ 2. O ŚWIĘCENIU KAPŁANÓW.
Nadmieniliśmy wyżej, że poznajemy doskonałości Mszy
świętej z wyświęcenia dyakona na kapłana; ceremonia ta
odbywa się w taki sposób: Dyakon paskiem i stułą
przepasany, przystępuje do Biskupa, siedzącego przed
ołtarzem i klęka przed nim. Biskup naprzód przedstawia mu
ważność i trudy urzędu kapłańskiego i wzywa ludzi
obecnych do oświadczenia, czy go uważają za godnego; gdy

nikt nie odezwie się z zarzutami, Biskup klęcząc odmawia
litanię do Wszystkich Świętych, diakon zaś, krzyżem leżąc
na ziemi, odmawia ją także. Po skończonej litanji Biskup
kładzie ręce swoje na niego i odmawia nad nim modlitwę
wraz z długą prefacją, a potem wkłada na niego stułę na
krzyż i ornat. Następnie, klęcząc, odmawia modlitwę i
hymn: Veni Creator Spiritus i siada na krześle; kapłan zaś
uklęknąwszy przed nim, kładzie rękę na jego piersiach, a
Biskup namaszcza olejem świętym naprzód dłoń, a potem
palce u obu rąk, mówiąc te słowa: „Racz Panie namaścić te
ręce i poświęcić tym olejem i naszem błogosławieństwem”.
Co rzekłszy, czyni nad rękoma znak krzyża św., mówiąc: Co
te ręce pobłogosławią, ma być błogosławione i co poświęcą,
ma być poświęcone i konsekrowane w imię Pana naszego
Jezusa Chrystusa. Amen. Wtedy wiąże Biskup obie ręce
chustą płócienną, podaje kielich z winem i wodą oraz z
pateną i z Hostją i mówi: „Bierz moc sprawowania Ofiary
Boskiej i czytania Mszy świętej, tak za żywych jako i za
umarłych w imię Pańskie. Amen. Po rozwiązaniu chusty,
umywa kapłan swe ręce, Biskup zać czyta dalej Mszę świętą
aż do Offertorium, a wtedy kapłan z palącą się świecą
przystępuje do Biskupa, podaje mu ją i całuje jego rękę.
Poczem klęka z mszałem w ręku za Biskupem, odmawia z
nim Mszę św., słowo w słowo. Po Baranku Bożym przyjmuje
przenajświętszą Hostję z rąk jego. Po Komunji składa
wyznanie wiary apostolskiej przed Biskupem, który,
trzymając ręce nad nim, mówi: Weź Ducha Świętego!
którym odpuścisz grzechy, tym będą odpuszczone; a którym
zatrzymasz, będą zatrzymane. W końcu nowo wyświęcony
kapłan, przyrzeka swemu Biskupowi prawowitemu
posłuszeństwo i odbiera od tegoż błogosławieństwo w tych
słowach: Błogosławieństwo Boga Ojca i Syna i Ducha
Świętego niechaj zstąpi na Ciebie, ażebyś był poświęcony w
stanie kapłańskim i składał Bogu Wszechmogącemu Ofiarę
przebłagania za grzechy ludu.
W ten sposób święceni być muszą wszyscy kapłani rzymskokatoliccy. Ktokolwiek był świadkiem tych obrzędów i
przypatrzył im się uważnie, poważać i wielce cenić będzie
starodawny zwyczaj Kościoła św., udzielającego
Sakramentu kapłaństwa tak nabożnie i uroczyście.

Albowiem głównie dlatego święci Kościół kapłanów z tylu
ceremonjami, modlitwami i namaszczeniami, ażeby
należycie oczyszczonymi, poświęconymi i godnymi stali się
do składania Majestatowi Bożemu najczystszej,
przenajświętszej Boskiej ofiary Mszy św.
§ 3. O RZECZACH POTRZEBNYCH DO MSZY ŚW.
Doskonałość ofiary Mszy świętej poznajemy jeszcze z
różnych przedmiotów koniecznych do odprawiania Mszy św.
Oprócz kapłana, prawnie wyświęconego, który przy niej
zastępuje Jezusa Chrystusa, potrzeba ku temu jeszcze
ołtarza. W pierwszych czasach chrześcijaństwa używano do
tego stołów zwykle drewnianych, lekkich, by w razie
potrzeby łatwo je można było przenosić na inne miejsce:
później zaś, gdy pokój zakwitł w Kościele, około IV w.,
ustanowiono, że ołtarze mają być kamienne, a w nich
umieszczone powinny być relikwje Świętych, ponieważ
pierwsi chrześcijanie na grobach i przy grobach
męczenników lubili odprawiać Przenajświętszą Ofiarę. Stąd
dla nas pobudka, abyśmy wzywali przyczyny Świętych,
których relikwje spoczywają w ołtarzu lub na nim i
naśladowali ich cnoty, a zarazem pamiętać mamy, że przez
Chrystusa zbawienia dostąpić możemy tak, jak oni go
dostąpili, i że w niebie modlą się za nami.
Ołtarz oznacza górę Kalwaryjską i na niej krzyż, na którym
Jezus spełnił ofiarę na odkupienie świata; dlatego też na
każdym ołtarzu stoi krzyż, czyli krucyfiks. Ten sam
Zbawiciel, który na Kalwarji był Ofiarującym i Ofiarą, jest i
na naszych ołtarzach Ofiarującym i Ofiarą. Kapłan wstępuje
do ołtarza po stopniach, dla okazania nam, że Chrystus
wstępował także na górę Kalwaryjską i na krzyż. Nakryty
jest ołtarz trzema białymi lnianymi obrusami, już to dlatego,
że przyzwoitość i czystość tego wymagają, już to na
pamiątkę, że święte Ciało Zbawiciela w grobie spoczywało
w prześcieradłach lnianych.
Do Mszy świętej potrzebne są dwie przynajmniej palące się
świece woskowe, przypominające nam, że zawsze w

światłości postępować mamy, abyśmy miłymi będąc Bogu,
stawić się mogli przed ołtarzem.
Potrzebne są dalej do odprawiania Mszy św.: mszał, trzy
tablice zwane kanonami, kielich, patena, hostja, wino i
woda w dwóch ampułkach, ręczniczek do ocierania rąk,
dzwonek i ministrant, to jest chłopiec, służący do Mszy
świętej.
Kapłańskie zaś szaty mszalne są następujące:
humerał, czyli biała lniana chusta, którą kapłan okrywa
sobie szyję i ramiona, przypomina tę chustę, którą siepacze
zasłonili Zbawicielowi najświętsze oblicze, kiedy Go lżyli i
policzkowali.
Alba, biała długa szata, okrywająca kapłana od szyi do nóg,
przypomina białą szatę, w której Zbawiciela wyszydzano w
domu Heroda.
Cingulum, czyli pasek, którym kapłan przewiązuje ujętą w
pasie albę, oznacza powrozy, którymi związano Jezusowi
ręce, przy pojmaniu Go w Ogrójcu.
Manipularz, czyli króciutka stuła, zawieszona na lewym
ręku kapłana, znaczy chustę, podaną przez Weronikę
Jezusowi, do otarcia potu, kiedy szedł na górę Kalwaryjską i
zwrócił jej takową z odbiciem Swego świętego Oblicza.
Stuła, którą kapłan zawiesza na szyi i przepasuje się nią,
przypomina więzy, któremi Zbawiciel pozwolił się
skrępować żydom, by rozwiązać więzy grzechów naszych.
Ornat, jest to szata, którą kapłan wkłada na albę, okrywa
ona z przodu piersi aż do kolan, a z tyłu całe plecy w
odpowiedniej długości. Ornat ten jest z różnych materji
jedwabnych atłasowych, lub aksamitnych zrobiony, i w
rozmaitych kolorach, zastosowanych do świąt właściwych.
W uroczyste dnie, kiedy Msza św. odprawia się na cześć
Trójcy Świętej, Pana Jezusa i Najświętszej Panny, używa się
ornatu w kolorze białym lub złocistym; na cześć Ducha św. i
męczenników, w kolorze czerwonym; na cześć św.

wyznawców i św. niewiast, w kolorze białym. W adwencie i
wielkim poście używa Kościół ornatów w kolorze
fioletowym, we Mszach zaś w czasie od Trzech Króli aż do
Popielca i w Niedzielę po Świątkach, na które nie przypada
żadna uroczystość, koloru zielonego; do Mszy żałobnej i w
Wielki Piątek, koloru czarnego.
Wszystkie te święcone przybory, naczynia i szaty mszalne,
tak są koniecznie potrzebne do Mszy św., że kapłan grzeszy,
jeżeli takową bez tych przyborów śmie odprawić, chyba w
razie wielkiej biedy. Czego piękny tu przywodzę przykład:
Kiedy Maurowie, przyszedłszy z Afryki do Hiszpanji,
ujarzmili większą część tego pięknego kraju, zdarzyło się,
że pewien ich królik z Karawaka, który wielu chrześcijan
trzymając w niewoli, zlitował się nad nimi, kazał ich z
więzienia wypuścić i stawić przed sobą. Każdego z nich
pytał się, jakieby znał rzemiosło, i pozwolił niem zarabiać.
Pomiędzy jeńcami chrześcijańskimi jeden, zapytany o swe
rzemiosło, odpowiedział poważnie: Ja znam się na sztuce, za
pomocą której sprowadzić mogę samego Boga
Wszechmogącego z nieba na ziemię. Gdy mu więc król
zalecił, aby zdał próbę takiej sztuki, rzekł: Mogę to dopiero
uczynić, gdy od chrześcijan otrzymam wszelkie do Mszy św.
potrzebne sprzęty. Król mu zatem kazał wypisać wszystkie
te przedmioty, przyrzekając, że się o nie postara. Ksiądz
napisał też wszystko, czego potrzeba, lecz na nieszczęście
nie wymienił krzyża. Gdy wszystko było przysposobione i
ksiądz zabierał się do odprawiania Mszy św., spostrzegł
brak krzyża. Zamyślony, niespokojny, i zakłopotany nie
wiedział, czy ma zacząć Mszę św., czy nie. Król mniemając,
że ksiądz go zwodzi, zapytał, dlaczego stoi przy ołtarzu tak
smutny? Odpowiedział mu ksiądz: „zapomniałem krzyża,
przetom zmieszany i niepewny, czy Mszę św. odprawić czy
zaniechać”. Wtedy wzniósł swe ręce do Boga, błagając Go o
pomoc, aż oto gorąca modlitwa zaraz została wysłuchaną.
Gdy bowiem jeszcze modlił się, rozstąpiło się mocno
sklepienie izby, w której kapłan stał przed ołtarzem, i
ujrzano dwóch aniołów jaśniejszych od słońca, ubranych w
lśniące szaty, spuszczających się przez szczelinę pułapu na
ołtarz, trzymających w ręku krzyż złocisty drewniany, łokieć

długi, który na ołtarzu ustawili. Poczem zwróciwszy się do
księdza, kazali mu rozpocząć Mszę św. Król obecny z
Maurami w izbie, sądząc że ci aniołowie są Bogami, tak się
przestraszył, że padł na twarz, i dopóty na ziemi leżał,
dopóki aniołowie nie zniknęli. Król tedy uwierzył kapłanowi,
że ma moc sprowadzania Boga z nieba na ołtarz, i że religja
chrześcijańska jest prawdziwą6). Taki jest początek
świętego krzyża hiszpańskiego, który po dziś przechowuje
się w Karawace, i rok rocznie w dniu, w którym cudownym
sposobem był przyniesiony z nieba, ludowi pokazywany, i
wielu chorych wyzdrowiało od wody, w której go zanurzono.
Prawdziwe to zdarzenie dlatego tu przytoczyłem, aby każdy
poznał, jak doskonałą jest Msza św., ponieważ tyle rzeczy
poświęconych do niej należy, i wszystkie są niezbędne,
jeżeli ją kapłan ma odprawić prawnie.
Z ceremonji przepisanych poznać można także doskonałość
przenajświętszej Ofiary Mszy św. Wspominamy tu
najważniejsze: Kapłan żegna się znakiem Krzyża św. 16
razy, obraca się do ludu 6 razy, całuje ołtarz 8 razy, zwraca
oczy ku niebu 11 razy, bije się w piersi 10 razy, składa ręce
54 razy, nachyla głowę 21 razy, schyla ramiona 7 razy,
kłania się 8 razy, błogosławi ofiarę znakiem Krzyża św. 31
razy, kładzie dłonie na ołtarz 24 razy, modli się ze złożonemi
rękami 36 razy, kładzie ręce skrzyżowane na ołtarz 7 razy,
kładzie lewą rękę na ołtarzu 9 razy, na piersi 11 razy,
wznosi ręce ku niebu 8 razy, modli się w cichości 11 razy,
głośno 13 razy, odkrywa kielich i przykrywa 10 razy, chodzi
przy ołtarzu 20 razy. Oprócz tych 350 powtarzanych
obrzędów musi kapłan zachować jeszcze 150 innych, co
razem czyni obrzędów 500; a oprócz nich zachować musi
400 rubryk czyli reguł, które doliczywszy do obrzędów,
należy każdemu kapłanowi czytającemu Mszę św. według
obrzędu rzymskiego, dopełnić ogółem 900 prawideł bez
opuszczenia ani jednego, bo inaczej grzeszy. To też święty
papież Pius V surowo nakazał na mocy świętego
posłuszeństwa, aby wszyscy kardynałowie, arcybiskupi,
biskupi, prałaci i kapłani w ten sposób, a nie w inny Msze
święte czytali, niczego w niej nie odmieniając, ani dodając,
ani opuszczając. Kapłan nie zachowujący przepisów przy
6
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Mszy św., tyle grzechów popełni, ile obrzędów mszalnych
umyślnie opuści, doda albo ujmie.
Poznaj więc, jaką wdzięczność mieć powinieneś dla
kapłana, który czyta dla ciebie Mszę świętą i tyle set
obrzędów w takiem skupieniu zachowuje. Twą prośbę
przedstawia Bogu Ojcu wśród najwznioślejszych ceremonji,
łącząc ją z ofiarą Baranka, podnosi i uzacnia twoją
modlitwę. Nikt nie zdoła wymyślić przyzwoitszych ruchów
rąk, stosowniejszego układu ciała, bardziej budującego
zachowania się kapłana, nad przepisane przez Kościół św.,
który rozporządził je z czci do najświętszej Ofiary i w myśli
pobudzenia wiernych do większego zbudowania.
DODATEK. O MSZY ŚW. Z KS. SKARGI. (Kaz. 8)
Spytałby kto: dlaczego Msza św. nie pospolitym się
językiem sprawuje, ale nie zrozumiałym łacińskim? Msza
św. i ofiara nie jest dla nauki i ćwiczenia rozumu, na które
są kazania, czytania, upominania i katechizmy; ale jest dla
pokłonu, który oddajem Panu Bogu, wdzięczni będąc
dobrodziejstw Jego; jest dla ubłagania gniewu Jego i dla
zjednania i uproszenia nowych dobrodziejstw i darów. Z
Panem Bogiem samym jest zajęcie, a nie z ludźmi. To
wszystko językiem niezrozumiałym odprawić się może, bo
lud patrząc, rozumie, iż kapłan i słudzy kościelni za niego i
z nimi Pana Boga chwalą, i od nich Jemu ofiary oddają i
Pana Boga przepraszają i błagają. W zakonie Mojżeszowym
z ustawy Bożej lud nie rozumiał wszystkiego, co kapłani
mówią i owszem za zasłoną będąc, widzieć ich nie mogli,
jako o Zacharjaszu Łukasz św. napisał (Num. 4), i samym
Lewitom i mniejszym księży rozkazano, aby dwornie nie
patrzyli, co się w przybytku dzieje, a drugim naczynia
obwinione, na które patrzyć nie mogli, do noszenia dawano.
Większa też jest poważność rzeczy Boskich w języku
niezrozumiałym, a gdyby się słówka, któremi się ta
przedziwna służba odprawia, spospolitowały i po karczmach
by, i po dworach, i po żartach i kuglarstwach by latały,
byłoby z wielką nieczcią rzeczy Boskich.

Odmienia się też pospolity ludziom język: ledwie nie w
każde sto lat, inaczej rzeczy zowią niektóre, a te trzy języki:
łaciński, grecki, żydowski, (hebrajski) iż na pismach są i
swoje gramatyki i Kalepiny mają, nigdy się nie mienią.
Myśmy pierwej ze starymi Słowaki, ciało, putem zwali, i
palec, pestem, i mężczyznę, otrokiem, i szatana wrogiem,
teraz tych słów nie słychać, ledwie gdzie między wieśniaki.
Nakoniec nie byłaby taka do jedności z narody obcymi
przyczyna, gdyby Włoch albo Niemiec, albo Francuz, w
Polsce służyć Panu Bogu i ofiarować nie mógł. Teraz i z
końca świata każdy kapłan po łacinie się nauczywszy, w
Polsce i wszędzie Mszą świętą mieć może. Wszystek świat
chrześcijański z starodawna Mszy św. nie odprawuje, jedno
kilku języków, albo łacińskim, albo greckim, albo
chaldejskim, albo słowiańskim. Nikt od tysiąca lat i dalej
swego języka, którym mówi, do Liturgji i Mszy św. nie
wnosił, jedno ten, z którym wiarę św. przyjął. Przeto
Koncylium Trydenckie tego zakazało, aby Msza św.
językiem pospolitym nie była, stare około tego zwyczaje
wznawiając.
Co się śpiewania i muzyki dotyczy, wiemy z pisma, że stary
on Kościół miał Lewity, kantory i śpiewaki, którzy lud do
nabożeństwa w służbie Bożej pobudzali. Którym Dawid z
Ducha Świętego Psalmy składał i wiersze i rytmy, i psalmy
pełne słodkości i wdzięczności, i proroctw i tajemnic
dziwnych Boskich, aby chwaląc Panu Bogu śpiewali, a
ludzkie serca w niebo podnosili. Co też Apostołowie św.
uczynili, podając psalmy i hymny i pienia duchowne,
których w kościele i na schadzkach używali, jak Paweł św. o
tem upomina, mówiąc: „Słowo Chrystusowe niech hojnie
mieszka między wami, we wszelkiej mądrości, nauczając i
upominając jeden drugiego w psalmach i hymnach i
pieśniach duchownych we wdzięczności, śpiewając w
sercach waszych Bogu” (Coloss. 3. Ephes. 5). To jest, jak
św. Chryzostom wykłada, nie tylko usty śpiewając, ale
sercem.
§ 4. O NAJPRZEDNIEJSZYM KAPŁANIE PRZY MSZY ŚW.

Jakkolwiek godność ofiary Mszy św. jasno się przedstawia z
tego wszystkiego, cośmy tu rozmyślali, nic jednak lepiej nie
okazuje wielkości jej, jak sama osoba ofiarującego.
Któż bowiem jest ofiarującym? Ksiądz? biskup? papież? O
nie! Więc może anioł? Święty? Matka Boża? I to nie. To nikt
inny, jak kapłan nad kapłanami, biskup nad biskupami,
jedyny Syn Boży, Jezus Chrystus, kapłan od wieków według
porządku Melchizedecha. On to daje Mszy św.
nieporównaną jej godność i podnosi ofiarę chleba i wina do
najwyższej ofiary Bożej. Św. Jan Złotousty mówi: „Ofiarę
święci i przemienia ten sam Chrystus, który był przy
ostatniej wieczerzy. Nie człowiek przemienia chleb i wino w
ciało i krew Chrystusa, lecz sam Zbawiciel, który za nas
ukrzyżowan”. W tych słowach wyraża św. Jan Złotousty
dobitnie, że sam Pan Jezus we własnej osobie sprawuje
ofiarę Mszy św., to jest, że z nieba zstępuje, chleb i wino
przemienia w Swoje Ciało i Krew, że siebie ofiaruje Bogu
Ojcu na zbawienie świata i jako wierny pośrednik wstawia
się i prosi za grzechy ludu.
Kapłani są tylko Jego sługami, użyczającemi Mu ust, głosu i
rąk dla dopełnienia tej Boskiej Ofiary. Komu to świadectwo
św. Jana Złotoustego nie wystarcza, tego przekonać winien
wyrok Kościoła św. na Soborze Trydenckim ogłoszony:
„Ofiara krzyżowa i ofiara Mszy św. jest Ofiara ta sama i z
posługą kapłanów tenże jest Ofiarujący, który siebie samego
ofiarował na krzyżu”7). O, cóż to za zaszczyt, co za łaska, co
za dobrodziejstwo dla nas, że sam Zbawiciel raczył być
naszym Arcykapłanem, naszym Pośrednikiem i
Orędownikiem, sam siebie przedstawiając i ofiarując Bogu
Ojcu!
Posłuchajmy św. Pawła w jego liście do Żydów: „Albowiem
przystało, żebyśmy takiego mieli najwyższego Kapłana
świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od
grzeszników i który stał się wyższy nad niebiosa. Albowiem
zakon ludzi postanawiał kapłanów krewkości podległych,
lecz mowa przysięgi, która jest po zakonie, Syna na wieki
7
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doskonałego”8).
Czyż, naprawdę, nie piękne to słowa, przez które św.
Apostoł stawia nam przed oczy jak wielce nas Bóg uzacnił,
gdy nam nie człowieka ułomnego i grzesznego przeznaczył
za kapłana, ale własnego Jednorodzonego Syna swego,
samą świętość?
Uważmy teraz dlaczego Jezus Chrystus tej swojej Ofiary
żadnemu nie chciał powierzyć człowiekowi.
Najgłówniejszym powodem jest, że Ofiara ta musiała być
przeczystą, jak to zapowiedział prorok Malachjasz: „Na
każdem miejscu poświęcają i ofiarują imieniowi memu
ofiarę przeczystą”9). Słowa te Kościół wyjaśnia w ten
sposób: „Ofiarą tą jest ofiara Mszy św., która nie może być
splugawioną żadną niegodnością lub winą ofiarującego.
Gdyby kapłani byli rzeczywistymi ofiarującymi, nieraz ofiara
Mszy św. mogła by być skalaną i można by wątpić często,
czy Bogu miłą była. Dlatego też Bóg zachował imię i urząd
kapłana dla swego Syna Jednorodzonego, kiedy powiedział:
„Tyś jest kapłanem na wieki podług porządku
Melchizedecha”. — Przeto kapłan, Mszę św. odprawiający,
nie jest, właściwie mówiąc, ofiarnikiem, lecz tylko sługą
Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa, który ofiaruje. Jak
sługa, odebrawszy od swego pana dukata, aby go złożył na
ofiarę w kościele, splamić tej ofiary nie może chociażby był
w stanie grzechu śmiertelnego, podobnież niegodność
kapłana nie może skalać Najświętszej Ofiary Mszy św.
Czemu Chrystus Pan ani aniołom, ani świętym, ani nawet
najświętszej swojej Matce nie chciał powierzyć tej ofiary,
chociaż oni świętymi będąc i pełnymi łaski, tę ofiarę spełnili
by w sposób jak najbardziej pobożny? Jakiemże
zbudowaniem dla wiernych, mój Boże, była by ta Msza św.,
którą by odprawił św. Piotr, św. Paweł, lub jaki Serafin; a
cóż dopiero, gdyby sama Matka Boska ofiarowała na ołtarzu
najukochańszego Syna swego! — Msza św., ofiarowana
przez anioła, albo jakiego świętego, albo przez Matkę
Najświętszą, byłaby bez wątpienia bardzo świętą, ale w
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stosunku do nieskończonej świętości i majestatu Bożego
nad wszelki wyraz niewystarczającą. Dla tego też Chrystus
Pan Ofiarę Mszy św. zachował sobie samemu, albowiem On
tylko sam, Słowo Przedwieczne, może ją ofiarować w
sposób najgodniejszy Trójcy Przenajświętszej.
Z tego wynika, że każda Msza św. jest wartości
nieskończonej i sprawowana jest przez samego Jezusa Chr.
z pobożnością, czcią i miłością, przechodzącą wszelkie
pojęcie aniołów i ludzi.— Prawdę tę objawił Pan Jezus św.
Mechtyldzie: „Ja sam tylko, rzekł do niej, doskonale
pojmuję, w jaki sposób ofiaruję się codziennie na ołtarzu za
zbawienie wiernych; Cherubini, Serafini, ani żadna inna
potęga niebieska nie zdołałaby dostatecznie tego pojąć”. O
mój Jezu! Jakaż niezgłębiona to tajemnica i jakież szczęście
dla nas, biednych grzeszników, że możemy być dopuszczeni
do Mszy św. gdzie sam sprawujesz tę zbawienną ofiarę.
Rozważajże dobrze te słowa, kochany czytelniku, i pomyśl,
jak wielki ci pożytek przyniesie słuchanie Mszy św.
Chrystus sam ofiaruje się w niej za ciebie; stawa jako
pośrednik pomiędzy sprawiedliwością Boską a
niesprawiedliwością twoją; za liczne twoje grzechy karę od
ciebie odwraca, lub wstrzymuje. O, gdybyś to poznał
dokładnie, o jakżebyś wysoko cenił Mszę św., jakżebyś za
nią tęsknił, jak pobożnie słuchałbyś jej i jakże przykroby ci
było, gdybyś nie mógł być na niej obecnym. Owszem,
wolałbyś raczej ponieść szkodę na mieniu twem doczesnem,
aniżeli opuścić tę świętą i zbawienną ofiarę. — Oto
zdarzenie, przytoczone przez Baroniusza. Było to w roku
303 Dyoklecyan, cesarz - bałwochwalca, wydał edykt
(prawo) przeciwko Chrześcijanom i na mocy tego prawa,
bardzo wiele świątyń chrześcijańskich było zniszczonych. W
mieście Aluta w Afryce, mężczyźni, niewiasty i dzieci zebrali
się w pewnym domu dla wysłuchania Mszy św. — Poganie
niedługo ich tam wykryli i pojmanych zawlekli na plac
publiczny przed sędziego. W zapalczywości pogańskiej
porwali oni Mszał i inne księgi święte, które sromotnie
wrzucili w ogień. Lecz Pan Bóg nie dozwolił na utratę tych
ksiąg, gwałtowną ulewą, gasząc płomienie. Cud ten
przeraził sędziego. Posłał on chrześcijan, trzydziestu

czterech mężczyzn i siedemnaście niewiast pod pewną
strażą do cesarza, który się wówczas znajdował w
Kartaginie. Pobożna gromadka udała się w drogę, chwaląc
Boga i śpiewając pobożne pieśni Panu. Gdy stanęli przed
cesarzem, rzekł setnik do niego: „Tych oto złych
chrześcijan, cesarzu, złapaliśmy w mieście Alucie, gdy
wbrew twemu zakazowi, słuchali Mszy”. Cesarz kazał
natychmiast obnażyć jednego z więźniów, rozciągnąć na
torturach i szarpać ostrymi kolcami. Wtedy inny
chrzęścijanin, zwany Telika, zawołał do cesarza: „Czemuż,
tyranie, katujesz tylko tego jednego? Myśmy wszyscy
chrześcijanie i razem z nim słuchaliśmy Mszy św.” Telika
zapłacił swoją odwagę mękami, których pozazdrościł.
Następnie tyran zapytał: „Kto jest sprawcą waszego
zebrania? „Kapłan Saturnin i my wszyscy tu obecni”,
odpowiedział Telika, „lecz ty, złośniku, popełniasz wielką
niesprawiedliwość, męcząc nas. Nie jesteśmy bowiem ani
złodzieje, ani złoczyńcy i nie popełniliśmy żadnej zbrodni”.
„Powinniście wypełniać mój rozkaz, rzekł cesarz, i wyrzec
się waszej fałszywej religji. Ja tylko czczę prawo mojego
Boga, i dla tego prawa gotów jestem oddać życie”, odparł
Telika. Wtedy szlachetny wyznawca z tortur został wtrącony
do więzienia.
Następnie wystąpił brat św. Wiktorji, poganin, oskarżając
rajcę miasta Datiwusa, że jego siostrę Wiktorję zaprowadził
na Mszę. Święta zaprzecza: „Nikt mię nie zmuszał, abym
poszła do tego domu na Mszę św., mówi ona. Poszłam tam,
gdyż jestem chrześcijanką i powinnam być posłuszną
Chrystusowi Panu”. „Jesteś warjatką, rzekł jej brat, i
mówisz jak bezrozumna”. „Nie, nie jestem warjatką,
odpowiada św. Wiktorja, lecz jestem chrześcijanką”.
Wówczas cesarz, zwracając się do dzieweczki: „czy chcesz
wrócić ze swoim bratem do domu?”„Nie, odpowiedziała,
albowiem jestem chrześcijanką; tych tylko uważam za mych
braci i moje siostry, którzy cierpią dla Jezusa Chrystusa”.
Miej więc litość nad sobą, rzekł cesarz, i idź za radą twego
brata. Ona zaś powiedziała: „nie opuszczę moich braci i
sióstr; wyznaję, żem z nimi słuchała Mszy św. i przyjęłam
Komunję św”. — Wówczas tyran kazał wtrącić ją do

więzienia i wszelkich dołożyć starań, aby ją odwieść od
wiary. Wiktorja niezwykłej była urody i znakomitego
pochodzenia. Gdy rodzice chcieli ją wydać za mąż pomimo
jej woli, uciekła ona wyskakując przez okno i uprosiła
kapłana Saturnina, aby jej obciął włosy, aby w ten sposób
należeć do rzędu dziewic poświęconych Bogu. — Z kolei
gniew cesarski zwrócił się przeciwko Saturninowi. „Tyś to,
rzekł, Wbrew naszemu rozkazowi zgromadził tych
wszystkich? „Na rozkaz Pana naszego zgromadziłem ich,
aby odprawić służbę Bożą”, odpowiedział Saturnin. —
Dlaczegoś to uczynił? Albowiem nie wolno nam opuścić
Mszy św. Jesteś więc sprawcą tego zebrania, badał dalej
cesarz i innych namówiłeś, aby tam przyszli? Tak jest,
odpowiedział kapłan, i sam odprawiałem Mszę św.”. Wtedy
kazał go sędzia obnażyć i dopóty mu szarpać ciało
żelaznymi kolcami, aż mu wnętrzności z ciała wypłynęły.
Wreszcie kazał go podnieść i zawlec do więzienia, gdzie inni
chrześcijanie czekali.
Potem kazał sobie przyprowadzić Emeryka i rzekł do niego:
„Ktoś ty?” On odpowiedział: „Jam sprawcą tego
zgromadzenia; albowiem w moim domu odprawiana była
Msza św.”. Cesarz zapytał go: „Dlaczego wpuściłeś tych
ludzi wbrew naszemu zakazowi?” On odrzekł: „Dlatego, że
to są moi bracia, a zatem nie mogłem im wstępu wzbronić,
bo bez Mszy św. obyć się nie możemy”. Wtedy i jego
szarpano i po tak okrutnej męczarni do więzienia wrzucono.
Podczas tej katuszy odezwał się sędzia do drugich
chrześcijan: „Spodziewam się, że mając teraz przykład z
tych biedaków, nie pozbawicie się życia tak lekkomyślnie”.
Święci męczennicy zaś natychmiast odpowiedzieli śmiało:
„Myśmy chrześcijanie i radzi prawu Chrystusa, posłusznymi
będziemy, choćbyśmy i krew naszą za nie przelać mieli”.
Wtedy sędzia zapytał się jednego z nich, zwanego Feliksem:
„Nie pytam się, czy jesteś chrześcijaninem, ale czy byłeś na
zgromadzeniu i czy Mszy słuchałeś?” Św. Feliks
odpowiedział: „Co to za niedorzeczne pytanie? jakby
chrześcijanin mógł obyć się bez Mszy św? albo Msza św.
mogłaby się odbyć bez chrześcijan? Upewniam cię, że
zgromadzenie nasze odbyliśmy jak najpobożniej i na Mszy

św. pilnie się modliliśmy”. Rozgniewany tyran tą
odpowiedzią, rozkazał świętego męczennika powalić o
ziemię i zabić kijami.
W ten sposób spędził zażarty sędzia cały dzień na
katowaniu świętych męczenników, a skoro noc zapadła,
kazał tych co jeszcze oddychać mogli, zamknąć w jednem
wspólnem więzieniu, dozorcom zaś pod karą śmierci
zabronił uwięzionym dawać pokarm i napój. Ich rodzice,
niewiasty, dzieci i przyjaciele przychodzili wprawdzie do
więzienia z pożywieniem, lecz stróże ściśle przetrząsali i
wszystko im odbierali, naczynia tłukli i pobożnych ludzi
nielitościwie i okrutnie bili. Jednakowoż ci wierni
przyjaciele dnie i noce przed więzieniem stojąc, płakali,
narzekali i spodziewali się, że przez to zmiękczą tyrana. On
zaś był tak zaciętym, że sługi i służebnice Chrystusa kazał
zamorzyć.
To zdarzenie, przez Baroniusza odpisane dosłownie z
dawnych aktów sądowych, świadczy, że już za czasów
pierwszych chrześcijan Msza św. była odprawiana i wierni
jej słuchali; świadczy także, że pobożni chrześcijanie
największe nabożeństwo we Mszy św. pokładali, tak dalece,
że najboleśniejszym poddać się woleli męczarniom i śmierci
nawet, aniżeli zaniechać Mszy św. Skąd ta gorliwość? Stąd,
że znali dobrze doskonałość Najświętszej Ofiary i jej
zbawiennych skutków chcieli być uczestnikami. Niechże
więc ich przykład odnowi w nas miłość i żarliwość w
słuchaniu Mszy świętej.
§ 5. JAKI TO DAR KOSZTOWNY OFIARUJE SIĘ WE
MSZY ŚW.
Święty Paweł mówi: Wszelki najwyższy kapłan bywa
postanowion ku ofiarowaniu darów i ofiar (Żyd. 8, 3).
Ponieważ Chrystus także od swego Ojca wyświęcony został
na kapłana, przeto i On musi mieć coś coby ofiarował.
Dar, mający być ofiarowany, nie może być podłym i lichym,
ale nieskończenie wysoką mieć musi wartość, by był godny

na ofiarę, a im większy pan, tem też kosztowniejszy dar być
powinien. Gdybyś królowi ofiarować chciał garść grochu,
może wyśmianoby się i wzgardzono tobą. A Bóg jest Panem
najwyższym, rządcą nieba i ziemi, wszystkich królów i
cesarzów świata doczesnego. Przeto i dar, który mu chcesz
dać, daleko kosztowniejszy być powinien i cenniejszy nad
te, jakimi panów ziemskich chciałbyś obdarzyć. Słuchaj, co
mówi mędrzec Salomon: Albowiem jako najmniejsze
ziarnko na wadze, tak jest przed Tobą cały okrąg ziemi, a
jako kropla rosy porannej, która upada na ziemię (Mądr. 11,
23). Kiedy więc cały świat, według nieomylnego świadectwa
Pisma św., znaczy w porównaniu z Bogiem zaledwie tyle, co
kropla rosy, cóż tedy na całym świecie znajdziesz, cobyś
Jemu godnego mógł ofiarować? A cóż Chrystus w całym
niebie mógł znaleźć, oprócz Boga, coby Przenajświętszej
Trójcy złożył w godnej i upodobanej ofierze? I cóż
mniemasz, ofiaruje Chrystus we Mszy św. Bogu
najwyższemu? Słuchaj: w całem niebie i na całym świecie
znalazł tylko jedno, co było godnem ofiarowania Bogu
nieskończonemu, to jest: swoje przenajświętsze,
niepokalane błogosławione człowieczeństwo, czyli innemi
słowy: swoje przenajświętsze Ciało, swoją
najkosztowniejszą Krew i swą błogosławioną duszę. O czem
św. Jan Złotousty tak mówi: „Chrystus był i jest kapłanem i
ofiarą; Kapłanem według ducha, Ofiarą według Ciała. Tenże
ofiarował i był ofiarowany”10). Również mówi św. Augustyn:
„Chrystus sam takim był kapłanem, że razem i ofiarą;
albowiem nic innego nie ofiarował jak siebie samego”11).
To jego człowieczeństwo jest ze wszystkiego najdroższem i
najprzedniejszem, co wszechmocna ręka Boża stworzyła.
Bóg szczodrobliwy obdarzył wprawdzie Aniołów
niezliczonymi darami i cnotami, i różnym Świętym swoim
wiele dał łask i na duszy i na ciele, szczególnie zaś
najświętszą Dziewicę Marję, tak przy stworzeniu Jej jak w
Jej życiu świętem, obsypał darami swymi, łaskami i cnotami;
ale wszystkie te dary, cnoty i zalety złączył w
człowieczeństwie Chrystusa, a nadto dodał jeszcze wiele
nieskończonych łask i skarbów niebieskich. Osądź teraz,
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jakiemi zaletami człowieczeństwo Chrystusa było
zaszczycone i jakie morze doskonałości zawiera ono w
sobie.
Najkosztowniejsze i najczcigodniejsze człowieczeństwo
Chrystusa jedyną jest najdroższą Ofiarą, którą najwyższy
kapłan jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus ofiaruje i
składa codziennie przenajświętszej Trójcy we wszystkich
Mszach św. A nietylko ją ofiaruje, ale z nią razem ofiaruje to
wszystko, co najświętsze człowieczeństwo ku większej
chwale i ku uwielbieniu Trójcy najświętszej przez
trzydzieści i trzy lata na ziemi z miłością serdeczną
wypełniało, to jest: wszystkie swoje posty, czuwania, modły,
podróże, dzieła pokutne, umartwienia, swoje kazania,
zniesione prześladowania, wzgardy, potwarze, szyderstwa,
wszystkie cierpienia, biczowania, cierniowe kolce, rany,
męki i katusze, wszystkie swoje łzy, krwawe pocenie się i
wszystkie swej krwi krople. To wszystko stawia Chrystus na
wszystkich Mszach św. przed oczy Trójcy najświętszej i
ofiaruje Jej z taką samą usilnością i pokorą, z jaką je
ofiarował za życia swego świętego na ziemi i w czasie męki
swej najświętszej.
Ale nie samo tylko człowieczeństwo swoje składa Chrystus
w Ofierze św., lecz człowieczeństwo z Bóstwem połączone.
Chociaż bowiem we Mszy św. nie Bóstwo Chrystusa ofiaruje
się Trójcy świętej, ale człowieczeństwo Jego, to przecież
człowieczeństwo to ofiaruje się w swej doskonałości, jakiej
nabyło przez osobiste zjednoczenie się z Bóstwem. Dla tego
zjednoczenia więc człowieczeństwo ubóstwione,
nieskończonymi skarbami łask wzbogacone, nabyło
nieskończonej wartości i najwyższej godności. Pojmiesz
więc, jak wielce kosztowną Ofiarę Zbawiciel nasz we
wszystkich Mszach św. składa Trójcy św., ofiarując Boskie
swe człowieczeństwo w sposób niepojęty i najwznioślejszy.
Nareszcie to jeszcze godne uwagi, że Chrystus swego
człowieczeństwa nie ofiaruje w kształcie, w jakim on jest w
niebie, ale w kształcie, w jakim jest na ołtarzu. Bo w niebie
to człowieczeństwo tak jest chwalebne i wspaniałe, że
Aniołowie nawet drżą przed Jego Majestatem. Na ołtarzu

zaś tak ono jest wyniszczone i pokorne, że ci sami święci
Aniołowie zdumiewają się nad niemi i dziwują. Albowiem tu
ten majestat Boski ukryty jest pod postaciami chleba i wina
i jakoby zamknięty w wiecznem więzieniu. I w jakiej to
pokornej, lichej, maluczkiej postaci chleba i wina ofiaruje
się Chrystus Trójcy świętej w sposób tak dziwny, że
wszystkie Zastępy w niebie zdumiewają się nad tym cudem!
Cóż może pomyśleć lub powiedzieć Przenajświętsza Trójca,
gdy to chwalebne człowieczeństwo Chrystusa w tak
pokornej postaci, jakoby robaka wzgardzonego, widzi
leżące u stóp swoich? Jakże wielka cześć wynika stąd dla
Ojca Niebieskiego, kiedy Syna swego w tak wielkiem
widząc poniżeniu, wie, że to wszystko wypełnia ku Jego
większej chwale Ojcowskiej! Co za moc niezrównana spływa
stąd na ofiarę Mszy św., w której największe spełniają się
tajemnice Boże! A na ludzi ileż spływa zbawiennych
pożytków, że za nich właśnie Msza św. się ofiaruje? Ileż
pożądanej pociechy i osłody dostępują stąd dusze w czyścu
cierpiące, że dla ich wyzwolenia, tyle Mszy św. się odprawia
i słucha?
W księdze o sławnych mężach zakonu Cystersów czytamy w
tym względzie historję następującą:
Za czasów św. Bernarda umarł zakonnik klasztoru
Klerwońskiego i na męki czyścowe od Boga był skazany.
Pokazał się bowiem po śmierci jednemu z ojców,
staruszkowi i powiedział mu, że w czyścu jest i prosi o Mszę
św. za siebie. Po kilku dniach pokazał się nieboszczyk
znowu temu ojcu z wesołem obliczem, i rzekł: „Dziękuję
Panu Bogu memu, że teraz znajduję się w dobrym stanie”.
Starzec pyta: „Jakże zostałeś zbawiony?” Odpowiada
zmarły: „Chodź i patrz”. To rzekłszy prowadzi go do
kościoła klasztornego, gdzie przy każdym ołtarzu stali
kapłani odprawiający pobożnie Msze św., i tak mówi: „Patrz,
to są oręża łaski Boskiej, przez które zostałem ocalonym. Ta
jest zwycięska moc miłosierdzia Bożego. Ta jest ofiara
gładząca grzechy świata. Mówię ci zaprawdę, że tej broni
łaski, tej mocy miłosierdzia, temu całopaleniu Baranka nic
oprzeć się nie może, chyba jedno tylko serce niepoprawne i

niepokutne”. Staruszek, ocknąwszy się, opowiedział to
widzenie braciom zakonnym, a dla wszystkich to odtąd było
zachętą do częstego i nabożnego ofiarowania Mszy św. za
zmarłych.
Podałem tu tę historję, abyś lepiej poznał nadzwyczajną
skuteczność Mszy św. i słuchał jej jak najpobożniej.
Powtarzam ci więc raz jeszcze te piękne słowa, które
zechciej mieć często w pamięci: Codzienne Msze święte są
orężami łaski Bożej, są mocą Miłosierdzia Bożego
zwyciężającą. We Mszy świętej ofiaruje się za grzechy
świata Baranek Boży, którego mocy nic oprzeć się nie może,
prócz serca niepokutującego, zatwardziałego.

ROZDZIAŁ III.
O TAJEMNICACH MSZY ŚW.
Mając mówić o wzniosłych i wielorakich tajemnicach Mszy
św., zawołać muszę ze świętym prorokiem Dawidem:
Pójdźcie a oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił cuda na
ziemi (Psalm 45, 9). Uczynił Chrystus wiele cudów i znaków
na ziemi, ale pewnie z pomiędzy wszystkich żadnego nie
zdziałał wznioślejszego i cudowniejszego nad ten, gdy przy
ostatniej wieczerzy ustanowił ofiarę Mszy św. Ona jest
treścią wszystkich cudów Bożych i cudem tylu tajemnic, że
święty Bonawentura mówił i pisał: „Msza św. tak jest pełna
tajemnic, jak morze pełne kropli, jak powietrze pełne
pyłków, jak firmament pełen gwiazd i jak niebo pełne
Aniołów”12).
Również ojciec Sanchez twierdzi, mówiąc: „We Mszy świętej
tyle cudownych otrzymujemy skarbów i darów niebieskich,
tyle dobrodziejstw na życie doczesne i nadziei na przyszłe,
że mając w to uwierzyć, potrzebujemy daru wiary
nadprzyrodzonej13). Czyli jaśniej to tłumacząc; przez Mszę
św. więcej otrzymujemy dobrego dla życia teraźniejszego i
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przyszłego, aniżeli uwierzyć możemy. I gdyby nam Bóg nie
dał wiary nadprzyrodzonej, przez którą uznawamy to,
czegośmy pojąć nie zdolni, nigdybyśmy nie uwierzyli, jak
pożyteczna nam jest Msza św. Dlatego dodaje ojciec
Sanchez: „Jak z morza, albo z rzeki dużo możesz nabrać
wody, ale nie wyczerpiesz jej, tak też ze Mszy świętej.
Bezdenność jej bowiem jest tak wielką, że się ani
wyczerpie, ani jej nawet ubędzie”. To wam wyjaśnię
opowiadaniem pamiętnego zdarzenia:
Czytamy w żywocie św. Jana z Fakundo, zakonu św.
Augustyna, że ten pobożny ojciec żadnego dnia nie obył się
bez Mszy św., i że ją codziennie bardzo rano odprawiał
ponieważ tak pałał żądzą ofiarowania Chrystusa i przyjęcia
Go, że długo nie mógł czekać. Odprawiał Mszę św. tak
wolno, że ministranci uciekali zwykle od ołtarza, a wreszcie
już mu żaden służyć nie chciał. Kiedy pewnego razu prosił
przeora, aby nakazał braciom służyć mu do Mszy św., ten
mu rozgniewany odpowiedział: „Czemu odprawiasz tak
długo i przykrość im czynisz? Otóż rozkazuję ci, żebyś odtąd
Mszę św. tak odprawiał jak inni kapłani”. Jan święty poddał
się rozporządzeniu przeora i starał się przez kilka dni
zastosować się do jego woli. Lecz ten przymus tak mu był
uciążliwy, że prosił przeora pokornie, aby cofnął swój
rozkaz. A gdy ten mu odmówił, zwierzył mu się mąż święty,
że dla pewnych powodów, nie może odprawiać Mszy św.
prędzej. Przeor zapragnął dowiedzieć się o tych powodach,
Jan zaś chciał mu je tylko wyznać przy spowiedzi. Co gdy
się stało i Jan pozwolił ogłosić ten sekret spowiedzi, przeor
wydał rozkaz do braci, aby odtąd nie wzbraniali się służyć
o. Janowi do Mszy św., chociażby długo trwała, i rzekł do
jednego z zakonników: „wierz mi, że nasz brat Jan dlatego
tak długo ją odprawia, gdyż mu Bóg objawia wielkie
tajemnice tej najświętszej ofiary, tajemnice, nieskończenie
przewyższające nasze pojęcie. Temu ojcu Chrystus objawia
się widzialnie, z nim mile rozmawia, pokazuje mu pięć ran i
tak jego duszę i ciało nasyca, że mógłby się obyć bez
jedzenia i picia. Ojciec Jan widzi Ciało Chrystusa w
jaśniejszych nad słońce promieniach i tyle innych
niebieskich rzeczy, których żaden człowiek zgłębić ani

wyrazić nie zdoła!14).
O tajemnicach, zachodzących we Mszy św. wiedzieć należy,
że najważniejsze z życia i męki Chrystusa Pana w niej się
zawierają i nam się przedstawiają. To też i Dawid wskazuje,
kiedy mówi: Uczynił pamiątkę dziwów swoich miłosierny a
litościwy Pan dał pokarm tym, którzy się Go boją (Psalm
110). Ażebyśmy zaś zrozumieli, że to wyrzekł o ofierze Mszy
św., która bywa ofiarowaną na ołtarzu, mówi powtórnie:
Obejdę ołtarz Twój, Panie, abym słyszał głos chwały i
opowiadał wszystkie dziwy Twoje (Psalm 25, 6). Tak też
mówił Chrystus Pan, kiedy ustanowił ofiarę Mszy św. i
swoim św. Apostołom Mszę św. odprawiać rozkazał (Łuk.
22, 19). To czyńcie na moją pamiątkę; chcąc temi słowy
wyrazić: Opuszczając was i po dokonaniu odkupienia
ludzkiego wybierając się do mego Ojca w niebiesiech,
ustanawiam Mszę św. jako jedyną ofiarę nowego zakonu,
ażebyście nigdy o mnie nie zapomnieli, ale w ustawicznej
mieli mnie pamięci. W tej ofierze zawarte są wszystkie
tajemnice całego mego życia i męki mojej i wystawione
przed oczy wszystkim wiernym.
Te tajemnice całego życia Zbawiciela naszego rzeczywiście
we Mszy św. nietylko się nam przedstawiają, ale się istotnie
ponawiają. A najprzód tajemnica Wcielenia Chrystusa Pana.
Jak bowiem Najświętsza Panna Marja dla spełnienia
Wcielenia Syna Bożego, Jemu swe ciało i duszę swą
ofiarowała, i w niej zaćmieniem Ducha św. — Słowo stało
się Ciałem, tak też kapłan ofiaruje Bogu wszechmogącemu
chleb i wino, a Duch św. zamienia je mocą słów
przeistaczających, w prawdziwe Ciało i w prawdziwą Krew
Chrystusa. Tym sposobem pojawia się Boska tajemnica
Wcielenia Chrystusa i kapłan tak samo Chrystusa ma w
swem ręku, jak Go Matka Boża nosiła w panieńskim swym
żywocie. Każdy przeto kapłan śmiało powiedzieć może, co
św. August wyrzekł o sobie: „Ten, co mnie stworzył z
niczego bezemnie, stworzony bywa za mojem
współdziałaniem: i Ten co wszystko stworzył z niczego
bezemnie, dał mi moc (jeżeli mi się godzi tak powiedzieć)
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stworzenia Jego samego”15). Nie jestże to wielką tajemnicą,
nie jestże cudem nad cudami, że człowiek tworzy swego
Stworzyciela i jego osobistą obecność przywołuje?
Również ponawia się przed nami miłościwa tajemnica
Narodzenia Pańskiego we Mszy św. Jak bowiem narodził się
Pan Jezus z świętego ciała Dziewicy, tak we Mszy św. rodzi
się poniekąd z ust kapłańskich i skoro kapłan wymówi
ostatnie słowo konsekracji, ma narodzonego Chrystusa
istotnie cieleśnie w swych rękach kapłańskich, co pragnąc
stwierdzić i poświadczyć, pada on natychmiast na kolana,
oddając cześć pokorną swemu Bogu i Stwórcy, którego
trzyma w ręku, podnosi Go ze czcią w górę nad głowę swoją
i pokazuje z radością zgromadzonemu ludowi. Jak Matka
Najświętsza swe narodzone Dziecię w pieluszki powite,
pobożnym pasterzom ukazała i do uczczenia podała, tak też
kapłan ludowi to samo Dziecię Jezus pod postacią chleba
niby powite pokazuje, aby wszyscy je poznali i jako swego
Pana i Boga uwielbiali. Kto więc to czyni z całego serca, ten
wyższą wypełnia cnotę od pobożnych pasterzy; gdyż ci
widzieli człowieczeństwo Chrystusa naocznie, i dlatego
uwierzyli w Jego Bóstwo: my zaś widzimy tylko postacie
zewnętrzne, a przecież wierzymy mocno, że bóstwo i
człowieczeństwo Chrystusa są w nich utajone.
We Mszy św. obecny jest także Ten, któremu święci Trzej
Królowie pokłon oddali, którego starzec Symeon na ręku
piastował i Matka Boska Ojcu Niebieskiemu ofiarowała w
świątyni. Idąc w ślady za tymi czcicielami Jezusa Chrystusa,
Jemu się naszem nabożeństwem wielce przypodobać
możemy, a sobie zasłużyć na nagrodę wieczną.
Słyszymy także Pana Jezusa ogłaszającego ustami kapłana
świętą swoją Ewangelję. Widzimy go podczas Mszy świętej
czyniącego cuda i wino zamieniającego w swą Krew
przenajświętszą, co jest cudem bez porównania wyższym
nad cud w Kanie Galilejskiej, gdzie przemieniał wodę w
wino. Widzimy Go także odprawiającego ponownie swą
ostatnią wieczerzę, jak prawdziwy chleb i wino przemienia
w prawdziwe swe Ciało i Krew. Nareszcie przy Podniesieniu
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widzimy Chrystusa Pana na krzyżu podniesionego i
słyszymy Go, wewnętrznemi naszemi uszami, modlącego się
za nami; „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”. (Łuk.
23, 34). Tego wszystkiego nie widzimy wprawdzie oczyma
ciała, lecz wierzymy w to z całego serca, i tą naszą mocną
wiarą na większą sobie nagrodę zasługujemy od tych,
którzy naocznie widzieli, jak to Pan Jezus wyraźnie
zapewnił: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
(Jan 20, 29). Im wyższe są tajemnice i im niedościglejsze,
tem więcej mocy i zasługi ma nasza wiara i tem obfitsza
będzie nagroda w niebie. Dlatego to mówi ojciec Sanchez:
„Gdyby tylko chrześcijanin umiał korzystać z tych rzeczy,
daleko więcej zbogaciłby się z jednej Mszy świętej, niż ze
wszystkich rzeczy od Boga stworzonych”16).
We Mszy świętej spełnia Chrystus wiernie swoją obietnicę:
Oto, ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia
świata (Mat. 28, 20). Tej obietnicy nie należy rozumieć o
jego Bóstwie tylko, z którem jest na każdem miejscu, ale
także o jego człowieczeństwie, z którem jest obecny we
Mszy św. i w przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. W nim
zawsze, dniem i nocą, osobiście jest z nami, zawsze gotów
nas wysłuchać i wspomagać w naszych potrzebach. We
Mszy św. zaś nie tylko, że obecny jest osobiście, ale także
jest naszą Ofiarą, naszym Pośrednikiem i zadosyć
uczynieniem za nasze grzechy. Ponieważ Chrystus sprawuje
we Mszy św. swój urząd kapłański, służy mu też prawo, jak
mówi św. Paweł: aby ofiarował dary i ofiary za grzechy (Do
Żydów 5, 1), to jest, aby sam siebie ofiarował swojemu Ojcu
Niebieskiemu za ród ludzki, tak jak ofiarował się Jemu na
krzyżu św. Stąd wynika, że pomiędzy św. Hostją w
monstrancji, a Hostją we Mszy św., wielka jest różnica,
chociaż w obu Chrystus również jest obecnym. Albowiem w
monstrancji i w cyborjum Chrystus jest dla nas obecnym dla
adoracji i jako pokarm duszy, we Mszy św. jest naszą Ofiarą
i Pośrednikiem zbawienia.
O duszo chrześcijańska! Wiedz o tem, że żyjąc w grzechu
śmiertelnym, pod mocą jesteś szatana. Kiedy zaś jesteś bez
grzechu śmiertelnego i w stanie łaski Boskiej, jesteś
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oblubienicą Chrystusa, który cię serdecznie kocha i
opatruje cię jak najtroskliwiej we wszystko, co potrzebne do
twego zbawienia. Jakież mniemasz, łaski i dobrodziejstwa
wyświadcza ci twój Oblubieniec w jednej Mszy św.? Ileż
środków podaje ci do ćwiczenia się w cnotach i do
pomnażania twego zbawienia? Słuchaj i zdumiewaj się!
Mówię oparty na prawdzie i chcę ci w tej książce dokładnie
udowodnić, że twój Jezus najukochańszy, ze szczerej miłości
ku tobie, w każdej Mszy św., której wysłuchasz, wolny od
grzechu śmiertelnego, jeżeli ze skupieniem ducha łączyć się
będziesz z modlitwą kapłana udzieli ci siedemdziesiąt
siedem łask, które tu dla większej twej korzyści duchownej
po kolei będę ci wyjaśniał.
Cóż teraz, sądzisz, duszo pobożna, o Mszy świętej? Czy
myślisz, że jest na świecie jakie dobre dzieło, którem
pozyskać mogłabyś tyle łask i skarbów, jak przez Mszę św.?
Czy nie wierzysz, że prawdziwe są słowa ojca Sanchez: że
chrześcijanin jedną Mszą świętą więcej zbogacić się może,
jak wszystkiemi od Boga stworzonemi rzeczami, byleby
należycie umiał z niej korzystać.
Nieprzebranym więc jest skarbem Msza św., i szczęśliwy
każdy, że z tak małym trudem ten skarb nabyć może! I
któżby teraz nie rad słuchał Mszy św., ktoby ją zaniedbywał
lekkomyślnie?
Duszo moja! Nie opuszczaj Mszy św., ale raczej spiesz na
nią do kościoła, jeśli tylko możesz na pół godzinki oderwać
się od domowych zatrudnień. Pomyśl sobie, jakżebyś się
zasmuciła, gdybyś którego dnia zgubiła, albo przegrała jaką
kwotę, nie mówię już wielką sumę pieniędzy. Zapewne
wielkim smutkiem przejąłby cię taki wypadek i strata
poniesiona bardzoby cię zmartwiła. A o ileż więcej smucić
się powinnaś, gdy którego dnia bez ważnej przeszkody, a
tembardziej z lenistwa, zaniedbasz Mszę św.! Ty zaś, który
tak wiele Mszy św. opuszczasz, nie smucisz się bynajmniej,
jakbyś nic nie stracił. Jest to znak pewny, że albo nie
poznałeś tego drogiego skarbu, albo go wcale cenić i
poważać nie umiesz. Jeżeli pilnie czytać będziesz tę książkę,
spodziewam się, że cię nauczę i dopomogę do poznania

tego skarbu niebieskiego, do poważania go i czerpania z
niego. Daj to Boże!

ROZDZIAŁ IV.
WE MSZY ŚW. PONAWIA PAN JEZUS SWOJE WCIELENIE.
W rozdziale poprzednim krótko tylko dotknęliśmy tajemnic
Mszy św.; teraz zaś rozważymy sobie każdą tajemnicę z
osobna i damy objaśnienie, a najprzód o tajemnicy
niezgłębionej Wcielenia Pana Jezusa. Że w każdej Mszy św.
ponawiane bywa Wcielenie Chrystusowe, dowodzę najprzód
świadectwem światłego i świątobliwego teologa
Marchantiusa, który tak mówi: „Czemże jest Msza św., jeśli
nie żywem i doskonałem przedstawieniem, owszem
ponowieniem wcielenia, narodzenia, życia, męki i śmierci
Jezusa Chrystusa i całego odkupienia spełnionego?”17).
Jakież doskonałe, obfite i niewypowiedziane dobrodziejstwo
wyświadczył Bóg dobrotliwy wówczas rodzajowi ludzkiemu,
kiedy Syn Boży dla ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z
nieba, z Ducha Świętego w Marji Dziewicy stał się Ciałem i
przyjął człowieczeństwo! Tę niepojętą tajemnicę uwielbia
kapłan, kiedy podczas Credo mówiąc słowa: Et incarnatus
est, nietylko nachyla głowę i plecy swoje, ale z
uszanowaniem pada na kolana, żeby dobroci Bożej dzięki
złożyć według możności, za tak wielkie poniżenie Syna
Bożego.
To też Kościół święty słusznie rozporządził, ażeby wszyscy
wierni co rok przez cały czas adwentowy to wielkie
dobrodziejstwo Boskie serdecznie rozpamiętywali, nabożnie
czcili i dobroci Bożej z głębi serca składali za nie dzięki.
Zaiste, jest to największą naszą powinnością, ponieważ Pan
Jezus swem miłościwem Wcieleniem tyle nam wyświadczył
dobrego i w swem Ciele ludzkiem tyle dla nas uczynił i
wycierpiał, że Jemu nietylko teraz w doczesności, lecz także
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w przyszłej długiej wieczności, nigdy zbyt wdzięcznymi być
za to nie zdołamy.
Ale rzecz dziwna! Jezus najdroższy nie zadowolił się tem,
żeby raz tylko człowiekiem został, lecz pragnąc swemu Ojcu
niebieskiemu i Duchowi Świętemu codziennie i bez ustanku
ponownie i coraz większe sprawiać upodobanie, które przed
wieki mieli w tajemnicy Wcielenia, obmyślił i ustanowił w
niezgłębionej swej mądrości, Boską tajemnicę Mszy świętej,
przez którą Wcielenie swoje tak żywo uprzytomnia, jakoby
rzeczywiście działo się to powtórnie; owszem dzieje się
nawet rzeczywiście, choć w sposób duchowy. Na
udowodnienie tego przywodzę świadectwo Kościoła
katolickiego, który na dziewiątą niedzielę po Świątkach
takiej używa modlitwy w czasie Offertorium: „Ilekroć tej
Ofiary odbywa się pamiątka, tylekroć spełnia się dzieło
odkupienia naszego”. I cóż jest innego dzieło naszego
odkupienia, jeżeli nie Wcielenie, narodzenie, męka i śmierć
Chrystusa, co wszystko spełnia się rzeczywiście w każdej
Mszy świętej.
Tak też twierdzi święty Augustyn: „O wzniosła godności
kapłanów, na których ręku Chrystus znowu się wciela! O
tajemnico niebieska, którą sprawia i Bóg Ojciec i Syn i Duch
Św. przez kapłanów w tak cudowny sposób!”18). Św. Jan
Damasceński mówi: „Jeżeli się kto zapyta jak się przemienia
chleb w Ciało Chrystusowe, odpowiem: „Duch Święty zaćmi
kapłana i zdziała to, co zdziałał w łonie Marji” (Lib. IV. c.
14). Św. Bonawentura dobitnemi słowy to samo wyraża:
„Bóg snać nie czyni nic mniejszego, zstępując codziennie z
nieba na ołtarz, jak to uczynił, kiedy z nieba zstępując,
przyjął naturę ludzką”19).
Słusznie przeto zawołać muszę ze św. Augustynem: „O
wzniosła godności kapłanów, na których ręku Bóg znowu się
wciela!” O wzniosła godności katolików, dla których
zbawienia Jezus Chrystus codziennie we wszystkich Mszach
św. znowu duchownym sposobem staje się człowiekiem! Tu
także zawołać muszę: Jakże wielka miłość Boża ku nam
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biednym grzesznikom; „albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał” (Jan 3, 16). O, cóż to za
słodka pociecha dla nas nędznych ludzi, tak serdecznie
umiłowanych od naszego Boga, że codziennie zstępuje z
nieba na ponowienie miłościwego swego Wcielenia dla
naszego zbawienia. Czyż to niewielka dla nas pociecha? Czy
niema z czego serdecznie się radować?
Świątobliwy Tomasz a Kempis powiada w księdze swej O
naśladowaniu Chrystusa: „Tak ci się wielką, nową i miłą
rzeczą zdać ma, kiedy Mszę odprawiasz, albo jej słuchasz,
jakoby dopiero Chrystus tego dnia w żywot Panny
wstąpiwszy stał się człowiekiem” (Księga IV, roz. 2). O, jakie
to miłe słowa i pociechy pełne. Bo jakże
niewypowiedzianem byłoby dla nas szczęściem, gdyby
Chrystus zwiastował nam o mającem teraz dopiero nastąpić
Wcieleniu swojem? Któżby się nie ucieszył? Ktoby nie
pobiegł uwielbiać Pana Jezusa i błagać o łaskę i
miłosierdzie? A we Mszach świętych, duchowym sposobem,
ponownie staje się człowiekiem, czemuż więc nie biegniemy
uradowani na Mszę św.? Czemu tam nie wołamy do Pana
Jezusa o łaskę i miłosierdzie? Podobno głównie dla tego, że
nie mamy żywej wiary i że nie chcemy poznać się na tem
wielkiem dobrodziejstwie.
Zobaczymy teraz, w jaki sposób Chrystus Wcielenie swoje
ponawia i wiele cudów czyni. Nasza prawdziwa wiara uczy
nas, że kiedy kapłan przed Podniesieniem trzyma Hostję św.
w swych rękach, trzyma tylko zwyczajny chleb; skoro zaś
wymówi nad nim słowa przemienienia, w tejże chwili, gdy
ostatnie domówi słowo, przeistoczona jest Hostja św. w
prawdziwe Ciało Chrystusa. Krew najświętsza zaś dla tego
złączona jest z tem Ciałem, ponieważ żywe Ciało bez Krwi
istnieć nie może. A wtedy kapłan, zamiast chleba, ma w
ręku Jezusa Chrystusa, prawdziwego Syna Bożego. O,
zaiste! nader wielka to tajemnica, nieskończony i
nieoszacowany cud, zawierający nie jedną, ale wiele
cudownych rzeczy.
Nie jestże to cudem nad cudami, że z chleba staje się
prawdziwe Ciało Chrystusa, i z naturalnego wina Krew

Jego? Nie jestże to cudem nad cudami, że ani chleba wtedy,
ani wina już tam obecnego niema, lubo postacie chleba i
wina zostają, — bo Hostja św. i wino zachowują kolor i smak
jak wprzódy. Czy to nie cud nad cudami, że tu postacie
zewnętrzne rzeczywiście pozostają i lubo do niczego nie
przyczepione, ani przylepione, trzymają się
nadprzyrodzonym jedynie sposobem? Jest to cud równie
wielki, jak gdyby kto zniósł cały dom i tylko dach został
zawieszony w powietrzu. Czy to nie cud nad cudami, że
Chrystus Pan, mający Ciało wspaniałe, naturalne i
połączone z Bóstwem, może je tak dalece zmniejszyć i
wyniszczyć, że całe pomieści się w maleńkiej Hostji, a
nawet w jej najdrobniejszej cząsteczce prawdziwie i
istotnie?
Przed Podniesieniem powinieneś rozmyślać, jak wielki cud
czyni Bóg na ołtarzu dla twego zbawienia i do serdecznego
pobudzić się pragnienia, żeby za twem współdziałaniem
obecna Ofiara posłużyła ku większej chwale Boga i ku
zbawieniu wiernych. Powtórz słowa ze świętą Gertrudą:
„O mój Jezu najsłodszy! Tak doskonałe jest dzieło, które
teraz zdziałasz, że się nie godzi mnie nędznemu stworzeniu
spoglądać na Ciebie. Rzucam się przeto w głębinę mego
nicestwa i tam chcę czekać, ponieważ przez to
Przeistoczenie wszyscy wybrani dostąpią zbawienia. Któżby
mi dał mój słodki Jezu! abym przyczynić się mogła do tego
dzieła czcigodnego; radabym z całego serca dobyć
wszystkich sił moich, bym społem z Tobą działając, z
największym mozołem sprawiła, aby ta Ofiara, która
pożyteczna jest wszystkim chrześcijanom, żywym i
zmarłym, cały swój skutek wywarła. Proszę Cię serdecznie,
racz wszystkim Msze św. odprawiającym i Msze św.
słuchającym udzielić łaski Swojej, aby Ofiarę najświętszą,
ofiarowali ku większej Twej chwale i zbawieniu wiernych.
Amen”.
Rozważmy dalej, jak wielką Chrystus moc nadał kapłanom,
że kilku słowami największy cud działając, chleb i wino
przemieniają w przenajświętsze Ciało i w najdroższą Krew
Jego. O tej mocy kapłanów rzekł Chrystus do

błogosławionego Alanusa de Rupe: „Moc Ojca jest tak
wielka, że z niczego stworzył niebo i ziemię: moc zaś
kapłanów tak wielka, że samego Syna Bożego tworzą we
Mszy św. i dla ludzi są szafarzami skarbów, wysłużonych
przez Zbawiciela”20). I dodał jeszcze Chrystus: „To jest
najprzedniejszą chwałą Majestatu Bożego, to największą
radością dla Matki Boskiej, to rozkoszą wszystkich
świętych, to najlepszą pomocą dla żyjących i najdzielniejszą
pomocą dla zmarłych”.
I tu mi znowu z Chrystusem zawołać trzeba: „Tak Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, ażeby
każdy, kto wierzy weń, nie zginął ale miał żywot wieczny!”
Tę wielką miłość wyświadczył Bóg światu najprzód, kiedy
Syna swego zesłał z nieba, aby przyjął naturę ludzką, a
teraz ponownie zsyłając Syna swego z nieba, by ponowił
Wcielenie swoje. Pierwszem Wcieleniem uradował Chrystus
niebo i zdziałał zbawienie świata, to samo zaś działa przy
codziennem ponawianiu swego Wcielenia we Mszy św.
Swem pierwszem Wcieleniem nabył Chrystus
najkosztowniejsze skarby łaski Boskiej, a swem
ponawianem Wcieleniem udziela tych skarbów wszystkim,
którzy Mszy św. nabożnie słuchają, albo ją odprawiają. Na
dowód czego przytoczę tu przykład:
Kronika Ojców Franciszkanów21) opowiada zdarzenie
następujące: Błogosławiony Jan z Fermo, albo z Alwernii,
zwykł był odprawiać Mszę św. jak najpobożniej, przyczem
taką radością niebieską był zachwycony, że wątłe jego ciało
nadmiaru radości i rozkoszy znieść nie mogło. Pewnego
razu — było to w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Panny — uczuł w sobie na początku Mszy św. radość tak
niewymowną, że się lękał, iż Mszy św. nie będzie mógł
dokończyć; co się też i stało. Kiedy więc przy Przeistoczeniu
rozmyślał o nader wielkiej miłości, która Chrystusa
spowodowała do opuszczenia nieba i przyjęcia na siebie
postaci sługi, oraz miłości, która Go powoduje do
ponawiania codziennie we Mszy św. swego Wcielenia,
wtedy tak był wzruszony, że słów Przeistoczenia wymówić
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nie zdołał. Pierwsze słowa: Hoc est enim wydobył nareszcie
z siebie, nic więcej. Skoro gwardjan spostrzegł stan
zachwytu ojca Jana, podbiegł z drugim jeszcze kapłanem,
by mu dopomódz do dokończenia słów konsekracji. Lud
zgromadzony przeraził się, myśląc, że świątobliwy kapłan
zasłabł. Nareszcie, dobywszy, resztę sił, wymówił następne
słowa: Corpus meum, i po tych słowach jakby cudem
jawnym postać Hostji świętej przemieniła się w postać
ślicznego Dzieciątka Jezus, które tak wyraźnie dało mu
poznać nieskończoną miłość, jaką niegdyś pałając stało się
człowiekiem, i to Wcielenie codziennie ponawiać pragnęło,
że bł. Jan wskutek tego znowu wpadł w zachwycenie.
Gwardjan wraz z drugim kapłanem, obok stojącym, sądząc,
że zemdlał, trzeźwili go jak mogli; po chwili przyszedł do
siebie i z pomocą przełożonego odprawiał dalej Mszę św. aż
do Komunji kapłańskiej, którą przyjął. Zaledwie dokończył
Mszy św. wpadł w stan odrętwienia tak, że go jak nieżywego
do zakrystji zanieść musiano. Tu kilka godzin leżał prawie
bez duszy, a lud opłakiwał i żałował go jako zmarłego. Gdy
wyszedł ze stanu zachwycenia, proszony był od wszystkich
otaczających go, aby powiedział, co mu się stało przy
ołtarzu, i co widział w zachwyceniu. Długo się wzbraniał i
dopiero po długich naleganiach rzekł: „Kiedym przed
Przeistoczeniem rozpamiętywał nieskończoną miłość Jezusa
Chrystusa, która Go skłoniła do przyjęcia człowieczeństwa
przed wieki i do ponawiania tego Wcielenia codziennie w
każdej Mszy świętej, serce moje zostało tak rozpalone, że
już nie byłem zdolny utrzymać się na nogach i wymówić
słów Przeistoczenia. Wymówiwszy je nareszcie po wielkiem
umęczeniu, ujrzałem w moich rękach zamiast Hostyi św.,
najdroższe Dzieciątko Jezus, którego widok tak przeniknął
serce moje na wskroś, żem zemdlał i zachwycony zostałem
gorącą miłością ku temu Dzieciątku Boskiemu”. Tak
opowiedział pobożny zakonnik wiernym i tłumaczył im
nieograniczoną miłość, jaką Chrystus nam grzesznikom
wyświadcza, przemieniając się każdego dnia we Mszy św.
Z tego przykładu poznaj, duszo Boga miłująca, jaka ta
rozkosz spływa z nieba, kiedy źródło wszelkiej rozkoszy
niebieskiej zstępuje z nieba na ziemię. A jak ją już niejedna
skosztowała dusza, tak i ty byś zapewne także jej dostąpiła,

gdybyś tylko z większem nabożeństwem Mszy św. słuchała.
Bądźmy też wdzięcznymi Synowi Bożemu za ustanowienie
Mszy św., w której nietylko Wcielenie swoje ponawia, ale
mękę i śmierć. A tej wdzięczności lepiej okazać nie zdołamy,
jak przez to, że ile razy tylko będzie to możebnem, słuchać
będziemy Mszy św., ofiarując ją Trójcy przenajświętszej z
całego serca naszego, za wszystkie otrzymane
dobrodziejstwa.

ROZDZIAŁ V.
WE MSZY ŚW. WZNAWIA PAN JEZUS SWE NARODZENIE.
O tej najsłodszej tajemnicy narodzenia Chrystusa Pana
śpiewa po całym okręgu ziemi Kościół katolicki: Onego dnia
będą kropić góry słodkość, a pagórki popłyną mlekiem, a
wszystkimi strumieniami Judzkimi pójdą wody, a źródło z
domu Pańskiego wynijdzie (Joel. 3, 18). Bo zaprawdę onego
dnia świętego, w którym jednorodzony Syn Boży stał się
człowiekiem, kropiły góry słodycz, a z pagórków płynęły
miód i mleko. Ten, który słodszy jest nad mleko i miód i
zdrojem wszelkiej słodyczy, wszystko osłodził wstępując na
świat. On przyniósł nam z nieba wesele, On zwiastował
pokój ludziom dobrej woli, On zasmuconym przyniósł
pociechę i uradował świat jutrzenką nowej przyszłości.
Jakąż radość uczuła Najświętsza Panna Marya, gdy na
nowonarodzone swe Dziecię spoglądała i w niem widziała,
że nietylko jej jest Synaczkiem, ale zarazem Synem Ojca
niebieskiego!
O jakże szczęśliwi byli ludzie ówcześni, którzy ujrzeli na
własne oczy błogosławioną Dziecinę, z pomiędzy dzieci
ludzkich najśliczniejszą, piastowali na swych rękach i
całowali ustami swemi.
Szczęśliwi byli oni, myśmy wszakże daleko szczęśliwsi,
ponieważ codziennie to Dzieciątko najświętsze oglądamy

oczyma wiary, i stać się możemy uczestnikami radości Jego
narodzenia. Papież, święty Leon I, mówi: „Słowa
ewangeliczne i prorocze tak nas zapalają, że narodzenie
Chrystusa czcimy nie jakoby przeszłe, ale jako teraźniejsze;
bowiem Anioł Pański co oznajmił, to słyszymy i nam także
zwiastowane”22): Oto opowiadam wam wesele wielkie, które
będzie wszystkiemu ludowi; iż się wam dziś narodził
Zbawiciel, który jest Chrystus Pan (Łuk. 2, 10). Przy tem
błogosławionem narodzeniu co dzień rzeczywiście być
możemy przytomni, a nawet patrzeć na nie własnemi
oczyma, bylebyśmy bywać chcieli na Mszy św., bo w niej
prawdziwie ponawia się to narodzenie dla zbawienia
naszego.
O czem dowiadujemy się także z prawdziwych objawień
świętej Hildegardy, która tak pisze: „Kiedy we Mszy św.
chleb i wino przemienia się w Ciało i Krew Chrystusa,
widać także znamię Jego Wcielenia i Narodzenia jakby w
zwierciadle, tak jak się spełniły na Synu Bożym, gdy
przyszedł na świat”. Z tego prawdziwego i od Kościoła
uznanego świadectwa poznajemy, że Narodzenie Chrystusa
ponawia się we Mszy świętej i niebu tak żywo się
przedstawia, jak się odbyło przed tysiąc dziewięćset jeden
laty. Chceszli wiedzieć, z kogo się rodzi Jezus Chrystus i w
jaki sposób, słuchaj co pisze święty Hieronim: „Kapłani
tworzą Chrystusa swemi uświęconemi usty”23). Czyli innemi
słowy: Chrystus rodzi się z ust kapłanów tym sposobem, że
wymawiają święte słowa Przeistoczenia. Świadczy papież
Grzegorz XIII, upominając kapłanów żeby się modlili: „Chcę
odprawić Mszę świętą i zdziałać Ciało i Krew Pana naszego
Jezusa Chrystusa”.
Kościół zwraca na to uwagę naszą w owej pieśni
dziękczynnej: „Gloria in excelsis Deo”, którą śpiewać każe
we Mszy św.: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi
pokój ludziom dobrej woli”. Słysząc tę pieśń śpiewaną lub
odmawianą, którą śpiewali Aniołowie w nocy Bożego
Narodzenia, wyobraź sobie, że Anioł tobie te słowa ogłasza,
które powiedział pasterzom: Opowiadam wam wesele
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wielkie, iż się wam dziś narodził Zbawiciel, i znajdziecie
Niemowlątko uwinione w pieluszki i położone w żłobie (Łuk.
2, 11). Wyobraź sobie, że twój Anioł-Stróż mówi do ciebie:
„Raduj się moje dziecko, gdyż teraz, w tej Mszy św. narodzi
się Zbawiciel ponownie dla twego zbawienia i ujrzysz Go
swemi oczami pod postacią Hostji świętej”. A lubo twój
Anioł Stróż tego tobie nie powiada, powie ci to przecież
żywa twoja wiara, iż to się dzieje rzeczywiście i istotnie. Czy
to nie sprawiłoby tobie szczególnej radości, gdybyś żywo
uwierzył i tak postąpił sobie wobec Pana Jezusa, jak sobie
postąpili ci, którzy dostąpili zaszczytu oglądania Go
własnemi oczyma?
Podania stare opowiadają nam, że pewien kapłan, Plegus
nazwiskiem, zawsze Mszę świętą odprawiał bardzo
pobożnie i szczególnie pragnął naocznie się przekonać, w
jaki sposób Chrystus Pan obecnym jest pod postaciami
chleba i wina; nie dlatego, żeby powątpiewał o rzeczywistej
obecności Zbawiciela, lecz że z miłości ku Niemu radby Go
był widzieć. Pewnego więc razu we Mszy św. tak go to
pragnienie przejęło, że padłszy na kolana, zawołał: „Boże
Wszechmogący, błagam Cię usilnie, użycz mi tej wielkiej
łaski oglądania najświętszego Ciała Zbawiciela i dotknięcia
Go się memi rękoma, jak Go niegdyś Symeon trzymał na
ręku”. Dokończając tej modlitwy, ujrzał przed sobą Anioła,
który rzekł do niego: „Oto tu jest Chrystus cielesnym
sposobem obecny tak, jak go niegdyś Matka Jego
najświętsza piastowała na swem łonie”. Kapłan zdjęty
świętą bojaźnią podniósł głowę i ujrzał Syna Bożego,
leżącego jako przecudne Dzieciątko na korporale, mile
uśmiechające się do niego i rączkami dające znaki, żeby
wziął je na ręce. On zaś nie poważył się tego uczynić
pierwej, dopóki Anioł nie rzekł do niego: „Patrz, oto tu ten
Chrystus, Syn Boży, którego wprzódy widziałeś pod postacią
chleba, jest obecny w swej własnej postaci; nie lękajże się,
ale weź Go bez obawy w swe ręce i uciesz się swym
Zbawicielem”. Ośmielony temi słowy, wziął Dzieciątko Jezus
w swe ręce, przycisnął je do piersi i pieścił się z Niem jak
najwdzięczniej. Zaspokoiwszy zaś swego serca najgorętsze
pragnienie oglądaniem Pana Jezusa, złożył znowu
Dzieciątko najświętsze na korporał i uklęknąwszy prosił je

pokornie, ażeby w poprzednią swą postać przemienione,
pozwoliło mu przyjąć się, i żeby Mszy św. dokończyć mógł.
Poczem ujrzał najświętszy Sakrament znowu w poprzednim
kształcie i spożył go z serdecznem nabożeństwem24).
Podałem tu ten przykład dlatego, ażebyś poznał i mocno
uwierzył, że we Mszy św. najdroższe Dzieciątko Jezus
prawdziwie jest obecne, nie tylko w wyobraźni albo w
sposób duchowy, ale rzeczywiście i w sposób cielesny, to
jest, to samo Dziecię Jezus, które zrodzone było w Betlejem
z Matki Boskiej i uczczone było przez św. Trzech Królów, a
oblicze swoje osłania swemi cienkiemi pieluszkami, któremi
spowite przez Matkę najświętszą, od pasterzy było
widziane. Temi subtelnemi pieluszkami zaś jest święta
powłoka konsekrowanej Hostji, którą naszemi oczyma
widzimy; najdroższego Dzieciątka zaś pod nią ukrytego
oczami ciała wprawdzie nie widzimy, lecz wewnętrznemi za
to oczami rozumu oświeconego prawdziwą wiarą, widzimy i
mocno wierzymy, że najsłodszy Jezus utajony jest pod temi
postaciami. Wiele jest przyczyn, dla których kryje się
Zbawiciel nasz w Hostji świętej, a najprzedniejszą jest ta, że
w tę tajemnicę mamy wierzyć, a wierząc, na wieczną
nagrodę sobie zasłużyć. Abyśmy zaś byli tem silniejszej
wiary w Jego osobistą obecność, pokazywał się widzialnym
wielu pobożnym chrześcijanom, nieraz nawet żydom lub
poganom; na dowód czego między innemi przytaczam
przykład następujący:
Wojciech Krantz25) obszernie opowiada w swych dziejach
saskich, że Karol Wielki wojował przez wiele lat z
pogańskim narodem Sasów, by ich od bałwochwalstwa
nawrócić do wiary chrześcijańskiej. Jednakże chociaż ich
często pokonywał siłą zbrojną i zmusił do wyrzeczenia się
bożków swoich, podżegani bywali przez swego księcia
Witekina, do zaparcia się wiary chrześcijańskiej. Kiedy zaś
Karol po raz dwunasty z dzielnem wojskiem wkroczył do
Saksonji w czasie wielkiego postu, nakazał całemu wojsku
przy nadchodzącej uroczystości wielkanocnej przygotować
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się do świętych Sakramentów i sam obchodził to święto w
obozie jak najpobożniej. Wówczas książę Witekin zapragnął
obaczyć obóz cesarski i nabożeństwo chrześcijańskie. Nie
chcąc być poznanym, złożył swe szaty kosztowne a przebrał
się w odzież starą i podartą, wszedłszy zaś jako żebrak do
obozu, prosił żołnierzy o jałmużnę. Tymczasem chytrze
przepatrywał wszystko i spostrzegł, że cesarz także ze
swem żołnierstwem w wielki piątek ściśle pościł, że byli
skupieni, gorliwie modląc się, w sobotę spowiadali się a w
święta wielkanocne komunikowali. Podczas Mszy św. ujrzał
na własne oczy, że kapłan przy Podniesieniu miał w ręku
przecudne, śliczne dzieciątko, na którego widok uczuł w
swem sercu tęsknotę nigdy dotąd nieznaną i przez resztę
Mszy nie spuścił oka z kapłana. Gdy żołnierze przystąpili do
Komunji świętej, zdziwił się wielce, widząc, jak kapłan
każdemu tę cudowną Dziecinę podawał do ust, którą
wszyscy spożywali, lecz każdy w inny sposób. Bo do jednych
śpieszyło Dzieciątko z największą radością, do drugich zaś
wejść nie chciało, wzbraniając się wszelkiemi siłami, a
przecież wejść było zmuszone. Książe, ujrzawszy to
wszystko, dziwił się niezmiernie tej niesłychanej tajemnicy.
Po skończonem nabożeństwie wyszedł z kościoła, stanął
pomiędzy żebrakami i prosił każdego wychodzącego o
jałmużnę. Cesarz podał każdemu żebrzącemu jałmużnę
własną ręką, i gdy Witekin ją od niego otrzymał, dostrzegł
ktoś ze sług, że miał krzywy palec, poznał go po tym znaku i
szepnął Karolowi do ucha: „Ten jest Witekin, książę saski,
po krzywym palcu poznaję go”. Cesarz przywoławszy go do
swego namiotu, rzekł do niego:
„Czemu udajesz żebraka, kiedy księciem jesteś Sasów?”
Witekin zadrżał na te słowa, bojąc się, aby go nie poczytano
za szpiega, odrzekł więc cesarzowi: „Niech to nie będzie z
waszą urazą, gdyż tylko dla tego to uczyniłem, ażebym
swobodnie mógł wypatrzeć nabożeństwo chrześcijan”. — „I
cóżeś widział?” zapytał się cesarz. Wtedy książę
opowiedział mu cudowne rzeczy, których był świadkiem, a
których pojąć nie mógł, więc prosił cesarza o bliższe
wyjaśnienie tych tajemnic. Ten zdziwiony, że Pan Bóg temu
zatwardziałemu poganinowi udzielił łaski oglądania
najświętszego Dzieciątka Jezus własnemi oczyma w Hostji,

czego nie dozwolił wielu Świętym, wytłómaczył mu powody
smutku w wielkim tygodniu, powody postu, spowiedzi i
Komunji św. i tak wzruszył jego serce, że się wyrzekł
Witekin pogaństwa, przyjął wiarę chrześcijańską i chrzest
św. Zabrał z sobą także kilku kapłanów, za których pomocą
powoli księstwo saskie nawrócone zostało do wiary
Chrystusowej.
Tak więc przekonywamy się z tego, co się powyżej
powiedziało, że Pan Jezus ukrywa wprawdzie piękną Swoją
postać przed naszemi grzesznemi oczami, ale nie przed
oczami Boga Ojca i wobec Aniołów niebieskich; owszem,
pokazuje im się we wszystkich Mszach świętych w takiej
śliczności nadprzyrodzonej, że Trójca przenajświętsza
odbiera stąd majestatyczną chwałę, a Matka Boska,
Aniołowie i Święci mają stąd niewymowną radość i rozkosz.
I to jest właśnie co przynosi (jak mówi Alanus), „największą
cześć uwielbienia Bogu, najprzedniejszą radość Matce
Boskiej i rozkosz Świętym w niebiosach”.
Aniołowie Boży, spoglądają na to najświętsze Dzieciątko
nowonarodzone, korzą się przed niem jak najuniżeniej,
adorację mu ustawicznie składając. Tak właśnie chce
wyrazić św. Paweł, mówiąc: A gdy za się wprowadza
pierworodnego na okrąg ziemi, mówi: a niech mu się
kłaniają wszyscy Aniołowie Boży (Żyd. 1, 6). W świętej nocy
Narodzenia Pańskiego, Bóg Ojciec po raz pierwszy
Pierworodnego swego dał na świat; we wszystkich zaś
Mszach św. daje Go powtórnie na ołtarzach, ażeby ofiarował
się za nas i udzielił nam owoców swego narodzenia. Wtedy
adorując Go Aniołowie, jak Kościół opiewa w Prefacji: „Twój
majestat wychwalają Aniołowie, uwielbiają Państwa, drżą
przed nim Mocarstwa; Niebiosa i niebieskie Mocy i
błogosławione Serafiny śpiewają pieśń chwały Twemu
Majestatowi!” I my pospołu z wojskiem niebieskiem
wysławiać mamy najsłodsze Dzieciątko Jezus, ponieważ
ponownie zstępuje z nieba, dla naszego zbawienia,
przyjmując postać dziecięcia i zasługami swego narodzenia
hojnie obsypuje wszystkich Mszy świętej słuchających.

JAKĄ RADOŚĆ MA NIEBO I JAKIE ZBAWIENIE MA ŚWIAT
PRZEZ PONOWNE NARODZENIE P. JEZUSA.
Przy narodzeniu w Betleem zaśpiewali Aniołowie pieśń
chwały: „Chwała na wysokości!” i padli na oblicze przed
Boskiem Dzieciątkiem. Wszystko to, co się działo w świętej
nocy bożego Narodzenia, dzieje się codziennie we Mszach
świętych, w których Syn Boży staje się ponownie
Człowiekiem.
Kiedy więc jednorodzony Syn Boży na słowo kapłańskie
stawia się na ołtarzu i po Przeistoczeniu we Mszy św.
podniesiony, ludowi pokazany a Bogu Ojcu jest ofiarowany,
jakąż radość, mniemasz, czuje stąd Ojciec Niebieski? Taką
samą zaiste czuje, jaką uczuł, gdy Syn Jego miły w nocy
Narodzenia Pańskiego pierwszy raz się ukazał.
Albowiem w obu miejscach widzi tegoż Syna swego
najdroższego, o którym sam powiedział: Ten jest Syn mój
miły, w którymem upodobał sobie (Mat. 3, 17). Różnica jest
tylko ta, że Pan Jezus wówczas Ciałem był odziany
śmiertelnem; w świętej Hostji zaś ozdobiony jest Ciałem
mistycznem, chwalebnem i przyozdobiony pięciu
najkosztowniejszemi klejnotami swoich pięciu ran
najświętszych. A ponieważ dzieje się codziennie to
Wcielenie Syna Bożego w tysiącach i krociach Mszy
świętych, któż wypowiedzieć zdoła, kto wytłómaczy, kto
dokładnie oceni, jak wiele, jak wielkich i jak słodkich
radości ma Przenajświętsza Trójca ze Mszy świętych
codziennych!
O mój Boże najukochańszy, raduję się i ja niemi z całego
serca i gorąco pragnę, abym mojem nabożeństwem choć
odrobinkę przyczynić się mógł do pomnożenia tych Twoich
radości: Ciebie błagam Chryste Jezu, byś we wszystkich
ofiarach Mszy św. za mnie Trójcę przenajświętszą miłował,
uradował i ucieszył, a wszelką miłość i radość powetował,
której ja Tobie okazać zaniedbałem.
Zobaczmy teraz, jak wielkie łaski zyskuje świat grzeszny z
ponawiania się duchowego narodzenia Chrystusa w ofierze

Mszy św. O pierwszem narodzeniu prorokował Izajasz:
Maluczki narodził się nam i Syn nam jest dany (Izaj. 6, 6).
To samo we Mszy św.: Mała Dziecina nam się rodzi i milutki
Synaczek nam jest dany. O! co za bogaty dar! co za
kosztowny podarunek! Nic innego, jak tylko najmilszy Syn
najbogatszego Ojca niebieskiego, przybywa On z dalekiej,
obcej krainy, z rozkosznego niebieskiego Raju, przynosząc z
sobą we wszystkich Mszach św. nieoszacowane bogactwa i
skarby niebieskie; a temi są: łaski Boże, miłosierdzie, żal i
przebaczenie grzechów, odpuszczenie długów, poprawa
życia, łaska szczęśliwej śmierci, pomnożenie chwały
niebieskiej, pokarm dla duszy, jak również pokarm dla ciała,
pomyślność w dobrach doczesnych, obrona od nieszczęść,
od grzechów i od sromoty, oraz błogosławieństwo Boże.
Tych wszystkich skarbów i wiele innych gotów jest Pan
Jezus udzielić sowicie i niemi szafować tym, którzy
pobożnie słuchają Mszy św.
W proroctwie Izajasza, znajdziemy jeszcze coś więcej. Oto
mówi on wyraźnie: Maluczki narodził się nam i Syn nam
jest dany. Kiedy Jezus najukochańszy rodzi się dla nas we
Mszy św. i nam jest podarowany, to też naszą On jest
własnością, wtedy też wszystko, co ma, jest naszem i
wszystko, co na ołtarzu czyni, do nas należy, wszelka cześć,
dziękczynienie, służba i upodobanie, które Trójcy składa, są
nasze własne. Nie jestże więc wielką pociechą dla
człowieka, mającego udział we Mszy św., gdy sobie
wspomni, że nietylko Msza św., ale także sam Jezus
najdroższy jest jego własnością? Gdybyś był w nocy Bożego
Narodzenia w stajence Betleemskiej i wziąwszy na swe ręce
najświętsze Dzieciątko, ofiarował je Bogu Ojcu, prosząc Go,
aby dla tego najmilszego Dziecięcia ulitować się raczył nad
tobą; czy myślisz, że nie skłoniłby się Bóg Ojciec miłościwie
ku twej prośbie i nie przebaczyłby ci wszystkich grzechów
twoich? Czyńże tak i we Mszy św., osobliwie w Adwencie i
na Boże Narodzenie, zbliż się do ołtarza świętego, weź w
duchu Dzieciątko na ręce swoje i ofiaruj je Bogu Ojcu.
Pan Jezus nietylko rodzi się na ołtarzu duchowym
sposobem, lecz przyjmuje nadto postawę tak pokorną, że
niebo i ziemia zdumiewać się muszą. Pierwsze Wcielenie się

i Narodzenie Jezusa opisuje św. Paweł wyraźnemi słowy,
wykładając nam, jak wielce się poniżył dla nas Chrystus, i
tak mówi: Bracia, to w sobie czujcie, co i w Jezusie
Chrystusie, który będąc w postaci Bożej wyniszczył samego
siebie, przyjąwszy postać sługi (Filip. 2, 6).
Są to słowa uderzające i zastanowienia godne, któremi
wykłada nam św. Paweł niezgłębioną pokorę Chrystusa i
stawia nam przed oczy poniżenie Jego. Kto wszakże
rozmyśla nad duchowem Narodzeniem Chrystusa Pana we
Mszy św., daleko większą tam dostrzeże i jeszcze bardziej
niepojętą pokorę Chrystusa. Albowiem w Narodzeniu
swojem w Betleem, stał się ludziom równym i przyjął kształt
ślicznego Dziecięcia; w Narodzeniu zaś duchowem
przyjmuje postać chleba i niczem innem być się nie zdaje
jak kawałkiem chleba. Co więcej — upokarza i poniża się
tak wielce, że w najmniejszej nawet odrobinie ukrywa swe
Bóstwo, a nawet człowieczeństwo.
O, zaprawdę, niedościgła to pokora i nigdy niesłychane
poniżenie! O niem to słusznie Chrystus powiedzieć może, co
prorokował Dawid o jego osobie: A jam jest robak, a nie
człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa (Psalm
21, 7). O jakże poniża się Chrystus we Mszy świętej za nas?
jakże pozbawia się nawet czci i uwielbienia należytego
sobie. Bo gdzież tu widoczna owa chwała, która należy się
Jego Ciału chwalebnemu? gdzie Jego Majestat wspaniały,
przed którym drży całe niebo? Tego wszystkiego zrzekł się
Pan Jezus, a natomiast przyjął poniżenie. Ten bowiem, który
jest Słowem Boskiem Ojca, tu żadnego słowa rzeknąć nie
może; Ten, który zbudował niebiosa, tu ruszyć się nie może;
a którego niebiosa objąć nie zdołają, tego ogarnia tu postać
najmniejszej Hostji, trzymając Go poniekąd uwięzionego;
Ten, który siedzi na stolicy niebieskiej po prawicy Ojca, na
ołtarzu leży jakoby baranek związany na zabicie, nawet
gotów powtórnie duchowym sposobem oddać się na zabicie.
O, zaiste! niedościgła to pokora najwyższego Pana nieba i
ziemi. O, nieoceniona to miłość najwierniejszego Miłośnika
synów ludzkich!
Dalej podaje się Jezus pod moc kapłanów nietylko

pobożnych, lecz także oziębłych i powierza się ich rękom,
aby się z nim obchodzili wedle swego upodobania. O, co to
za cud wielki! Czemu Chrystus tak bardzo się upokarza?
Czemu tak się poniża? Chceszli wiedzieć przyczynę,
posłuchaj i podziwiaj:
Najgłówniejsza przyczyna jest ta, że Pan Jezus przez swoje
wielkie poniżenie, przejednać pragnie Boga zagniewanego,
a odwrócić sprawiedliwe kary od grzeszników. Niema
bowiem środka lepszego na pojednanie się z osobą,
którąśmy obrazili, jak upokorzyć się przed nią i prosić o
przebaczenie. O bezbożnym królu Achabie opowiada nam
Pismo Święte, że gdy mu prorok Eliasz z rozkazu Boskiego
zapowiedział, że Pan tak ukarze jego i żonę i dzieci jego, że
ich wytraci, że ich trupy nie będą pogrzebane a psom na
pożarcie zostaną wyrzucone, wtedy Achab rozdarł swe
szaty królewskie, okrył włosienicą ciało swoje, sypiał we
worze i chodził ze zwieszoną głową. I stała się mowa
Pańska do Eliasza: Azażem nie widział upokorzonego
Achaba przedemną? Ponieważ tedy ukorzył się dla mnie,
nie przywiodę złego za dni jego, ale za dni syna jego
przywiodę złe domowi jego (3 Król. 21, 29).
Kiedy więc ten bezbożny król, o którym Pismo święte mówi,
że żadnego nie było jemu podobnego w nieprawościach, tak
się upokorzył przed Bogiem, że ulitowawszy się nad nim
Bóg, odwołał swoje słowo i cofnął od niego karę zagrożoną,
czegóż nie wymoże na Bogu najniższa pokora Jezusa na
ołtarzu, który dla grzechów, dla pychy i złości ludzkich,
pobudzających sprawiedliwego Boga do kary, poniżył się
daleko więcej, aniżeli Achab. Boć Jezus składa szatę chwały,
kryje się pod postacią św. Hostji, chodzi nietylko z głową
zwieszoną, ale na ołtarzu jak robaczek leży, a z głębi serca
woła do Boga Ojca o przebaczenie grzechów i o odwrócenie
kary od biednych grzeszników. Nie miałżeby Bóg
powiedzieć do Aniołów tego, co powiedział do swego
proroka: „Azaż nie widzieliście upokorzonego Syna mego
przedemną?” „Tak jest — odpowiedzieli Aniołowie —
widzimy i zdumiewamy się nad nieskończonem poniżeniem
Pana Boga naszego”. Wtedy Bóg rzeknie: „Ponieważ mój
Boski Syn poniżył się tak dalece dla grzeszników i

upokorzył przedemną, nie chcę i Ja nic złego wyrządzić
grzesznikom, ani karać ich za ciężkie występki”.
Słuchaj grzeszniku, co Bóg mówi, i poznaj skąd to pochodzi,
że Bóg sprawiedliwy tak cierpliwie przedłuża twe życie i że
nie ukarał cię już dawno, według miary twoich złości;
dlatego tylko, żeś często słuchał Mszy św. i przebłagania
Chrystusowego stałeś się uczestnikiem. On się bowiem ujął
i wstawił za tobą na ołtarzu i za ciebie upokorzył się przed
Bogiem, a karę, na którą zasłużyłeś, od ciebie odwrócił.
Bądźże przeto wdzięczny twemu wiernemu Orędownikowi i
módl się z całego serca:
Cześć i chwała niech Ci będzie, najsłodszy Jezu, za Twą
nieskończoną miłość, przez którą zstępować raczysz w
każdej Mszy św. na ołtarz; chleb i wino przemieniasz w
Ciało i Krew Twą najświętszą i kryjąc się pod takiemi
postaciami, przejednywasz niezgłębioną swą pokorą gniew
Twego sprawiedliwego Ojca i zasłużone kary od nas
odwracasz. Dzięki Tobie składamy z całego serca za
nieoszacowane te dobrodziejstwa. Chwalimy, wysławiamy,
błogosławimy i uwielbiamy Cię ze wszystkich sił naszych i
prosimy wszystkie zastępy Duchów niebieskich, aby razem
z nami Ciebie wysławiali i uzupełnili to, czego nam w
dziękczynieniu nie dostaje. Pokornie także prosimy, byś
otworzyć raczył oczy naszego ducha, ażebyśmy jasno
poznali pełne łask tajemnice, które codziennie ponawiasz
we wszystkich Mszach świętych, żebyśmy je godnie uczcić i
ku wspomożeniu naszego zbawienia użyć ich umieli.

ROZDZIAŁ VI.
WE MSZY ŚW. WZNAWIA PAN JEZUS ŻYCIE SWOJE.
Pomiędzy rzeczami, rozweselającemi oczy i uszy,
niepoślednie zabierają miejsce widowiska, dające żywe
wyobrażenie o dawnych wypadkach, nęcą bowiem ludzi
próżnych i pustych tak, że nie szczędzą na to pieniędzy i

radziby we dnie i w nocy bywać na nich. Gdybyśmy również
skwapliwie przypatrywać się chcieli wzniosłym tajemnicom
Mszy św. i żywo sobie wyobrażali, jak to Chrystus Pan
ubrany w szaty godowe, wszystkie nam przedstawia
tajemnice cudownego życia swego i poniekąd je ponawia,
zapewnebyśmy za uderzeniem w dzwonek spiesznie biegli
na Mszę świętą, ażeby jak najpobożniej brać udział w tem
cudownem niebiańskiem widowisku, a osobliwie dlatego,
jak mówi Sanchez: „że zasługi naszego Zbawiciela darmo
nam w tem widowisku Boskiem się udzielają”26). Bardzo
smutnym wszakże jest znakiem, że lubo jeszcze płacić
musimy za widowiska światowe, wolimy przecież trwonić
czas drogi na takich błachostkach, jak poświęcić pół
godziny na wysłuchanie jednej Mszy św., z której hojna nas
czeka nagroda za pobożne samo jej się przyglądanie.
Chciałbyś może odpowiedzieć: cóż dziwnego, że ludzi
pustych bawią więcej komedje i na nie śpieszyć wolą, jak na
Mszę św., kiedy w widowiskach światowych pokazują im
wiele rzeczy śmiesznych i uciesznych, we Mszy św. zaś nic
nie widać, coby rozweseliło oczy i uszy. O wielka ślepoto
ludzi próżnych, którzy innych nie mają oczów, jak oczy
ciała, na duchu zaś są ślepymi! Bo gdyby patrzyli oczami
wiary, uczuliby wiele radości podczas tego świętego
widowiska. Msza św. jest treścią całego życia Pana Jezusa i
ponowieniem wszystkich w niem zaszłych tajemnic; nie jest
ona zmyślonem przedstawieniem różnych historyj, ale
rzeczywistem i prawdziwem powtórzeniem wszystkiego, co
Zbawiciel na ziemi uczynił i cierpiał.
We Mszy świętej mamy to samo Dzieciątko Jezus, które
znaleźli pasterze w stajence spowite pieluszkami, to jest
powite Hostją świętą. Trzej Królowie Dzieciątko to uczcili, a
Symeon wziął je na ramiona, my zaś mamy je na ołtarzu
złożone także, do nabożnego uczczenia i do czułych w sercu
pieszczot. Podczas Mszy św. słyszymy Pana Jezusa
ogłaszającego nam przez usta kapłańskie Ewangelję świętą
z tym samym dla nas pożytkiem, bylebyśmy ją przyjęli,
jakobyśmy ją słyszeli z ust Pana Jezusa. Widzimy Go tu
większy cud sprawiającego nad ten, który sprawił w Kanie
26
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galilejskiej; tam bowiem przemienił wodę w wino, tu zaś
przemienia wino w swoją Krew najświętszą. Podczas Mszy
św. ponawia On ostatnią swą wieczerzę, konsekrując chleb i
wino, jak to uczynił niegdyś w wieczerniku. Podczas Mszy
św. ponownie bywa zabity Pan Jezus, ale nie rękoma
bezbożnych siepaczy, lecz w sposób niekrwawy przez ręce
kapłanów, ofiarując się Bogu wszechmocnemu. O tem
powiada ojciec Sanchez te pamiętne słowa: „Kto więc chce
stąd uzyskać pożytek, tak samo we Mszy św. uzyskać może
przebaczenie grzechów i dary niebieskie, jakby osobiście
był przytomny przy wszystkich tych tajemnicach”27). Stąd
wynika, jak zbawienną jest Msza św. i jak wiele łask
człowiek każdy uzyskać przez nią może.
Świątobliwy Djonizy Kartuzjanin tak tłómaczy ponawianie
tajemnic męki Chrystusowej we Mszy świętej: „Całe życie
Pana Jezusa, tak jak je spędził na tym świecie, jedną zgoła
było Mszą św., w której On sam był ołtarzem i świątynią i
kapłanem i Ofiarą”28).
Albowiem w szaty kapłańskie ubrał się Chrystus Pan w
najświętszej zakrystji żywota macierzyńskiego, w którym
wziął na Siebie nasze ciało śmiertelne. Wyszedłszy w
świętej nocy swego Narodzenia z tej zakrystji, rozpoczął
Introit wstępując na świat i śpiewał Kyrie elejson, kiedy
płakał, leżąc w żłóbku: Gloria in excelsis śpiewali Aniołowie,
gdy się objawili pasterzom i z nimi udali się do stajenki.
Modlił się (Oremus) Pan Jezus, gdy na modlitwach trawił
całe noce, wołając do Boga Ojca o miłosierdzie nad nami, a
Lekcję czytał, gdy proroctwa wykładał. Ewangelję śpiewał,
kiedy, chodząc po żydowskiej ziemi, ogłaszał ludziom swą
naukę. Offertorjum odprawił, kiedy codziennie ofiarował się
Bogu Ojcu na odkupienie ich i na wszelkie cierpienia. I
Prefację śpiewał, kiedy nieustannie wysławiając Bóstwo w
naszem imieniu, dzięki składał za wyświadczone nam
dobrodziejstwa. Sanctus śpiewał naród żydowski w
niedzielę palmową, gdy wołał: „Błogosławiony, który idzie w
imię Pańskie; Hosanna na wysokości!” I odprawił
Konsekrację przy ostatniej Wieczerzy, gdy chleb i wino
27
28

In thesaurum Missae c. 2.
De vita sacerd art. 6.

przemienił w Ciało i Krew swoją najświętszą. Podniesienie
odbyło się, gdy do krzyża przybity, w górę podniesiony i
całemu światu został wystawiony na widowisko. A Ojcze
nasz odmówił, gdy siedem słów wyrzekł na krzyżu.
Przełamanie Hostji nastąpiło, gdy Jego dusza najświętsza
rozstała się z Ciałem błogosławionem. Agnus Dei (Baranku
Boży) zawołał setnik ze swoim hufcem, gdy się w piersi
bijąc wyznali: „Zaprawdę, Ten był Synem Bożym”. Komunja
święta odbyła się, gdy zmarłe Ciało namaszczone i do grobu
było złożone. Błogosławieństwo na końcu Mszy św. było
dane, gdy Pan Jezus wznosząc się do nieba, podniósłszy
ręce swoje, błogosławił swych uczniów.
Otóż, ta jest uroczysta i długa Msza święta, którą Chrystus
odprawił na ziemi, a potem rozporządził, by Ją Apostołowie
i kapłani skróconą, to jest jednym ciągiem bez przestanku
odprawiali.
Żebyśmy zaś dokładnie poznali, że Pan Jezus wszystkie
tajemnice swego życia ponawia podczas Mszy św.,
przywodzę na to pamiętny przykład następujący:
Tomasz Cantimpré, biskup sufragan w Cambrai (Kambre)
opowiada29), że w r. 1524, gdy pewnego razu jeden z
kapłanów w Douai (Due) w Holandji, w kościele świętego
Amata, rozdawał w czasie wielkanocnym Komunję św.,
dostrzegł, że Hostja święta leżała na ziemi; czem
przerażony, nie wiedząc, jakim sposobem spaśćby miała,
upadł na kolana, chcąc Hostję świętą podnieść z
uszanowaniem. Lecz o ileż bardziej zdumiał, gdy ujrzał ją
unoszącą się z ziemi w powietrze. Miał tylko pod ręką jeden
korporał, na którym stało cyborjum (puszka z
komunikantami); wziął przeto ręczniczek, do wycierania
kielicha używany, podsunął go pod Hostję, i tak ją ująwszy
w ręce zaniósł z radością na ołtarz, pokornie przed nią
ukląkł i przepraszał Pana Jezusa za znieważenie Jemu
wyrządzone. Wtem, gdy uważnie wpatrywał się w
przenajświętszy Sakrament, z największem zdziwieniem
ujrzał znikający kształt Hostji świętej a przemieniający się
w postać ślicznego Dzieciątka. Głęboko tem rozrzewniony,
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zaczął płakać i łkać tak głośno, że wszyscy kanonicy z chóru
przybiegli, nie wiedząc co się stało. Wtedy i oni ujrzeli to
śliczne dzieciątko i radowali się wielce. Wszystek lud, w
kościele zgromadzony, cisnął się ze czcią, by oglądać cud
ten wielki. Ależ oto cud nowy! Jakkolwiek kanonicy widzieli
Zbawiciela w kształcie Dzieciątka, lud go przecież ujrzał w
postaci dojrzałego męża i w majestacie Boskim. Wskutek
czego przejęci byli wszyscy wielkiem przerażeniem, a z
poszanowania ku Panu Jezusowi, oczów podnieść nie śmieli.
Nieco później jednakże wznieśli je znowu i oglądali
Chrystusa, dopóki pozwolił patrzeć na siebie, co trwało całą
godzinę. Gdy po godzinie usunął Chrystus swą postać
oczom ludu, kapłan schował Hostję świętą w tabernakulum,
a wierni wszędzie ten cud rozgłaszali. „Kiedym dowiedział
się o tak wielkim cudzie, pisze biskup, opowiadający to
zdarzenie, zjechałem z Cambrai do miasta Douai,
poszedłem do dziekana konwentu św. Amata i zapytałem
się, czy prawdziwa jest wieść rozgłoszona o objawieniu się
Pana Jezusa. Dziekan odpowiedział: „Nietylko prawdziwa,
że Pan Jezus w Hostji św. od wielu był widzianym, ale i teraz
jeszcze od wielu rzeczywiście w postaci ludzkiej bywa
widzialnym”. — Wtedy, jak donosi biskup, wielce pożądałem
ujrzeć także Chrystusa i prosiłem dziekana, ażeby i mnie
pokazał Hostję świętą. Poszedł więc ze mną do kościoła, a
razem z nami biegło mnóstwo ludzi, spodziewających się
widzieć Chrystusa raz jeszcze. Dziekan z bojaźnią otworzył
tabernakulum, wyjął najświętszy Sakrament z wielkiem
uszanowaniem i dał nim ludowi błogosławieństwo. Ale o
cudzie! lud począł wołać z płaczem: „O Jezu! o Jezu!”
Pytałem się, coby znaczyło to wołanie i płakanie? ludzie
odpowiedzieli mi: „Widzimy wyraźnie ukochanego naszego
Zbawiciela”. Ja zaś mojemi oczyma nic oprócz kształtu
Hostji św. nie widziałem, z czego bardzo zasmucony,
mniemałem, żem dla mych grzechów nie godzien ujrzeć
mego Zbawcy. Rozstrząsnąłem sobie dokładnie sumienie, a
nie dostrzegłszy w niem nic znaczniejszego, prosiłem
Chrystusa ze łzami w oczach, ażeby i mnie uznać raczył za
godnego oglądania Jego oblicza najmilszego. Prośba moja
wysłuchaną została, wtedy ujrzałem nie postać dziecięcia,
jak wiele ludzi widziało, lecz cielesną postać dorosłego,
pięknego i kształtnego mężczyzny. Oglądałem zatem

Chrystusa twarzą w twarz. Oczy Jego były nader jasne i
miłe, włosy spadały Mu z głowy na ramiona; broda dość
była długa i przy końcu nieco zagięta; czoło było pogodne i
wysokie, a głowa trochę nachylona. Patrzałem na mego
Zbawiciela Jezusa Chrystusa w tak pięknej postaci przez
kilka minut, i tym radosnym widokiem tak byłem przejętym,
że serce moje rozpływało się z wielkiej miłości i słodyczy.
Zdawało mi się nawet, że mam w głowie mojej tkwiące
ostre kolce korony Chrystusowej, gdyż czułem bolesne
kłucie w czole i w głowie. Lud wielce był przerażony, a
każdy innych doznawał uczuć, bo każdy widział Go inaczej.
Jedni ujrzeli Chrystusa w postaci miluchnego dziecięcia,
drudzy w postaci ślicznego chłopięcia, inni w postawie
dorodnego męża, inni wreszcie takiego, jakim był podczas
swej męki. Jakie zaś były wzruszenia ich serc i
westchnienia, ile łez słodkich i rzewnych uronili, niech się
każdy sam domyśli, gdyż niepodobna mi tego opisać”30).
Piękny to zaiste i pocieszający przykład! Obym i ja był
obecnym na on czas w Douai, obym był otrzymał tę samą
łaskę, jakiej doznał ten pobożny lud, łaskę oglądania na
własne oczy mego Boga i Zbawiciela w tylu różnych
postaciach. Jakąż miałżebym stąd radość i pociechę i
30
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Dominikanem i sufraganem. Za młodu uczył się teologji w Kolonji razem ze
świętym Albertem wielkim i z świętym Tomaszem z Akwinu. Pośród
rówienników swoich odznaczył się pismami religijnej treści. Znany z
cnotliwego życia, z umiejętności i z duchowego dostojeństwa, jakie
piastował, powszechnie był poważany u spółczesnych; to też wiarogodne
było i jest jego świadectwo o cudzie w Douai, który widział na własne oczy
i opisał. Wszyscy kościelni dziejopisarze belgijscy czynią wzmiankę o tem
cudownem zdarzeniu. Buzelin, który, jak sam nadmienia w swych
rocznikach Flandrji, robił poszukiwania w archiwach kolegjaty w Douai,
opowiada różne o tym cudzie szczegóły, które biskup Tomasz pominął
milczeniem. Cud ten trwał kilka dni i powtarzał się wobec tysięcy ludzi, ile
razy Hostja św. była wystawioną. W późniejszym czasie ufundowano w
kościele św. Amata w Douai z powodu tego cudownego objawienia,
bractwo adoracji najświętszego Sakramentu, które wkrótce wielu liczyło
członków pośród wszystkich klas społeczeństwa chrześcijańskiego, nawet
mężów znakomitych, a kilku papieży udzieliło mu odpusty. Co rok, we
środę po Wielkiejnocy odbywa się procesja w Douai na pamiątkę tego
cudu; w każdą zaś setną rocznicę odprawia się tam jubileusz wspaniały.
Obszerniejszych o tem zdarzeniu cudownem wiadomości doczytać się
można z książki pod tytułem: Fastes et Légendes du Saint Sacrément par J.
M. de Gaulle; Cambrai et Paris 1863 na str. 18.

rozkosz! Jednak chociaż jam Ciebie mój Jezu, nigdy w Hostji
św. naocznie nie widział, wierzę mocno, że rzeczywiście w
niej jesteś obecnym, i twemu Ojcu niebieskiemu żywo
przedstawiasz różne koleje, jakie przechodziłeś tu na ziemi.
Że Tobie łatwo to uczynić, poznaję z powyższego przykładu,
kiedy się przemieniłeś i pod różnemi postaciami ludziom
jawnie się pokazałeś.
Rozważ teraz, ile nam pożytków przynosi Msza św., i jak
wielkie zasługi zaskarbić sobie przez nią możemy?
Chrystus, nasz brat, trzydzieści trzy lata pracował na ziemi
i bogaty skarb zasług nagromadził, nie dla siebie lecz dla
nędznych braci. Ale nie przestaje pracować i teraz jeszcze,
jak sam świadczy: Ojciec mój aż dotąd działa i Ja działam
(Jan 5, 17), nie dlatego, żeby nabył więcej zasług, lecz żeby
nas uzdolnił do ich przyjęcia. We Mszach świętych ponawia
swe święte życie, spełniając w nich to, co działał w
trzydziestu trzech latach i ofiaruje Ojcu swemu, ażeby nas z
Nim pojednał. Tem rozwesela swego Ojca i rozbraja gniew
Jego. Taką ofiarą płaci nasze długi i winy; a kiedy mamy
udział we Mszy świętej, daje nam w darze te zasługi w
miarę naszych usposobień, ażebyśmy mieli czem wypłacić
kary zasłużone.
Dziękujże więc najwierniejszemu twemu Przyjacielowi,
który tyle za ciebie pracował i tobie skarb ten bogaty
uzbierał. Poznaj się na Jego najszczerszej
wspaniałomyślności, ponieważ oświadcza ci się z tym
skarbem drogim codziennie poniekąd darmo, a nawet chce
ci go podarować. Nie leń się przeto codziennie bywać na
Mszy świętej i tak drobnem utrudzeniem wiele z tego
skarbu zyskać i przywłaszczyć sobie. Gdybyś w rzeczach
doczesnych tak łatwo jak w duchowych mógł się zbogacić,
zapewne nie żałowałbyś zabiegów ani czasu. A czemuż dla
nabycia bogactw wiecznych takiś opieszały i lekkomyślnie
pozbawiasz się dóbr nieskończonych? Oby Bóg oświecić
raczył twoją ślepotę, oby przełamał twe lenistwo i
gorliwością cię natchnął do korzystania ze Mszy świętych.

ROZDZIAŁ VII.
WE MSZY ŚW. WZNAWIA PAN JEZUS SWĄ MODLITWĘ.
Uczeń miłości Chrystusa, św. Jan, napisał te słowa: Mamy
rzecznika (przyczyńcę) u Boga, Jezusa Chrystusa
sprawiedliwego, a On jest ubłaganiem za grzechy nasze
(Jan 2, 1). Czy nie są te słowa pocieszające otuchą dla nas w
sprawie zbawienia, ponieważ Pismo św. mówi wyraźnie, że
Syn Boży, Sędzia kiedyś żywych i umarłych, jest oraz
naszym Przyczyńcą i Orędownikiem?
Tu zachodzi pytanie: kiedy i jak sprawuje Chrystus ten
urząd? Kościół katolicki wierzy i naucza, że Chrystus Pan
nietylko w niebie, ale i na ziemi we Mszy św. modli się za
nami i Bogu Ojcu nas poleca. Tak wyraża się światły
Sanchez: „Ilekroć ofiara Mszy św. bywa składaną, tylekroć
modli się Chrystus za ofiarującego Mszę św. i za tych za
których się ofiaruje” (Disp. 79, sec. 2). To jest Chrystus
modli się za kapłana odprawiającego Mszę św. i za ludzi,
którzy takową z nim ofiarują, i za wszystkich, za których
kapłan i wierni Mszę świętą, chcą szczególnie ofiarować.
W jaki sposób Pan Jezus modli się za nich, opisuje św.
Wawrzyniec Justynianus tak: „Kiedy Chrystus zabity jest na
ołtarzu, woła do swego Ojca i pokazuje mu rany swego
Ciała, żeby przez usilne swoje modły uchronić ludzi od kar
wiecznych”31). To nam tłómaczy całą ważność modlitw
Chrystusa i orędownictwa Jego za nami. Na ziemi będąc,
tak gorliwie wstawiał się o zbawienie ludzi, że całe noce
trawił na ciągłej modlitwie, jak świadczy św. Łukasz
ewangelista, mówiąc: I stało się w one dni; odszedł na górę
modlić się i nocował na modlitwie Bożej. Że to nie było raz
tylko, ale częściej, tamże czytamy: Nauczał we dnie w
kościele, a w nocy wychodząc przebywał na górze, którą
zowią Oliwną (Łuk. 6, 12). I dalej dodaje: I wyszedłszy,
szedł wedle zwyczaju na górę Oliwną (Łuk. 21, 37). Z tych
słów Ewangelji św. wypływa, że Pan Jezus chodził w nocy na
górę Oliwną i tam pod gołem niebem przepędzał czas na
modlitwie. A o co modlił się Chrystus, albo za kogo? Św.
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Ambroży powiada: „Pan nasz modli się, nie żeby uprosić coś
dla siebie, lecz dla otrzymania czegoś dla nas”. (Amb. lib. 5
in Luc.) „Nie dla siebie, ale dla mnie, dla ciebie, dla
wszystkich ludzi trawił drogi nasz Zbawiciel całe noce na
modlitwie, żeby nas zachował od zatracenia wiecznego”, jak
mówi Wawrzyniec Justynianus. Ponieważ przewidywał Pan
Jezus, że wiele miljonów ludzi będzie potępionych, za
których ponieść chciał śmierć bolesną, wyciskała mu zguba
tylu dusz tysiące łez z miłosiernych Jego oczu i tysiące
westchnień z Jego serca litościwego.
Wszystkie te gorące modlitwy, które Zbawiciel nasz drogi
odprawił na ziemi, ponawia On i powtarza w każdej Mszy
świętej, niejako w krótkiem streszczeniu, i tak wyraźnie
stawia je Bogu Ojcu na oczy, jakby je wszystkie nowo
odprawiał. Również przypomina rzewne łzy swoje i
westchnienia, wylane za grzeszników, wylicza wszystkie
noce strawione na czuwaniu i modlitwach dla ocalenia
grzeszników. To wszystko ofiaruje Pan Jezus na zbawienie
całego świata, mianowicie zaś na zbawienie każdego
człowieka słuchającego Mszy św. Rozważ teraz jak świętą
jest Bogu, jak pobożną i skuteczną modlitwa, którą Święty
nad Świętymi, Jezus Chrystus, Syn Boży, sam odprawił całą
mocą swego Człowieczeństwa ubóstwianego. O jakże
zbawienną ona bywa tym, dla których wyłącznie się
odprawia! O jak miłą jest ta modlitwa Ojcu Niebieskiemu,
do którego zwraca ją Syn Boży i jakże upodobaną przez
Trójcę przenajświętszą!
Rozważ, że Chrystus nie ofiaruje się we Mszy św. w tym
majestacie, w jakim jest w niebie, ale z pokorą i
poniżeniem, jakiego nie znajdziesz nigdzie. Albowiem na
ołtarzu zostaje nie tylko pod postacią wielkiej Hostji, lecz
także w najmniejszej jej odrobinie. W tej odrobinie widzi
nam się tak małym i niepozornym, że prawdziwie o sobie
powiedzieć może, co o nim przepowiedział prorok Dawid:
Jam jest robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i
wzgarda pospólstwa (Psalm 21, 7). Bo jakże często się
zdarza, że tak małej odrobinie czci się nie okazuje, ani jej
się nie dostrzeże, ani takową adoruje, jak się prawdziwemu
Bogu należy.

W tej swojej skromnej postaci i w najgłębszem poniżeniu,
woła Chrystus z ołtarza do Ojca na wysokości niebios,
głosem tak wszechmogącym, że rozbija obłoki, przenika
niebiosa i przedziera się do wnętrza miłosierdzia Bożego. O
królu Niniwy, czytamy u proroka Jonasza, że dowiedziawszy
się, iż miasto Niniwa, po 40 dniach zburzone być miało,
zstąpił ze stolicy swojej, zrzucił z siebie szaty królewskie,
oblókł się w worek, usiadł w popiele, i rozkazał
wszystkiemu ludowi, aby usilnie wołał do Boga (Jonasz 3,
7). Tą swoją pokorą i pokutą tyle wybłagał, że Bóg odwołał
wyrok i przepuścił miastu w grzechach pogrążonemu. Jeśli
więc król pogański upokorzeniem swem uzyskał
przebaczenie dla miasta swego, czegóż dopiero Jezus, który
przy Mszy św. czyni daleko więcej, nie wyjedna u
najdobrotliwszego Ojca? Zstępuje bowiem z swej stolicy
Bożej, porzuca poniekąd swój majestat, odziewa się w wór
pod postacią Hostji świętej i woła całą siłą do
wszechmocnego Boga o miłosierdzie za ludem swoim,
mówiąc niejako:
„O najmilszy Ojcze niebieski, spojrzyj na to moje poniżenie
najgłębsze, że więcej do robaka, jak do człowieka
podobnym się być zdaję. Czynię to dla biednych
grzeszników i grzesznic, abyś im przebaczył i odpuścił. Oni
zbuntowali się przeciw Tobie, a ja korzę się przed Tobą; oni
Cię obrazili swymi grzechami, a ja chcę Cię ubłagać i
rozbroić pokorą moją. Przeto przebacz im dla mnie Ojcze
najdroższy, i nie karz w miarę ich grzechów; niechajże nie
giną na wieki i nie idą pod moc czarta przeklętego;
albowiem do mnie należą i jam ich nabył drogo moją Krwią
najdroższą. Szczególnie zaś błagam Cię, mój Ojcze, za
grzesznikami i grzesznicami tutaj obecnymi, za których
ponownie życie moje poświęcam i Krew moją duchownym
sposobem przelewam, ażebyś mocą tej mojej Krwi drogiej i
męki bolesnej, zachował ich od śmierci”.
Chryste Jezu! do czegóż Cię przywodzi miłość Twoja ku
wiernym, że tak usilnie wstawiasz się za nimi, że tyle dla
nich czynisz na ołtarzu i tak gorąco modlisz się za nimi?

O człowiecze, gdyby Najświętsza Panna z nieba zstąpiwszy,
tobie objawić i do ciebie odezwać się chciała, mówiąc:
„Moje dziecko kochane, nie bój się, bo ci obiecuję, że
niebezpieczną sprawę twego zbawienie przyjmę na siebie,
że mego Syna usilnie będę błagać za tobą, i nie przestanę,
aż mi nie przyrzecze, że ciebie zbawi”, czy nie cieszyłbyś się
z całego serca? czy nie radowałbyś się i nie zawołał z głębi
duszy: Teraz serce moje pocieszone i już nie powątpiewam
o mojem zbawieniu, bo mi Matka Boska je przyrzekła.
Słuszny byłby to powód do radowania się. I jabym także się
cieszył, gdybym takiej łaski i tego największego
dobrodziejstwa doznał za Jej przyczyną.
Jeżeli więc tak wielką pokładamy ufność w przemożnem
orędownictwie najchwalebniejszej Matki Boskiej, dlaczegóż
nie pokładamy daleko większej jeszcze ufności w
najpotężniejszem pośrednictwie najchwalebniejszego Syna
Bożego, który nam obiecuje, że się ujmie za naszem
zbawieniem i prosić będzie Ojca o udzielenie nam szczęścia
wiecznego, ale we wszystkich Mszach św., na których
jesteśmy obecni, rzeczywiście wstawia się za nami i Boskiej
surowej sprawiedliwości gwałt czyni niejako, aby nas nie
karała, jakobyśmy zasłużyli, ale z łaski swojej nas zbawić
raczyła. A nie tylko modli się za nami, ale z tą Jego
modlitwą wołają razem Jego łzy, westchnienia i rany
najświętsze tylu słowami, ile ich było na Jego najświętszem
Ciele; z niemi woła także Jego Krew najświętsza tylu
słowami, ile wypłynęło kropli z Jego ran bolesnych; i woła
Jego serce Boskie tylu głosami, ile westchnień wydobyło się
z niego. Te głosy Krwi świętej, ran, łez i westchnień
wszechmocne są, przebijają się przez obłoki aż do nieba,
przenikając najczulsze Serce Ojca Niebieskiego. I czegóż
nie wybłaga takie wołanie? Jakichże łask nam nie wyprosi?
Ileż nieszczęść nie odwróci od nas?
Wiedząc zaś dobrze, że Pan Jezus we Mszy św. modli się za
wszystkich obecnych, czemu nie uczęszczasz na Mszę św.,
ażebyś i ty miał udział w tej Jego modlitwie? Często
narzekasz i skarżysz się, że nie możesz modlić się nabożnie,
a czemuż nie uczęszczasz na Mszę św., ażeby Chrystus w
niej modlił się zamiast ciebie, lub za ciebie i zastąpił twoje

niedołęstwo? Toć zaprasza cię uprzejmie, mówiąc: Pójdźcie
do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a
Ja was ochłodzę. Tak wołał chodząc jeszcze po ziemi. Z
ołtarza zaś zdaje się wołać: „Pójdźcie wszyscy, którzy nie
zdołacie modlić się pobożnie, a Ja będę się modlił za was”.
Czemu, człowieku mizerny, nie wypełniasz pragnienia
Chrystusa, czemu nie biegniesz do niego, we Mszy św. na
ciebie czekającego? Toć w kłopotach twoich zwykłeś
udawać się do ludzi, żalić się przed nimi na twą niedolę,
prosząc ich o modlitwę za sobą. Jeżeli ufasz modlitwom
ludzkim, czemu nie wolisz zaufać potężnej modlitwie
Chrystusa? Bo w nader wielkiej jesteś niedoli, a twą
największą niedolą jest rzeczywiste niebezpieczeństwo
twego potępienia! O niem to mówili Apostołowie do
Chrystusa: I któż może być zbawion?! On im odpowiedział:
U ludzi niepodobna, ale nie u Boga (Marek 10, 28). Skoro
słyszysz z ust Chrystusa, że ludziom niepodobna zbawić się
o własnych siłach, uciekajże się przeto w tem groźnem
niebezpieczeństwie codziennie do Mszy św., ażeby Pan
Jezus, modląc się za ciebie, wybłagał ci zbawienie wieczne.
Ale powiesz: „Nędzne ja stworzenie nie zasługuję na to,
żeby Pan Jezus modlił się za mną”. Nie myśl tak, ale bądź
przekonanym, że bylebyś we Mszy św. wezwał Chrystusa
choćby jednem westchnieniem, niewątpliwie prosić za tobą
będzie, poniekąd obowiązany jest za tobą prosić. Albowiem
tak mówi święty Paweł: Każdy najwyższy kapłan dla ludzi
bywa postawion w tem, co do Boga należy, aby ofiarował
dary i ofiary za grzechy (Do Żydów 5, 1). Ponieważ zaś
Chrystusa Bóg Ojciec postanowił najwyższym naszym
Kapłanem i ponieważ tenże we Mszy św. sprawuje swój
urząd kapłański, przeto mocą urzędu ma obowiązek modlić
się za swój lud i Mszę św. za niego ofiarować, co też czyni
nie tylko za wszystkich razem, ale i za każdego z osobna;
tak jak za wszystkich i za każdego z osobna mękę okrutną
poniósł, tak i teraz o wszystkich razem i o każdego
poszczególnie się troszczy. Dla tego nie możesz wątpić o
modlitwie Chrystusa za tobą, ale być tego pewnym
stanowczo, jeżeli na Mszę świętą uczęszczasz.
Ztego przekonałeś się dostatecznie, jak wytrwale i gorąco

modli się Pan Jezus na ołtarzu za nami, i jak zbawienną jest
Jego modlitwa za nas biedaków. Jednego tylko jeszcze
potrzeba, ażebyś z modlitwą Chrystusa swoją modlitwę
połączył; bo przez to połączenie staje się modlitwa twoja
potężną nad wszelkie inne modlitwy. Tego dowodzi
Fornerus, mówiąc: „modlitwy przyłączone do ofiary Mszy
św. przez tego, który Mszy św. nabożnie słucha i Bogu ją
ofiaruje, daleko są skuteczniejsze od wszelkich innych
całemi godzinami trwających, choćby najgorętszych
modlitw i rozmyślań, dla mocy zasług męki Chrystusowej,
której potęga okazuje się we Mszy św. w cudownej obfitości
łask i dóbr niebieskich. Albowiem jak głowa
najszlachetniejszą jest częścią ciała i nad wszystkie członki
ważniejszą, tak też modlitwa Chrystusa, który jest naszą
głową, przeważa połączone modły wszystkich chrześcijan,
którzy są tylko członkami Jego ciała mistycznego”32).
Modlitwy twoje podczas Mszy św., ulepszają się i uzacniają,
jak kawałek kruszczu rzucony w roztopione złoto. Twoja
modlitwa odprawiona podczas Mszy św., choćby nieuważnie
byle bez twojej winy, daleko jest lepsza i skuteczniejsza, niż
modlitwa choćby najżarliwsza, ale w domu lub na polu
odprawiona.

ROZDZIAŁ VIII.
WE MSZY ŚW. WZNAWIA PAN JEZUS GORZKĄ
MĘKĘ SWOJĄ.
Ze wszystkich tajemnic życia Chrystusa Pana, żadna nie jest
pożyteczniejszą do rozmyślania i godniejszą do uwielbiania,
nad bolesną Jego mękę i śmierć, przez które nas zbawił.
Ojcowie święci nie mają słów na wyrażenie wzniosłości tego
nabożeństwa i obiecują ze strony Bożej każdemu czczącemu
pilnie mękę Chrystusową, szczodrą nagrodę. Lubo w różny
sposób uczcić można pobożnie mękę Pańską, nie ma jednak
nic lepszego, nic godniejszego, nic skuteczniejszego, nad
pobożne słuchanie Mszy świętej, bo na ołtarzu męka i
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śmierć Zbawiciela na nowo się odnawia i powtarza.
Rzeczywiście, wszystko nam przypomina we Mszy św. Mękę
Pańską, albo do niej się odnosi. Krzyż góruje nad ołtarzem.
Wszędzie znaki krzyża św.; w kamieniu ołtarzowym jest pięć
krzyżyków wyrytych. Na ołtarzu stoi krucyfiks, Hostia
naznaczona jest zwykle krzyżem i w mszale i przed
kanonem jest wizerunek Pana Jezusa ukrzyżowanego.
Krzyże wyszyte są także na humerale, stule, ornacie,
manipularzu, patenie, palce i welonie. Kapłan sam żegna
się znakiem Krzyża św. 16 razy. Ofiarę świętą zaś żegna 29
razy. Cóż więc znaczą te krzyże, krucyfiksy i znaki
krzyżowe, jak właśnie, że krzyżowa ofiara Chrystusa na
nowo się odprawia w sposób niekrwawy?
Chociaż Pan Jezus rzekł przy wieczerzy: To czyńcie na
pamiątkę moją (Łuk. 22, 19), ofiara jednak Mszy świętej nie
jest prostą tylko pamiątką ale wznowieniem męki
Chrystusowej. Tak bowiem naucza Kościół katolicki na
świętym Soborze Trydenckim: „Ktoby powiedział, że ofiara
Mszy św. jest tylko prostem wspomnieniem ofiary, która
spełniona została na krzyżu, ten niech będzie wyklęty!”
Następnie ogłasza tenże Sobór: W Boskiej Ofierze,
sprawowanej we Mszy św., tenże sam Chrystus jest obecny
i zabity w sposób bezkrwawy, który raz ofiarował się sam
na ołtarzu krzyża w sposób krwawy”33). Gdybyśmy żadnego
innego nie mieli świadectwa, prócz tego jednego, to nam
powinno wystarczać i wszelkiej pozbawić już wątpliwości.
Albowiem czego nas uczy Kościół katolicki i co do wierzenia
podaje, w to wierzyć powinniśmy, nie wątpiąc nic ani
zaprzeczając. A Kościół oświadcza, że tenże Chrystus, który
niegdyś ofiarował się na krzyżu za nas w sposób krwawy i
bolesny, jest prawdziwie obecny we Mszy św. i ponownie się
ofiaruje w sposób niekrwawy. Dowodzi Kościół tego słowy
następnemi: „Bo ta sama jest ofiara i tenże sam ofiarujący
za posługą kapłanów, który się niegdyś sam ofiarował na
ołtarzu krzyża, tylko w sposobie ofiarowania zachodzi
różnica”. Chciał Kościół wyrazić w tych słowach: że w obu
ofiarach, to jest w ofierze na krzyżu i we Mszy św. jest ten
sam Baranek Boży sprawujący obie ofiary, Jezus Chrystus.
33
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Sposób zaś w jaki się ofiaruje na Kalwarji i we Mszy św., nie
jest ten sam; albowiem na krzyżu sam się ofiarował,
pomimo że rękoma bezbożnych katów został zabity, a na
ołtarzu ofiaruje się i zostaje zabity w sposób duchowy za
posługą kapłanów.
Kościół często używa we Mszale słowa immolare, zabić,
ofiarować. Św. Augustyn również się niem posługuje:
„Chrystus Pan raz tylko jeden został zabity, (ofiarowany) w
sposób krwawy na Krzyżu, a teraz codziennie bywa zabity
Sakramentalnie za zbawienie ludu”. To wyrażenie godne
jest uwagi; więcej jak sto razy znajduje się ono w Piśmie św.
dla oznaczenia ofiar składanych ze zwierząt, które były
zarzynane. — Kościół posługując się tem wyrażeniem we
Mszy św., chce okazać, że Najśw. Ofiara nie polega na
wymówieniu tylko słów konsekracyjnych, ani na
podniesieniu postaci sakramentalnych, lecz na prawdziwem
zabiciu, jakkolwiek mistycznem, Baranka Bożego.
„Męka Chrystusa Pana jest tą samą ofiarą, którą my
ofiarujemy”, mówi św. Cyprjan. Czyli: „Gdy odprawiamy
Mszę św. ponawiamy cały dramat Męki Pańskiej”. Jaśniej
jeszcze mówi święty Grzegorz: „Lubo Chrystus już teraz nie
umiera, to jednak przez ofiarę Mszy św. tajemniczym
duchowym sposobem ponawia obraz Swej męki i śmierci za
nas poniesionej” (Homilia 137). Również powiada
błogosławiony Teodoret: „Nie inną składamy ofiarę, tylko tę
która była na krzyżu” (In Hebr. c. 8).
Takich świadectw możnaby przytoczyć wiele, lecz pomijając
je dla krótkości, przywodzę świadectwo nieomylne Kościoła
św., który na dziewiątą niedzielę po Świątkach taką
przepisał modlitwę podczas Offertorium: „Pozwól nam,
prosimy Cię Panie, iżbyśmy godnie do tych tajemnic
uczęszczali, gdyż ilekroć odbywa się pamiątka tej Ofiary,
tylekroć sprawuje się dzieło naszego odkupienia”. Pytanie
teraz, jakie to jest dzieło naszego odkupienia? Na to nam
odpowie każde dziecko katolickie. Bo gdy go się zapytasz:
„przez co zostaliśmy odkupieni?” odpowie: „przez mękę
Chrystusa”. A ponieważ Kościół mówi, że to się dzieje we
Mszach świętych, wynika stąd, że męka Chrystusa ponawia

się we wszystkich Mszach świętych! Na poparcie tego,
podajemy kilka przykładów:
Amerumnes, książę Saracenów34), wysłał pewnego dnia
swego bratanka do miasta Amplony w Syrji, gdzie był
wystawiony słynny kościół na cześć św. Jerzego. Kiedy ten
Saracen ujrzał go, rozkazał swym sługom wprowadzić
wielbłądy do kościoła i pozakładać dla nich obrok na
ołtarzach.
Gdy słudzy rozkaz pana swego wykonać chcieli, rzekli
kapłani do księcia: Strzeż się, panie bezczeszczenia
świątyni, bo Pan Bóg karze za taką zbrodnię. Lecz on nie
zważając na tę przestrogę, kazał wprowadzić wielbłądy do
kościoła, które wszakże nagle padły nieżywe i niebawem je
wyniesiono. Było to właśnie w wielką uroczystość i mnóstwo
ludu w kościele dla wysłuchania Mszy św. się zebrało;
kapłan zaś nie bez obawy ją rozpoczął, ponieważ się lękał,
że Saracen znieważy Najświętszy Sakrament. Ten zaś
spokojnie stanął tuż przy ołtarzu, ciekawy ceremonji
chrześcijańskich. Gdy więc kapłan wedle obrządku
greckiego, rozkrajał chleb konsekrowany nożem na cztery
części, widział Saracen, że kapłan zabił piękne dzieciątko, a
krew jego wlał do kielicha, Saracena tak to oburzyło, że
byłby przebił kapłana przy ołtarzu, gdyby go od tego nie
była wstrzymała ciekawość ujrzenia, co się stanie dalej.
Podczas Komunji św. spostrzegł, że kapłan spożył cząstkę
ciała dziecięcia i jego krwi napił się z kielicha, również i
wszystkich przystępujących do Stołu Pańskiego nakarmił
zakrwawionem ciałem dziecięcia, kładąc każdemu po
kawałku do ust. Księcia tak to oburzyło, że rzekł do siebie:
„czy nie tyranami są ci chrześcijanie, kiedy w swem
bałwochwalstwie dziecię zabijają i zarówno z drapieżnemi
zwierzętami jedzą ciało ludzkie? Oj, nie przepuszczę tak
okrutnego morderstwa tego niewinnego dziecka i pomszczę
się za nie, bo własną ręką tych ludożerców okrutną śmiercią
wytracę”. Po skończonej Mszy św., gdy kapłan poświęcił
chleb i takowy rozdawano pomiędzy lud, podano także i
Saracenowi kawałek. Książę rozjątrzony zapytał coby to
było? „Święcony chleb”, — odpowiedziano mu. Wtedy
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wrzasnął poganin gniewem zapalony: „alboż nie widziałem
na własne oczy, jak zabiłeś śliczną dziecinę, wlałeś krew jej
do kielicha, ciało pokrajałeś na cztery kawałki i położyłeś na
talerzu; alboż nie widziałem, że jadłeś z ciała tego
dziecięcia, piłeś jego krew i innym do jedzenia podawałeś?
A czy tego wszystkiego nie widziałem, ty zbójco plugawy i
okrutny!” Kapłan zdumiony odpowiedział: „Panie, jam
grzesznik i nie godzienem oglądać tak wielkich tajemnic:
kiedy żeś ty je oglądał, myślę, żeś wielkim jest przed
Panem”. Saracen odrzekł: „Czyliż nie było tak jak
widziałem?” Kapłan odpowiedział: „Takci jest, panie, ale ja
będąc grzesznikiem, tej wielkiej tajemnicy nie dostrzegam i
widzę tylko chleb i wino, które konsekrujemy i
przemieniamy w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa”. Na te
słowa Saracen wielce się przestraszył, kazał wyjść swym
ludziom i chrześcijanom z kościoła, wziął księdza za rękę i
rzekł: „Teraz widzę, że wielka jest religja chrześcijańska,
dlatego cię proszę mój ojcze, byś mnie przyjąć zechciał do
niej i ochrzcił mnie według obrzędu chrześcijańskiego”.
Kapłan zaś odrzekł: „Panie, tego uczynić nie mogę: bo
gdyby twój stryj dowiedział się o tem, mnieby zabił, a tę
świątynię zburzył. Jeżeli zaś ochrzczonym być pragniesz,
idź do biskupa naszego na górze Sinai, opowiedz mu co się
wydarzyło, a on cię nauczy wiary chrześcijańskiej i ochrzci.
Tak też książę saraceński uczynił, porzucił tajemnie lud
swój, odział się w siermięgę i nocną porą poszedł do
biskupa na górę Sinai, aby opowiedzieć mu powód swego
nawrócenia. Biskup go przyjął, ochrzcił i dał mu na chrzcie
imię Pachomius. Wstąpił on do zakonu, gdzie trzy lata
spędził na surowej pokucie, a za pozwoleniem swoich
przełożonych wrócił do swego ojca w nadziei, że go nawróci
do chrześcijaństwa; ale źle został przyjęty, katowany, a
nareszcie ukamienowany i tak uzyskał palmę męczeńską.
Z tego cudu przekonywamy się nietylko, że prawdziwe Ciało
i prawdziwa Krew Chrystusa są obecne w Najświętszym
Sakramencie, lecz także, że Pan Jezus we Mszy św.
prawdziwie bywa zabity, acz nie cieleśnie, ale duchowo. Że
zaś ów Saracen widział, jakoby kapłan święte Dzieciątko
pokrajał w kawałki, stało się to dlatego, ażeby ten poganin,
żadnego nie mający pojęcia o świętej wierze, mógł tym

sposobem treść jej zrozumieć i z większą łatwością się
nawrócić, Pan Bóg chciał ażeby to zdarzenie było zapisane,
aby ta wzniosła tajemnica uwidocznioną została i wiarę
naszą wzmacniała. Chociaż bowiem Pan Jezus nie bywa
zabity we Mszy św. cieleśnie, ani boleśnie, ukazuje przecież
Ojcu Niebieskiemu tak żywo swą bolesną postać, jaką miał
podczas swego biczowania, cierniowego koronowania i
ukrzyżowania, jakby to wszystko istotnie cierpiał powtórnie
dla odkupienia świata.
Dlatego też mówi rodak nasz, O. Łęczycki35): „Msza św. jest
przedstawieniem męki i śmierci Jezusa Chrystusa nie tylko
w słowach, jak w widowiskach zwykle się dzieje, ale w
rzeczywistości, w prawdzie i w istocie. Dlatego też Ojcowie
św. Mszę św. zowią powtórną męką Chrystusa i powiadają,
że Pan Jezus we Mszy świętej powtórnie cierpi i duchowo
bywa zabity”.
Podobnie pisze Marchancyusz: „Msza św. jest nie tylko
przedstawieniem, ale także duchowem i bezkrwawem
wznowieniem męki Chrystusowej. Albowiem jak on raz
przez mękę swą wziął na siebie grzechy całego świata,
gładząc je we Krwi swojej, tak my nasze grzechy kładziemy
na Niego, jako na tego samego Baranka, który ma być
zabity na ołtarzu, by zgładził nasze nieprawości36). W tych
słowach zawarta jest przyczyna, dla której Pan Jezus chce w
sposób duchowy wznawiać mękę swoją we wszystkich
Mszach świętych.
CZEMU PAN JEZUS WZNAWIA WE MSZY ŚW. OBRAZ
SWEJ MĘKI.
Świątobliwy Ojciec Segneri, opisuje bardzo pięknie
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przyczynę bolesnej męki Chrystusa Pana, mówiąc tak:
„Kiedy Pan Jezus żył na ziemi, swą Boską mądrością
przewidział, że pomimo bolesnej Jego męki miljony ludzi
będą potępieni i nie staną się męki Jego uczestnikami.
Wtedy jako nasz brat prawdziwy, kochający zbawienie ludzi
i litujący się nad ich zatraceniem wiecznem, oświadczył
gotowość swemu Ojcu, że nietylko trzy godziny, ale aż do
dnia sądu ostatecznego chce żywo zostać wiszącym na
krzyżu, ażeby swemi łzami, ustawicznie płynącemi, krwią
swoją przelewającą się ciągle, gorącą swą modlitwą i
wzdychaniem łagodził surową sprawiedliwość Bożą i skłonił
litościwe Jego miłosierdzie do obmyślenia środka, którymby
stracie tylu miljonów dusz zapobiedz można”37).
Że Chrystus Pan chciał aż do końca świata wisieć na krzyżu,
poświadcza także św. Bonawentura w swych rozmyślaniach.
Tegoż zdania jest także świątobliwy mistrz Avila w swoich
kazaniach, tudzież ojciec (Gotie) Gautier i Andries w opisie
nieustannej Męki Chrystusowej. A nawet sam Pan Jezus
często objawiał niektórym wybranym sługom swoim, że
gotów jest wycierpieć wszystko dla jednego grzesznika, co
wycierpiał dla całego świata. Gdy tedy Pan Jezus ofiarował
się do dnia sądu ostatecznego wisieć na krzyżu, a Ojciec
Niebieski odmówił Mu spełnienia tej prośby, oświadczając,
że dosyć jest miłosierdzia Boskiego nad grzesznikami, jeżeli
Syn Boży cierpieć będzie trzygodzinną mękę krzyżową,
wówczas nie poprzestał Chrystus Pan na tem poświęceniu
się za nas, ale Jego mądrość niezgłębiona inny wymyśliła
środek, przez który i po śmierci swojej może pozostać z
nami na świecie, przedłużając zbawczą skuteczność swej
męki i błagać Boga Ojca ustawicznie o miłosierdzie dla nas.
Tym cudownym środkiem była właśnie najświętsza Ofiara
Mszy św., w której Zbawiciel codziennie duchowym
sposobem wisząc na krzyżu i cierpiąc za nas, woła
wszechmocnym głosem do Ojca o litość nad nami.
Piszą o tem Bollandyści, w żywocie świętej Koletty panny,
na dzień 6-ty marca, że ta gorliwa służebnica Boża
szczególną pałała miłością ku Mszy świętej i codziennie jej
słuchała. Pewnego dnia, słuchając Mszy św. spowiednika
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swego, podczas konsekracji, zaczęła wołać w te słowa: „O
mój Boże! O Jezu! Jezu! O Aniołowie i Święci! O ludzie i
grzesznicy! Oglądajcie i słuchajcie, co za cud!” Na takie
wołanie wszyscy obecni dziwili się i litowali nad nią. Po
Mszy św. zapytał ją spowiednik, dla czego tak krzyczała i
płakała? Ona odpowiedziała: „Takie dziwne rzeczy
widziałam i słyszałam, że gdybyś je był widział i słyszał
wielebny ojcze, pewniebyś głośniej krzyczał odemnie”. „A
cóż takiego widziałaś?” pyta się kapłan dalej.
Odpowiedziała mu: „Choć takie rzeczy tak są wzniosłe i
boskie, że się nie godzi żadnemu człowiekowi wymówić,
jednak opowiem. Kiedyś podniósł najświętszy Sakrament,
mój ojcze, ujrzałam Chrystusa wiszącego na krzyżu krwią
zalanego, i słyszałam Go temi rzewnemi słowy wołającego:
„Patrz mój Ojcze, na postać, którą miałem rozpięty na
krzyżu i w której cierpiałem za cały świat, spojrzyj na moje
rany, na moją Krew przelaną. Wspomnij na mękę i śmierć
moją. To wszystko dlatego cierpiałem, ażebym ocalił
biednych grzeszników i uchronił ich od zatracenia. A jeżeli
teraz chciałbyś ich potępić za ich grzechy i oddać pod moc
czarta, na cóż się przyda moja męka i śmierć okropna?
Gdyby zaś zbawionymi byli, wieczną mi chwałę i dzięki
składać będą. Przeto zmiłuj się, Ojcze najmilszy, nad
biednymi grzesznikami i przez wzgląd na mnie, na bolesną
moją mękę, zachowaj ich od potępienia wiecznego”38).
Z tych słów rozumiesz zapewne, jak Jezus prosi za nami we
Mszy św. i błaga Ojca niebieskiego o miłosierdzie nad nami.
Msza św. bowiem będąc wznowieniem męki Chrystusowej,
zawierać też musi to samo, co się działo na Krzyżu św.
Wówczas Pan Jezus wołał głosem wielkim: „Ojcze odpuść
im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łuk. 23, 24). Tak też woła we
Mszy św. z ołtarza, za wszystkich grzeszników na świecie, a
szczególnie za tych, którzy jej słuchają.
Świadczy o tem także św. Wawrzyniec Justinianus, który
tak mówi: „podczas kiedy Chrystus bywa ofiarowany na
ołtarzu, woła On do swego Ojca i pokazuje Mu rany swego
Ciała, by swoją przyczyną zachował ludzi od mąk
wiecznych. O! ileż dobrego nie wyjedna Chrystus swą
38

Vita S. Coletae ad 6 Martii.

modlitwą na ołtarzu? O! jak często byliby już zatraceni
ludzie i kraje, gdyby ich Chrystus nie uchronił swemi
modlitwami! O! ileż tysięcy błogosławionych w niebie
byłoby dziś potępionych w piekle, gdyby ich Pan Jezus nie
był obronił od piekła potężnem swem orędownictwem. O
grzeszniku! o grzesznico! bywajcież często i chętnie na
Mszy św., abyście stali się uczestnikami przebłagania
Chrystusowego i od wszystkiego złego byli ocaleni, abyście
przez tego potężnego przed Bogiem przyczyńcę, uprosili
sobie to, czego sami uzyskać nie zdołacie39).
Z tego, co się dotąd powiedziało, widzimy pierwszą
przyczynę, dla której wznawia Pan Jezus swą mękę we Mszy
św., przytoczymy teraz drugą, również dla nas pociechy
pełną i pożyteczną, to jest tę: żebyśmy przez ofiarę Mszy
św. przywłaszczać sobie mogli zasługi Jego bolesnej ofiary
krzyżowej. Dla lepszego zrozumienia należy wiedzieć, że
Pan Jezus w całem swem życiu, szczególnie zaś na krzyżu,
zebrał nieprzebrany skarb zasług, których wówczas udzielił
małej tylko liczbie pobożnych, godnych tego skarbu. Z
niego udziela Chrystus jeszcze codziennie we Mszy św. Co
bowiem działo się na krzyżu, było Ofiarą odkupienia, Msza
święta zaś jest Ofiarą przywłaszczenia, przez którą wartość
i dzielność ofiary krzyżowej każdemu człowiekowi z osobna
się przywłaszcza. Jakże te piękne słowa pocieszające są dla
każdego grzesznika! Nam biednym grzesznikom nie dał Pan
Bóg łaski, abyśmy byli obecnymi przy Ofierze krzyżowej
Chrystusa na górze Kalwaryjskiej i mogli korzystać z jej
owoców; lecz ile razy uczęszczamy na Mszę św. stawa się
wartość i dzielność Ofiary krzyżowej naszą własnością
jednakże nie dla wszystkich jednakowo, ale każdego w innej
mierze, stosownie do jego pobożności.
Rozważmy więc, jak wielka to korzyść dla nas, że Pan Jezus
we Mszy św. wznawia swą mękę, że nam ją daje i
przywłaszcza. A czemu to czyni? Osobliwie dlatego,
żebyśmy używając jej jako naszej własności, ofiarowali ją
Bogu ku większemu naszemu pożytkowi.
O Boże, czy nie jesteśmy we Mszy św. szczęśliwymi nad
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miarę gdy nam Chrystus daje w darze skarb tak bogaty, a
my tak łatwo pomnożyć go i powiększyć możemy? Bylebyś
rzekł: „O Jezu, ofiaruję Tobie bolesną Twoją mękę”, On
odrzeknie: „Moje dziecko, ja ci ją oddaję w dwójnasób”.
Powieszli powtórnie: „O mój Jezu, ofiaruję Tobie twą Krew
najdroższą”, On odrzeknie: „Moje dziecko, oddaję ci ją w
dwójnasób”. Słowem ile razy ofiarujesz coś z Jego męki, tyle
razy odbierzesz to napowrót pomnożone. Czy nie łatwy to
sposób do zbogacenia się w skarby łaski Bożej?
Jeżeli wreszcie zważymy, co mówi ojciec Biel i ojciec Molina
o Mszy św., i co potwierdza także św. Sobór Trydencki40), że
ofiara na krzyżu spełniona i ofiara Mszy św. jedna i ta sama
ofiara, nie potrzeba nam dalszych dowodów na to, że Pan
Jezus tak wielkie ma upodobanie w tem, że nabożnie
słuchamy Mszy św., a my tak wielkie stąd skarbimy sobie
zasługi, jak gdybyśmy stali pod krzyżem na górze
Kalwaryjskiej, byleby nas ożywiały te same uczucia pobożne
przy Mszy św., jakie przenikały dusze miłujące Boga na
Kalwarji. Jakże więc szczęśliwymi mienić się możemy, że
nam Pan Bóg dozwolił stanąć w duchu pod krzyżem
naszego Zbawiciela, żalić się przed nim na naszą nędzę,
przedstawiać Mu nasze potrzeby i spodziewać się pociechy
i pomocy od Jego Serca zawsze dla nas litościwego; zaiste,
myśmy szczęśliwsi od tych, którzy rzeczywiście stali pod
jego krzyżem.
O chrześcijanie, oceniajcie tę łaskę, nad wszystkie inne
łaski, które wam Chrystus Pan ofiaruje codziennie; nie
zaniedbujcie korzystać z tego skarbu, który sobie tak łatwo
przywłaszczyć możecie; albowiem mógłby was kiedy
zaskoczyć czas, w którymby staranie o ten skarb było za
późne.

ROZDZIAŁ IX.
WE MSZY ŚW. PAN JEZUS WZNAWIA ŚMIERĆ SWOJĄ.
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Według Ewangelji świętego Jana, rzekł Chrystus Pan:
Większej nad tę miłości żaden niema, aby kto duszę swą
położył za przyjacioły swoje (Jan 15, 13): albowiem nikt nie
ma nic przedniejszego, nic milszego, nad dusze i życie
swoje. Miłość Chrystusa Pana ku nam bez porównania była
większą, gdyż poświęcił życie swoje nietylko za swych
przyjaciół, lecz także za najzaciętszych swych nieprzyjaciół,
i to nie życie zwyczajnego człowieka, ale życie swoje
najświętsze, najdoskonalsze. Rzekł Pan Jezus: Duszę moją
kładę za owce moje (Jan 10, 15). Osobliwsze mają te słowa
znaczenie, bo nie mówi Pan Jezus: życie moje za owce moje
położyłem, albo położę, ale „kładę”, jakby chciał
powiedzieć: „nie przestaję poświęcać życia mego za moich
wiernych”. To czyni codziennie we Mszy świętej, w której
wznawia śmierć swoją.
W niektórych okolicach (w Oberammergau), jest zwyczaj, że
ludzie przedstawiają w czasie wielkiego postu całą mękę
Jezusową w żywych obrazach, gdzie przedstawiający
Chrystusa przybity niby do krzyża, poczyna konać i wśród
boleści śmiertelnych oddaje ducha, co stojących do koła
ludzi do łez porusza. Nie tak dzieje się we Mszy św., gdzie
nikt nie występuje w osobie umierającego Chrystusa, tylko
On sam. Ani Aniołom ani żadnemu Świętemu nie chciał Pan
Jezus tego powierzyć, gdyż Jego Osoby nikt nie zdołałby
zastąpić. Żeby więc Bóg i całe niebo i ziemia mieli
codziennie przed oczami obraz Jego śmierci na krzyżu,
przedstawia im Sam we wszystkich Mszach św. śmierć
swoją tak, jak ją poniósł na krzyżu; co wyjaśnię naprzód
następującym przykładem, a potem udowodnię nauką
teologów.
Ojciec Cezary z klasztoru Heisterbach opowiada nam:
Pewien nasz zakonnik, z nazwiska Gottszalk, we Mszy św.,
którą w nocy Bożego Narodzenia odprawiał przy bocznym
ołtarzu, po Podniesieniu zamiast Hostji ujrzał w swojem
ręku piękne dzieciątko. Uczuł radość niewymowną z tego
objawienia, lecz nikomu o niem nie wspomniał, dopiero
przed śmiercią swoją wyjawił to cudowne zdarzenie
naszemu Opatowi, ten zaś opowiedział o tym cudzie
sąsiedniemu plebanowi, Adolfowi Delfern, który nie będąc

gorliwym w wypełnianiu obowiązków swego stanu
kapłańskiego, lekkomyślne wiódł życie. Pleban ten,
usłyszawszy o tem objawieniu, westchnął głęboko i rzekł:
„Czemu też Pan Bóg objawia takie rzeczy tylko Świętym i
ludziom żywej wiary? Czemu raczej nie objawi takich rzeczy
cudownych mnie nędznemu i innym, co doznają pokus
wątpliwości, czy w Hostji jest Bóg żywy”. Wkrótce potem
miał on we Mszy świętej takież objawienie, jakie był widział
pobożny ksiądz Gottszalk, które ujrzawszy przeraził się
bardzo, lecz wnet ochłonąwszy patrzał na Dzieciątko mile
uśmiechające się i wesoło spoglądające na niego. —
Odwrócił potem św. Hostję, pragnąc widzieć także drugą jej
stronę. Tam zaś ujrzał Pana Jezusa na krzyżu konającego;
czem tak został przejęty, że długo wahał się, czy dalej ma
odprawiać Mszę świętą. Lud zgromadzony dziwował się
proboszczowi, że stoi przy ołtarzu jakby nieruchomy, roniąc
tylko łzy rzęsiste, aż nareszcie, gdy znikło objawienie, Mszy
św. dokończył. Ponieważ lud ciekawy czekał wytłumaczenia,
proboszcz wszedł przeto na ambonę i opowiedział ludziom
ze łzami, jakie oglądał objawienie. Wrażenie stąd w jego
sercu pozostało tak silne, że odtąd dni pędził na ciągłej
pokucie i swym parafjanom był wzorem przykładnego
życia41).
Zdarzenie to poucza nas, w jaki sposób nasz Zbawiciel
stawia przed oczy Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu bolesną
swoją śmierć we Mszy świętej. O gdyby i nam także dana
była łaska, którą Bóg obdarzył owego kapłana, abyśmy
ujrzeli kiedy w Hostji świętej umierającego Pana Jezusa,
jakżebyśmy radzi uczęszczali na Mszę św., jakże nabożnie
słuchalibyśmy jej i z jakim żalem serdecznym litowalibyśmy
się nad Zbawicielem naszym! Wprawdzie nie widzimy Go
oczami naszego ciała, ale widzimy go oczami naszej duszy i
wierzymy całą siłą żywej wiary. A ilekroć tę wiarę budzimy
w sobie, tylekroć Panu Jezusowi okazujemy cześć i miłość, i
za każdym razem znaczną zyskujemy nagrodę. Dla
mocniejszego zaś utwierdzenia w nas tej wiary, podaje nam
Chrystus Pan we Mszy świętej kilka wyraźnych znamion
swojej śmierci, które nam światli teologowie tak wykładają:
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Pan Jezus, ofiarując przy ostatniej wieczerzy Boskie Ciało i
Boską Krew swoją, nie myślał tego uczynić razem, ani pod
jedną postacią, ale chciał konsekrować dwa razy i pod
dwiema postaciami, by nam tem żywiej stawić przed oczy
śmierć swoją. Mógł był wymówić te słowa nad chlebem
tylko: „To jest moje Ciało i moja Krew”, a byłby prawdziwie
przemienił się ten chleb w Jego żywe Ciało i w Jego żywą
Krew. Gdyby tak był uczynił, wtedy nie przedstawiałaby
postać chleba tak wyraźnie bolesnej Jego śmierci. Dlatego
chciał wprzódy chleb, mocą słów konsekracji, przemienić w
swe Ciało święte i dać je spożywać swym uczniom.
Następnie chciał także wino, również osobno, przemienić w
swoją Krew najświętszą i podać ją swym uczniom do picia.
Tudzież przez Ducha Świętego natchnął Kościół, że kapłani
najprzód Hostję w Ciało Jego najświętsze przeistaczają i
podnoszą, potem wino w najświętszą Krew Jego
przeistaczają i podnoszą i takim sposobem śmierć Jego
ludowi przed oczy stawiają.
O. Łęczycki w tym przedmiocie tak się wyraża: „Ponieważ
śmierć naturalna pochodzi z całkowitego odłączenia się
krwi od ciała, a Pan Jezus w ten sposób umrzeć chciał na
krzyżu i spełnić krwawą ofiarę, przeto też w ofierze Mszy
św. przedstawia się ta Jego śmierć przez odłączenie Krwi od
Jego Ciała. Albowiem mocą słów konsekracyjnych
przedstawia się Jego Ciało pod postacią chleba, a Jego Krew
pod postacią wina42). Ponieważ Ciało i Krew Chrystusa
prawdziwie i rzeczywiście są obecne, przeto też odbywa się
prawdziwe i rzeczywiste ofiarowanie przez to, że istota
chleba i wina rzeczywiście się niszczy i prawdziwie się
przemienia w istotę Ciała i Krwi Chrystusa Pana.
Jak wielkie ma Bóg wszechmocny upodobanie w tem
ponawianiu bolesnej śmierci Chrystusa, tego żaden
człowiek ani wypowiedzieć, ani zrozumieć nie zdoła.
Zaledwie zdolni jesteśmy cokolwiek to pojąć i opowiedzieć.
Chrystus bowiem, okazując Bogu Ojcu we Mszy świętej
śmierć swoją, składa Mu i ofiaruje zarazem na nowo
doskonałe posłuszeństwo, na które Mu się kiedyś
dobrowolnie ofiarował. Był mu wprawdzie we wszystkiem
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zupełnie posłuszny: żadne jednak posłuszeństwo nie było
ludzkiej jego naturze trudniejsze nad to, żeby postradać
dobrowolnie życie i śmierć ponieść najboleśniejszą. To tak
ciężkie posłuszeństwo opisuje św. Paweł, mówiąc: Sam się
poniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci
krzyżowej. Żebyśmy zaś wiedzieli, jak przyjemnem było
Bogu Ojcu to bohaterskie posłuszeństwo i jak Syna swego
wynagrodził za nie, dodaje św. Paweł: Dlaczego i Bóg
wywyższył Go i darował mu imię, które jest nad wszelkie
imię, aby na imię JEZUSOWE wszelkie kolano klękało (Do
Filip. 2, 5). Doskonałe to posłuszeństwo ofiaruje Chrystus
Ojcu swojemu we Mszy św., a zarazem z niem ofiaruje mu
także wspaniałe cnoty, które w śmierci pokazał, to jest
największą niewinność, najgłębszą pokorę, niewyczerpaną
cierpliwość i najgorętszą miłość, jaką żywił w sobie nietylko
ku swemu Ojcu, lecz także ku swoim oprawcom,
nieprzyjaciołom i wszystkim niewdzięcznym grzesznikom.
Nadto ukazuje Pan Jezus Bogu Ojcu okropne boleści, ile ich
wycierpiał przy swej śmierci: bolesne rany, które Jego serce
poniosło, bojaźń śmiertelną, rozdzieranie członków ciała, a
na ostatku przebicie Jego boku. To wszystko tak Mu żywo
przedstawia, jakoby się teraz działo powtórnie, i ponawia
nieskończone upodobanie, które wówczas przy śmierci
swojej sprawił Bogu Ojcu, patrzącemu na ukochanego
swego Syna, jak z miłości ku Niemu i dla większej chwały
Jego śmierć ponosił najokrutniejszą; przeto jak Chrystus
wówczas złagodził gniew swego Ojca, grzesznikom wyprosił
miłosierdzie i świat z Nim pojednał, tak też czyni to samo
we wszystkich Mszach św. i tyle nam zyskuje zbawienia, że
nigdy zanadto Mu wywdzięczyć się nie możemy.
Przypatrzmy się nieco świadectwom Ojców Kościoła, byśmy
ocenić mogli, jak wielkie korzyści przynosi nam ta
ponowiona śmierć Chrystusa Pana. A najprzód św. papież
Grzegorz Wielki tak mówi: „Ta bezkrwawa Ofiara
zachowuje dusze od zatracenia wiecznego, ponieważ w
tajemnicy zbawiennej przedstawia śmierć Jednorodzonego
Syna Bożego”43). Jakże to pełne pociechy słowa dla
wszystkich, którzy dla grzechów swoich lękają się
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potępienia wiekuistego. Św. Grzegorz, który był bardzo
uczonym i świętym doktorem Kościoła, mówi wyraźnie, że
bolesna śmierć Jezusa właśnie dlatego, iż we Mszy św.
duchowym sposobem się przedstawia, taką posiada moc, że
biedne dusze od śmierci wiecznej zachowuje. Chceszli więc
uniknąć śmierci wiecznej, uczęszczaj pilnie na Mszę św.,
uwielbiaj bolesną śmierć Chrystusa i ofiaruj ją Bogu Ojcu.
Ważne są także i bardzo pocieszające słowa kardynała
Stanisława Hozyusza, biskupa warmińskiego, który tak
mówi: „Lubo Chrystusa we Mszy św. powtórnie nie
zabijamy, przywłaszczamy sobie przecież śmierć Jego tak
zupełnie, jakoby co dopiero umarł. W krwawej ofierze
krzyżowej była śmierć Jego krwawą; w niekrwawej Ofierze
Mszy świętej jest niekrwawą i tajemniczą, a jednak tak
samo sprawia skutki krwawej śmierci, jakby przez śmierć
Jego były działane”44). Nie są to dziwy, że ponowna a
duchowa śmierć Chrystusowa tyle skutkuje i tyle nam
pożytków przynosi, co śmierć Jego bolesna i cielesna?
Tak przecież twierdzi ten kardynał, dodając następujące
słowa: „albowiem tak staje się śmierć Chrystusa i jej owoce
we Mszy św. naszą własnością, jak gdyby Chrystus umarł
rzeczywiście”. Jeżeli tak jest, jaką moc mieć musi Msza św. i
ile dobrego wyjedna temu, kto jej słucha nabożnie? Gdybyś
czytelniku mój, na górze Kalwaryjskiej był przy śmierci
twego Zbawiciela, ileż łask zbawiennych i dóbr duchowych
byłbyś wówczas otrzymał? A te same korzyści pozyskać
sobie możesz w każdej Mszy św., bylebyś tak się na niej
zachował, jakbyś się był zachował przy śmierci Zbawiciela
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twego.
O pożytkach śmierci Pana Jezusa trafnie mówi Ojciec
Segueri: „Ofiara krzyżowa ogólną była przyczyną
zgładzenia grzechów; ofiara mszalna jest przyczyną
szczegółową, która przywłaszcza skutki przelanej krwi
Chrystusowej poszczególnym osobom. Śmierć i męka
Chrystusowa skarb zebrały, Ofiara mszalna zaś rozdaje go.
Śmierć Chrystusowa wspólną jest skarbnicą, Msza św. zaś
jest do niej kluczem”45). Czyliż te słowa nie są pociechy
pełne dla wszystkich ubogich w zasługi, aby otuchy nabrali
i pilnie uczęszczali na Mszę świętą, by przez nią zbogacić
swoje ubóstwo. Albowiem gdy przybywasz na Mszę świętą,
oddaje ci Pan Jezus klucz do swojej przeobfitej skarbnicy,
dozwoli ci wejść do niej i tyle sobie zabrać, ile w miarę
twego nabożeństwa przyswoić sobie zdołasz.
Stąd dla ciebie nauka, żebyś codziennie nabożnie bywał na
Mszy świętej, uważając się obecnym z Chrystusem Panem
na górze Kalwaryjskiej i pragnąc tam nieść Mu ulgę w Jego
męce i śmierci. Tak też naucza nas Tomasz a Kempis, kiedy
mówi: „Gdy Mszę odprawisz, albo Mszy słuchasz, ofiara ta
tak dla ciebie wielką, nową i radosną być powinna, jak żeby
w tej chwili Chrystus zstępując do łona Matki Dziewicy stał
się człowiekiem; albo w tej chwili do krzyża przybity,
cierpiał i umierał dla zbawienia rodu ludzkiego”46). I
owszem, cierpi niejako Chrystus i umiera rzeczywiście
duchowo za każdego słuchającego Mszy świętej i to z taką
miłością, z jaką umarł cieleśnie za wszystkich grzeszników.
O Boże mój, co to za miłość, Boże! co to za łaska, że Jezus
Chrystus, Syn Boży umiera za wszystkich słuchających
Mszy świętej takim samym sposobem duchownie, jakim
niegdyś umarł cieleśnie. Gdybyś był na Kalwarji i ofiarował
Bogu Ojcu okrutne męczarnie umierającego Syna Jego, czy
myślisz, że nie odpuściłby ci wszystkich twoich grzechów?
Bezwątpienia, byłby Ojciec litościwy z całego serca udzielił
tobie, grzesznikowi skruszonemu, odpuszczenia wszystkich
twych grzechów i kar dla bolesnej męki Syna swego
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najmilszego. Czyń więc to samo we Mszy świętej, albowiem
Jezus twój najmilszy jest tamże obecny i duchownie za
ciebie umiera.

ROZDZIAŁ X.
WE MSZY ŚWIĘTEJ PAN JEZUS WZNAWIA PRZELANIE
PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI SWOJEJ.
Paweł św. pisze w Starym zakonie o obrządku pokrapiania
ludu krwią, zabijanych na ofiarę bydląt i oczyszczenia i
poświęcenia wszystkiego takiem pokrapianiem, temi słowy:
Gdy Mojżesz wszystko przykazanie zakonne przeczytał
wszemu ludowi, wziąwszy krew cielców i kozłów z wodą i
wełną szkarłatową i hizopem, same też księgi i lud
wszystek pokropił, mówiąc: ta krew testamentu, który do
was Bóg nakazał, ktemu i przybytek i wszystko naczynie
służby krwią takież pokropił. A niemal wszystko we krwi,
według zakonu bywa oczyszczono: a bez rozlania krwie nie
bywa odpuszczenie (Do Żydów 9. 19).
To rozlanie krwi i to pokropienie, były wyobrażeniem
rozlania i pokropienia krwią Boską Chrystusową, przez
którą daleko lepiej oczyszczamy się z grzechów, jak żydzi,
albowiem tak mówi św. Paweł na temże miejscu: Albowiem
jeśli krew kozłów i wołów i popiół jałowicy pokropiony,
splugawione poświęca ku oczyszczaniu ciała, jako daleko
więcej krew Chrystusowa, którą przez Ducha Świętego
samego siebie ofiarował niepokalanym Bogu, oczyści
sumienie nasze od martwych uczynków ku służeniu Bogu
żyjącemu! (Do Żydów 9. 13 i 14).
Tu może powiesz: „Pan Jezus Krew swą najświętszą przelał
w męce swojej i pokropił nią żyjących wówczas wiernych;
myśmy jednak wtedy nie żyli jeszcze na świecie, dlatego
pozbawieni jesteśmy tej wielkiej łaski”. Lecz o to się nie
frasuj, mój drogi, gdyż najświętsza Krew Chrystusowa
wówczas się przelała tak samo za nas, jak za ówczesnych
wiernych. Obmyślił nadto Pan Jezus inny jeszcze sposób,

mocą którego codzień jeszcze przelewa Krew swoją świętą,
pokrapiając nią i oczyszczając dusze nasze; a chcesz
wiedzieć, kiedy i gdzie się to dzieje, to ci powiem, że dzieje
się we wszystkich Mszach świętych, co ci tu wytłómaczę
dokładniej:
Jako pierwszego świadka stawiam św. Augustyna, tak
mówiącego: „We Mszy świętej przelewa się Krew Chrystusa
za grzechy świata”47). Są to jasne słowa, żadnego nie
potrzebujące tłómaczenia, a świadek ten tak jest
wiarogodny, że nikt mu nie zaprzeczy. Za drugiego świadka
stawiam św. Jana Złotoustego, tak nauczającego: „Baranek
Boży zabity bywa dla ciebie; krew płynie duchownie z
ołtarza; krew w kielichu będąca, dla twego oczyszczenia
czerpie się z niepokalanego boku”48). Ojciec Kisseli
tłómaczy te słowa św. Jana, mówiąc: „Chrystus raz Krew
swoją przelał widzialnie, przy czem obecnymi być nie
mogliśmy; we Mszy świętej zaś powtarza się to przelanie
Krwi codziennie niewidzialnie. Albowiem niewidzialnie
bywają Jego ręce zranione, Jego nogi przebite, Jego bok
otworzony i Jego Krew przelana. Niezliczone Jego zasługi
przywłaszczać sobie możemy skruchą, żalem i Komunją św.,
przedewszystkiem zaś słuchaniem Mszy świętej”.
Pomnij na te słowa: są bowiem bardzo ważne, gdyż ten
światły Ojciec uczy, że osobliwie słuchaniem Mszy świętej
przywłaszczyć sobie możemy zasługi Chrystusowe.
Wreszcie dodaje jeszcze te godne uwagi słowa: ,,We Mszy
świętej czerpie kapłan mocą słów konsekracji Krew Boską,
jakoby z boku Chrystusa, żeby płynęła ku twemu
oczyszczeniu, uświęceniu i na zgładzenie twych grzechów”.
Wiele jeszcze świadków mógłbym przywieść na dowód
mego twierdzenia, poprzestanę jednakże na następujących
słowach sławnego teologa, Ojca Herweja Natalisa: „Ta sama
Krew, która płynęła z boku Chrystusowego, jest w kielichu i
duchownie przelewaną bywa za nas na odpuszczenie
grzechów, co wynika ze słów konsekracji: „Ten jest bowiem
kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza,
47
48

Sermo. 11. de Sanctis.
De Eucharistia.

tajemnica wiary, która (krew) za was i za wielu będzie
wylana na odpuszczenie grzechów”49). Te słowa Pan Jezus
wymówiwszy, przemienił niemi wino w swą Krew
najświętszą. Te słowa wymawiają także kapłani z rozkazu
Chrystusa, stwierdzając, że tak jest prawdziwie, czyli, że to
ma stać się prawdą; co też rzeczywiście staje się prawdą,
gdyż wino przemienia się w prawdziwą Krew Chrystusa
Pana.
Ale kapłan mówi nietylko: „Ten jest kielich krwi mojej”, lecz
mówi jeszcze: „która za was i za wielu będzie wylaną na
odpuszczenie grzechów”. Jak więc słowa pierwsze
sprawdzają się nieomylnie, tak też następne słowa
sprawdzić się muszą. Stąd wynika, że Przenajświętsza Krew
Chrystusowa przelaną bywa prawdziwie we Mszy świętej.
„Za was i za wielu”, mówi kapłan, to jest: za was obecnych i
za wielu nieobecnych, którzy Mszę świętą zamówili, i za
tych, którzyby radzi słuchać Mszy św., gdyby tylko mogli, i
za tych, którzy dla choroby, uwięzienia, dla spraw ważnych,
gdy odprawia się Msza święta, być na niej nie mogą, a w
domu swą intencję Bogu ofiarują. Za tych wielu przelewa
się także krew Chrystusowa we Mszy świętej na
odpuszczenie ich grzechów.
Ten dowód przewyższa wszystkie inne, gdyż jego
prawdziwość opiera się na słowach, które wyszły z ust
samego Boga. O! nie jestże to tajemnica cudowna? Nie
jestże niezmierną ta miłość Pana Jezusa ku nam nędznym
grzesznikom. Prawie trudno uwierzyć, że ukochany Jezus,
który drogą Krew swą przelał za nas do ostatniej kropli,
przelewa ją ponownie codzień i co godzinę, a to na
przebaczenie naszych grzechów, dla naszego wiecznego
zbawienia! O! co za wielka to łaska. O! zaiste, wielkiego
szczęścia dostępują, którzy pobożnie słuchają Mszy świętej,
albowiem Krew Chrystusowa przelewa się nie tylko za nich,
ale i na przebaczenie ich grzechów. „Ilekroć bowiem
przelaną bywa Krew Chrystusowa, tylekroć przelaną jest na
przebaczenie grzechów”, mówi św. Ambroży. Któżby przeto
nie chciał uczęszczać na Mszę świętą, przekonawszy się, że
tam dostępuje odpuszczenia swych grzechów; jak to się
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dzieje, będzie wytłomaczonem w rozdziale XV. Że zaś
prawdziwa Krew Chrystusowa jest w kielichu, Pan Bóg
objawił wielu cudami, przytaczamy tu tylko dwa
następujące:
Pobożny Ojciec Cesaryusz opowiada: że około r. 1220 żyła w
diecezji Kolońskiej pustelnica, która od świata stroniąc,
mieszkała w domku, który do kościoła przybudować sobie
kazała. Wielu bowiem w owych czasach było ludzi w taki
sposób życie wiodących. Różne wprawdzie ta pustelnica
wypełniała uczynki pokutne i w szczególnej czci miała Mszę
świętą, którą przez okienko swego domku widzieć i słyszeć
mogła; jednak szatan zawistny, nie zdoławszy zaniepokoić
jej żadną inną pokusą, nasuwał jej myśl, że w
konsekrowanym kielichu niema prawdziwej Krwi Chrystusa.
Te podszepty tak były silne, że słaba dziewica nie mogła im
się oprzeć i opowiedziała swą wątpliwość osobom, z
któremi przestawała. Pan Bóg zaś litujący się nad wierną
swą służebnicą, chciał ją widocznym cudem uwolnić od
sideł czartowskich, co się w następujący sposób stało:
Proboszcz pewien, w pobliżu mieszkający, odprawiając
pewnego dnia Mszę świętą, wywrócił niebacznie z
szczególnego dopuszczenia Bożego kielich konsekrowany,
czem bardzo się przeraził, tem więcej, gdy ujrzał, jak
rozlane krople wina zamieniły się w żywą krew, i łatwo
sobie wyobrazić, z jakiem przerażeniem dokończył Mszy
świętej. Poczem w ukryciu zmył starannie w zakrystji
krwawy korporał letniem winem nad kielichem. Czynił to
kilka razy płacząc i smucąc się, krwawych kropli wszakże
wywabić nie zdołał. Czego, gdy tego dnia po parę razy
daremnie dokonać usiłował, przeląkł się bardzo z obawy, że
go czeka kara Boska. Wszelkich przez cały ten tydzień
używał sposobów; opłakiwał swą winę i błagał Boga
serdecznie, ażeby raczył oczyścić korporał z tych kropli
krwawych; ale modlitwy jego nie zostały wysłuchane. W
niedzielę następną zabrał z sobą korporał na ambonę;
opowiedział ludowi, co się stało i pokazał mu łzami zalany,
krwawe na nim ślady. Każdy zadrżał na widok krwi
Chrystusowej i serdecznie żałował za grzechy swoje.
Proboszcz prosił wszystkich, żeby z nim razem modlili się
gorąco do Boga o usunięcie owych kropli krwi z korporału.

Długo się modlili i gorąco, i kapłan zmywał ponownie
korporał w ich oczach kilka razy nad kielichem, lecz
napróżno. Wtedy poznał, że w tej sprawie ukryta jest jakaś
myśl Boża, i że Bóg nie chce, żeby ten cud miał być
zatajony. Poszedł przeto z tym świętym korporałem do
Kolonji do scholastyka katedralnego Rudolfa, męża
znakomitego imienia, a opowiedziawszy, co z
konsekrowanym kielichem zaszło, pokazał korporał Krwią
najświętszą zbroczony, dodając ile razy zmywał go
nadaremnie. Ten, ujrzawszy Krew św., bojaźnią przejęty,
upadł pokornie na kolana, ucałował ze czcią wyraźną krew
kilka razy i długo myślał, coby proboszczowi dać za
odpowiedziedź, i rzekł nareszcie: „Nikt zaprzeczyć nie
może, że ten cud stał się ku naszemu zbawieniu, i że go Bóg
zdziałał dla utwierdzenia niedowiarków w wierze w ten
Przenajświętszy Sakrament. Powiedz mi więc: czy jest kto w
waszej parafji, coby wątpił o tym Przenajświętszym
Sakramencie?” Proboszcz odrzekł: „Mam w parafji jedną
pustelnicę, która bardzo wątpi o obecności Krwi
Chrystusowej i o swem zwątpieniu często innym opowiada”.
Wtedy rzekł scholastyk: „A więc niezawodnie Bóg
wszechmogący chciał dlatego okazać znaki Krwi
najświętszej na tym korporale, aby ta pustelnica widząc je,
wątpić przestała i w wierze w ten Przenajświętszy
Sakrament utwierdziła się. Idź przeto do niej, pokaż jej ten
święty korporał i napomnij ją uroczyście, żeby nie
poddawała się wątpliwościom swoim”. Uradowany z takiej
odpowiedzi, pobiegł proboszcz do pustelnicy i wypytywał
się, czy wierzy w obecność Chrystusa w kielichu świętym.
Wyznała mu szczerą prawdę, mówiąc: „wierzę wprawdzie,
że w Hostji świętej rzeczywiście jest obecne Ciało i Krew
Pana Jezusa: pojąć jednak nie mogę, żeby ta sama Krew
miała także być w kielichu, bo Chrystus niema Krwi bez
Ciała”. Proboszcz wytłumaczył jej, jak w kielichu, mocą
słów konsekracji, znajduje się Krew najświętsza; że zaś
Krew żywa bez Ciała istnieć nie może, przeto łączy się też w
kielichu Ciało Pańskie z Krwią Jego. Pomimo wszelkich
dowodów, jednak nie zdołał kapłan oświecić zaślepionego
rozumu, ani wyprowadzić ją z błędu. Wtedy wydobywszy
krwią zbroczony korporał, pokazał go i opowiedział całe
zdarzenie. Pustelnica zaś, zobaczywszy Krew najświętszą,

tak się przeraziła, że padła na ziemię, rzewnemi łzami
opłakiwała błąd swój i wszystkich obecnych prosiła o
przebaczenie. Zarazem głośno wyznała: „Mocno wierzę, że
w konsekrowanym kielichu jest obecna prawdziwa,
naturalna Krew Chrystusa, która za nas na krzyżu była
przelaną, a w tej wierze żyć i umierać pragnę”. Poczem
kapłan zmył na nowo święty korporał nad kielichem,
patrząc ze zdumieniem, że nagle krople Krwi żywej znikły z
niego, co pustelnicy wiarę tem więcej wzmocniło, ponieważ
stąd poznała, że Pan Bóg zdziałał cud tak wielki dla jej
zbawienia50).
Podobne zdarzenie miał Ojciec Piotr Kawagnuelas z zakonu
św. Hieronima, którego długo dręczyły wątpliwości, czy w
Hostji świętej jest rzeczywista Krew święta. Gdy pewnego
razu odprawiając Mszę św., doszedł po Podniesieniu do
słów: Suplices te rogamus etc., co po polsku tak się
tłómaczy: Pokornie prosimy Cię, wszechmogący Boże,
rozkaż, aby ta Ofiara przez ręce św. anioła twego
zaniesiona była na najwyższy twój ołtarz przed oblicze
Boskiego majestatu Twojego i t. d., i wymawiając te słowa,
nisko się skłonił podług przepisu mszału, nagle tak gęsty
obłok zasłonił ołtarz, że ani kielicha, ani Hostji św. widzieć
nie mógł. Przerażony nadzwyczajnie nie wiedział, co znaczy
ten obłok i co się dalej stanie. Po chwili dostrzegł, że Hostję
św. wraz z kielichem zabrała jakaś ręka niewidzialna. Stąd
powiększyło się jego przerażenie i płakał serdecznie,
myśląc, że Bóg go uważa za niegodnego odprawiania Mszy
świętej. Pobudziwszy się zatem do żalu serdecznego za
swoje grzechy, prosił Boga gorąco o wybawienie go z tej
trwogi; aż nareszcie po długich modlitwach i płaczu,
wysłuchany, zobaczył znowu odniesiony kielich i Hostję św.
unoszącą się nad otworem kielicha. Wtedy płacząc z
radości, podziękował Bogu za przywrócenie Najświętszego
Sakramentu. Wtem przypatrując się ze czcią Hostji św.
wzniesionej, spostrzegł, jak z niej spłynęło tyle kropli krwi,
ile wprzódy kropli wina wlał do kielicha. To wszystko wielce
go zdziwiło i pocieszyło; a odtąd mocno wierzył, że w Hostji
św. obecna jest prawdziwa Krew Chrystusa Pana51).
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Te dwa zdarzenia pokazują nam, jak wielkiej łaski
dostępujemy, że we Mszy świętej uwielbiać możemy
Przenajświętszą Krew Pana Jezusa. Niema nad nią większej
i kosztowniejszej świętości w Kościele katolickim; ponieważ
jedna kropelka Krwi Chrystusowej, która z Bóstwem jest
złączona, więcej waży, niż wszystkie skarby całego świata, a
nawet całego nieba. Przenajdroższą Krew mamy we Mszy
świętej nietylko obecną, ale także jako własność naszą i tak
samo do nas należy, jak ofiarowany komu podarunek należy
do niego. Ponieważ bowiem, jak wyżej powiedziano, Pan
Jezus staje się we Mszy świętej naszą własnością, to też i
Jego Krew najświętsza jest naszą własnością, a jako naszą
własność, ofiarować ją możemy Panu Bogu.
JAKIM SPOSOBEM SKRAPIANI BYWAMY KRWIĄ NAJŚW.
PANA JEZUSA WE MSZY ŚW.
W pierwszej części powyższego rozdziału dowiedzieliśmy
się, jak się odbywa przelanie najświętszej Krwi
Chrystusowej we wszystkich Mszach świętych. Teraz zaś
pomówimy, jakim sposobem wszyscy na Mszy świętej
obecni bywają duchownie skrapiani, i jak na ich biedne
dusze ona spływa. Wyraźne tego przedstawienie mamy w
starym Testamencie, jak św. Paweł przytacza i tłómaczy, to
jest, że Mojżesz przelaną krew cielców i kozłów wylał na
wszystek lud mówiąc: Ta krew Testementu, który Bóg
zawarł z wami (Do Żydów 9. 20). Te same prawie słowa
wyrzekł Pan Jezus przy ostatniej wieczerzy nad kielichem,
mówiąc: Ten jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego
przymierza i t. d. (Łuk. 22. 20), a św. Paweł dodaje jeszcze:
Potrzeba tedy jest, aby wizerunki rzeczy niebieskich krwią
bydląt były oczyszczone, a same niebieskie lepszemi
ofiarami, niźli te (Do Żydów 9. 23). Chciał przez to
powiedzieć: Bożnicę żydowską, która była figurą Kościoła
katolickiego, oczyszczono pokrapianiem krwi cieląt i
kozłów; Kościół katolicki zaś oczyszczany bywa Krwią
zabitego Baranka Bożego. A ponieważ niczego ani krwią,
ani wodą oczyścić nie można, jeżeli wprzódy krwią ani wodą
nie były zmyte, zmaczane lub skropione, to też dusze nasze,

Krwią Chrystusową we Mszy świętej oczyszczone, muszą
nią być skrapiane.
Dowód na to podaje św. Jan Złotousty, pisząc: „Kiedy Pana
Jezusa widzisz ofiarowanego, na ołtarzu leżącego, kapłana
nad Ofiarą schylonego i modlącego się i ludzi obecnych
tam, Krwią Chrystusową skropionych52), czy mniemasz, że
wtedy zostajesz jeszcze między ludźmi i stoisz jeszcze na
ziemi? albo czy raczej nie czujesz się natychmiast
przeniesionym do nieba, że wolny od wszelkiej chuci
cielesnej oglądasz wolną duszą i czystym duchem, co się
dzieje w niebie?”53) Tu więc twierdzi ten światły doktor
Kościoła, że lud podczas Mszy świętej bywa Krwią
Chrystusa skrapiany. Stąd wynika, że Krew najświętsza we
Mszy świętej nietylko się przelewa za nas, ale i na nas.
Zgodnie z nim mówi Marchancyusz: „Krew
najkosztowniejsza przelewa się we Mszy świętej jako św.
Ofiara, i obecni tam wierni tą krwią duchowo bywają
pokrapiani”. Czy to nie jasne? Tak też św. Jan ewengelista
wyraźnie to samo wypowiada: Jezus Chrystus, który nas
umiłował i omył nas z grzechów naszych we Krwi swojej
(Obj. 1. 5). Patrz, tu mówi św. Jan, że Pan Jezus nietylko nas
pokropił Krwią swoją, ale nawet omył. Jedno jeszcze
przytoczę świadectwo św. Pawła: Aleście przystąpili do
Jezusa, pośrednika nowego Testamentu i pokropienia krwi,
lepiej mówiącej, niźli Ablowa. (Żyd. 12. 24). Tu pytam się:
dlaczego przystępujemy do Jezusa, naszego pośrednika?
Odpowiedź: W Komunji św. przystępujemy bliziuchno do
Niego i przyjmujemy Go do serc naszych. Lecz wtedy nie
przystępujemy do Niego jako do naszego pośrednika, ale Go
przyjmujemy tylko jako pokarm naszej duszy. We Mszy
świętej zaś przystępujemy do Niego, jako do prawdziwego
Pośrednika i Orędownika; w niej bowiem zastępuje On
urząd i osobę kapłana, a nawet najwyższego kapłana,
któremu z urzędu służy prawo wstawienia się za swoim
ludem. Skoro więc zbliżymy się do Niego, jako do naszego
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pośrednika, zbliżamy się zarazem do odebrania pokropienia
Krwią, jak powiada św. Paweł. To się dzieje we Mszach
świętych nie cieleśnie, ale duchowo; to znaczy, że nie ciała
nasze pokrapiane bywają, ale dusze nasze. Podczas męki
swojej przelał Pan Jezus Krew swoją; ona zaś spływała na
ręce i na suknie jego katów, a nawet na kamienie i ziemię.
We Mszy św. przelewa Pan Jezus tę samą Krew, lecz nie
spływającą ani na ziemię, ani na ciała, ale na dusze
obecnych wiernych; i podobnie jak Mojżesz pokrapiał
żydów krwią bydląt, a kapłan chrześcijan katolików
święconą wodą, tak też Chrystus dusze pokrapia swą
najświętszą Krwią, którą za nich przelewa we Mszy świętej.
To pokropienie duszy, daleko więcej nam jest pożyteczne,
aniżeli pokropienie ciała; stąd wynika, że kaci wraz z
żydami stojącymi pod krzyżem, choć pokropieni tą Krwią
Boską na rękach i na twarzach, jednak przez nią nie zostali
oczyszczeni, ani nawróceni, ale raczej zatwardziałość ich i
zawziętość stała się jeszcze większą. Gdyby zaś cierpiący
Jezus był pokropił nią ich dusze, zostałyby niewątpliwie
przez to zmiękczone, nawrócone i oczyszczone. Przeto też i
nam małoby się na co zdało, gdyby we Mszy świętej
pokropione były Krwią Chrystusową ciała nasze, ale wielce
nam jest pożytecznem, gdy nią pokropione są nasze dusze,
ponieważ przez to biorą uświęcenie.
Słuchaj co mówi o tem św. Magdalena de Pazzis: „Kiedy
dusza otrzymuje tę Krew, dostępuje takiej godności, jakby
się odziała kosztowną szatą; a nawet tak cudnie jaśnieje i
świeci, że gdybyś blask duszy pokropionej Krwią
najświętszą mógł zobaczyć, uwielbiałbyś ją jakoby
Bóstwo”54). O szczęśliwa dusza, taką pięknością obdarzona!
O szczęśliwe oko, godne oglądać tę cudną piękność!
Czytelnicy drodzy, uczęszczajcie na Mszę świętą, abyście w
niej pokropieni Krwią Chrystusową i przyodziani w
kosztowne szaty, w wiecznej chwale jaśnieli z wszystkimi
Aniołami i Świętymi; abyście zaś jeszcze mocniej wierzyli,
że najświętsza Krew Chrystusa Pana spływa na nas we
Mszy świętej, opowiem wam przykład osobliwszy:
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Platina, który opisał żywoty Papieży rzymskich, opowiada w
żywocie Urbana IV, iż około roku 1263 w mieście Bolsena,
niedaleko Rzymu, żył pewien kapłan, który odprawiając
Mszę świętą, gdy wymówił słowa konsekracji nad Hostją
świętą, wskutek podszeptów czarta wątpić zaczął, czy też w
tej Hostji prawdziwie był Chrystus. Myślał sobie: „Toć nic z
niego nie widzę, nic z niego nie czuję, żaden znak nie
przekonywa mnie wyraźnie o tem. A zatem nieprawdą jest,
żeby to był Chrystus, ale poprostu opłatek”. Tym sposobem
nietylko wątpił, ale nawet wyparł się obecności Chrystusa i
popadł w szkaradną herezję. Pomimo zwątpienia, dalej
odprawiał Mszę świętą, podniósł Hostję konsekrowaną w
górę. A tu, o cudo! z Hostji podniesionej zaczęła krew
spływać, jakoby z lekkiej chmury deszczyk rosił. Widząc to
kapłan, tak się przeraził, że nie wiedział co robić, ale chwilę
stał jakby w zachwyceniu z wzniesioną Hostją i zdumiały
widział, jak Krew powoli z Hostji kroplami spadała. Lud
przytomny, który patrzał na ten cud, tak się zatrwożył, że
głośno począł wołać: „O Krwi najświętsza! co to znaczy? O
Krwi Boska! któż sprawcą twego przelania?” Inni wołali: „O
Krwi brocząca! spływaj na nasze dusze i oczyszczaj je z
grzechów naszych! O Krwi kosztowna! odpuść nam nasze
winy i wołaj do Boga o miłosierdzie nad nami!” Słowem,
każdy inny wydał okrzyk, jedni bili się w piersi, inni rzewnie
płakali. Te pomieszane wołania ludu ocknęły kapłana z
odrętwienia, opuścił Hostję świętą i chciał ją złożyć na
korporale, lecz spostrzegł, że ten obrusek tak był Krwią
świętą zroszony, że zaledwie suche było miejsce, gdzieby
złożyć mógł Boga swego. Wtedy dopiero oczy mu się
otworzyły, poznał swój błąd i z całego serca żałował za
niedowiarstwo swoje. Dokończył wprawdzie Mszę świętą,
ale z takiem wzruszeniem, że często zanosił się od płaczu.
Złożywszy korporał pokrwawiony po Komunji św., zakrył go
ile mógł, by zataić ten wielki cud. Ludzie przystąpiwszy do
niego, pytali go, co się działo w czasie Ofiary św., chcąc
dowiedzieć się, czy prawdą jest, co ujrzeli. Zniewolony
zatem, wydobył korporał, pokazał go ludowi, który widząc
korporał Krwią najświętszą zbroczony, padł na kolana, bił
się ze skruchą w piersi i rzewnie płacząc, wzywał Boskiego
miłosierdzia. Wieść o tym cudzie szerzyła się coraz dalej,
mnóstwo ludzi pobożnych zbiegało się do Bolseny, by uczcić

cud ten rzeczywisty. Gdy papież Urban IV. dowiedział się o
tem, zawezwał kapłana do siebie, żądając zarazem zabrania
z sobą korporału. Z wielką bojaźnią stawił się kapłan, upadł
do nóg Papieżowi, wszystkim zgromadzonym kardynałom i
kapłanom, prosząc ich ze łzami w oczach, o litość nad sobą,
za grzech swój. Papież zapytał się, coby złego uczynił? On
zaś opowiedział, jakie miał wątpliwości, jak spływała Krew
najświętsza i pokazał krwawy korporał. Papież wraz ze
wszystkiemi duchownymi upadli na kolana, adorowali krew
najświętszą, ucałowali cudem naznaczony korporał i
przypatrując się mu, uczuli szczególne wewnętrzne
wzruszenie. Papież kazał na uczczenie Krwi najświętszej
wystawić kościół wspaniały w Bolsenie i rozporządził, aby
ten święty korporał tamże z wielką czcią był przechowanym
i rok rocznie dnia objawionego cudu w solennej procesji
obnoszonym. To cudowne zdarzenie było jedną z głównych
przyczyn ustanowienia wzniosłej uroczystości Bożego
Ciała55).
Co się stało w Bolsenie przed kilkuset laty, dzieje się
codziennie we wszystkich kościołach w każdej Mszy św.
Kiedy kapłani najwznioślejsze odprawiają tajemnice,
podnoszą najświętszą Hostję i kielich święty, spływa wtedy
Krew Boska z obu, jakoby żyzny deszcz z obłoków, nie na
ziemię, ani na głowy ludzi, ale na serca, na dusze i na
umysły obecnych, nietylko na pobożnych, ale nawet na
bezbożnych; pobożnych oczyszcza, upiększa i ozdabia,
czyniąc ich płodnymi w dobre uczynki, pokrzepiając w
słabościach, ochładzając w ciężkich pokusach, wiele działa
w nich dobrego, w miarę usposobienia każdego człowieka;
dusze zaś bezbożne usiłuje przerobić na pobożne, serca
zatwardziałe zmiękczyć, umysły grzesznych nawrócić, a
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wszystkim nieprzyjaciołom łaskę i przyjaźń Boską ofiaruje.
Choćby grzesznik tak był zatwardziały, że łaski Boskiej
przyjąć nie chce, Krew najświętsza woła jeszcze za nim do
Boga i odwraca sprawiedliwą pomstę Bożą od niego.
Widzisz więc, ile to dobrego Krew najświętsza sprawuje w
dobrych ludziach i w złych. Poznajże przeto, jak pożyteczne
jest dla dobrych i złych, ażeby pilnie uczęszczali na Mszę
świętą. Ona bowiem oczyszcza ich z grzechów, jak św. Jan
mówi: Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego
grzechu (I Jan I, 7). Złych chciałaby także oczyścić, a że
oczyszczonymi być nie chcą, zwolna przysposabia ich do
takiego oczyszczenia. Rozważ zatem pilnie, duszo Boga
miłująca, jak wielkich dostępujesz łask, gdy w każdej Mszy
św. prawdziwą Krwią Jezusa Chrystusa bywasz pokropioną,
oczyszczoną i ozdobioną. O gdybyś sama oglądać się mogła
w tej ozdobie i piękności, jakżebyś się wielce ucieszyła,
jakże serdecznie dziękowałabyś Bogu i jak pilnie
słuchałabyś zawsze Mszy świętej!
Gdybyś był obecny na górze Kalwaryjskiej i stojąc pod
krzyżem, Krwią Chrystusa Pana był pokropiony, nie
poczytywałbyś tego sobie za największą łaskę Bożą?
Bezwątpienia, ubiegałbyś się o nią bardzo pilnie i słusznie.
A pewną jest rzeczą, że kiedy słuchasz Mszy świętej, stoisz
duchowo prawdziwie pod krzyżem świętym, albo przy nim;
a twoja dusza tą samą Krwią najświętszą Chrystusa bywa
pokropioną, którą pokropione byłoby twe ciało, gdyby było
stało pod krzyżem. Jeżeli więc podczas Mszy świętej masz
to samo usposobienie serca, jakiem byłbyś przejęty pod
krzyżem, tyle odniesiesz pożytku z pokropienia Krwią
najświętszą we Mszy świętej, ilebyś odniósł pożytku na
górze Kalwarji.
JAK KREW PRZENAJŚWIĘTSZA WOŁA ZA NAMI
DO NIEBA.
Do różnych łask i dobrodziejstw, spływających na tych, co
słuchają Mszy św., zaliczyć przedewszystkiem tę należy, że
Krew Boska Chrystusa, przelana na ołtarzu, woła za nimi do

Boga i uprasza im miłosierdzie. O jakże pożytecznie i
zbawiennie działa na grzeszników to wołanie, jak potężnie
wstrzymuje od nich ciężką pomstę Boską! Każdy bowiem
grzech ciężki woła do Boga o pomstę i gniew Jego wznieca.
Albowiem w księdze Genessis Pan Bóg rzekł: Krzyk Sodomy
i Gomory rozmnożył się i grzech ich zbytnie ociężał. Ztąpię i
oglądam, jeżliż krzyk, który mnie doszedł, skutkiem
wypełnili, czyli nie tak jest, abym wiedział (Genes. 18, 20).
Te słowa tak rozumiemy, że ciężkie grzechy, wołające do
Boga przeciwko grzesznikom, pomsty się od Niego
dopominają. Tak też mówi św. Jakób: Oto zapłata
robotników, którzy żęli pola wasze, która jest zatrzymana
od was: wołanie ich weszło do uszu Pana zastępów (Jak. 5,
4). U Proroka Izajasza zowie Bóg każdy grzech wołaniem:
Słuchaj ludu i rozważ winnico moja wybrana, domie Izrael!
Jam ciebie zaszczepił; jakim sposobem zamieniłaś się w
gorzkość. Jam oczekiwał po tobie, że czynić będziesz sąd, a
to niegodziwość; wyczekiwałem sprawiedliwości, a oto
wołanie! (Izaj. 5, 7). Z tego widzimy, że niezmierne wołanie
grzechów wzbija się nieustannie do Boga, razi jego Boskie
uszy i gniew jego sprawiedliwy wyzywa przeciw światu.
Któż tedy jest tym, który łagodzi ten gniew nieskończony,
kiedy bez końca grzeszą, i któż odwraca od nich straszną
pomstę Bożą? Niema nikogo na niebie i na ziemi, tylko
Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, którego Krew najświętsza
woła o zmiłowanie nad ludźmi. Albowiem, chociaż wołanie
rozlicznych grzechów jest tak wielkie, że się przedziera aż
do nieba samego, głos jednak Krwi przelanej jest daleko
potężniejszy, bo wszechmocny jest nieskończony, i nietylko
powietrze napełnia, lecz także szerokie i głębokie niebo i
ojcowskie Boga Serce przenika. Chociaż ogromne i
szkaradne wołanie tylu występków okropnych i
niegodziwości niezmiernie rozjątrza Serce Boskie, wszelako
głos przelanej Krwi Chrystusowej jest tak miły i dźwięczny,
że wszelkie uciski i urazy z Boskiego Serca oddali i bardziej
je zmiękczy i ułagodzi, niż je wołanie grzechów zasmuciło.
Ale zapytasz: Jakże Krew najświętsza wołać może do nieba,
kiedy przecież tego wołania nie słyszymy. A ja się pytam:
Jakże Abla krew przelana wołać mogła do nieba, kiedy Abel

już nie żył i jego krew wyciekła z ran mu zadanych? A
przecież rzekł Bóg do Kaina: Głos krwi brata twego woła do
mnie z ziemi (Gen. 4, 10). Nie był to głos cielesny ale
duchowy, jednak tak potężny, że z ziemi wzbił się aż do
nieba, ugodził Serce Ojca Niebieskiego, żądając
pomszczenia na Kainie. Tak samo i głos przelanej Krwi
Chrystusowej we Mszy świętej duchowym jest głosem, lecz
tak potężnym, że zagniewanego Boga zniewala do
miłosierdzia.
Ilekroć najdroższa Krew Jezusa przelewa się we Mszy
świętej, tylekroć woła do wszechmocnego Boga głosem
potężnym i przenikliwym:
„Patrz i rozważ, Boże sprawiedliwy, jakom ja, Krew
najdroższa Twego Syna jednorodzonego przelana była
sromotnie, boleśnie, obficie i z miłości nieskończonej; patrz
i uwzględnij, jak niegdyś szyderczo i okrutnie byłam
znieważona, oplwana, naigrawana i nogami podeptana. To
wszystko wycierpiałam z największą cierpliwością, dlatego,
że grzesznicy przezemnie się oczyścili. Ty zaś, Boże
sprawiedliwy, chciałżebyś ich potępić za ich grzechy i
strącić do piekła? A któż mi wtedy wynagrodzi zniewagi i
szyderstwa poniesione? Przecież potępieńcy tego nie
uczynią, ale z szatańską nienawiścią złorzeczyć mi będą:
skoro zaś się zbawią, wiecznie mnie sławić i wdzięczność
okazywać mi będą. Wysłuchaj zatem, Boże miłosierny!
słusznego mego wołania i dla mnie udziel grzesznikom łaski
nawrócenia i poprawy życia, a sprawiedliwym przymnóż
łask do wytrwania w dobrem”.
Jeżeli Krew najświętsza Chrystusa Pana w taki sposób woła
do Boga, czyliż podobna, aby Bóg nie wysłuchał takiego
wołania? Skoro bowiem krew pobożnego Abla niewinnie
przelana tak potężnie wołała do nieba, że pomstę Bożą
ściągnęła na Kaina bratobójcę, jak sam Bóg zapewnił,
czegóż nie dokaże Chrystusa Krew niewinnie przelana,
kiedy codziennie ponownie przelewa się we Mszy świętej.
Krew Boska wołała do Boga przy obrzezaniu, w Ogrojcu
przy biczowaniu, koronowaniu i ukrzyżowaniu Chrystusa, o

przebaczenie dla świata i uzyskała je, jak mówi św. Paweł:
Bóg był w Chrystusie, świat z sobą jednając (2 Kor. 5, 19).
Ta sama też Krew Boża woła także we Mszy świętej, nie
jednym tylko głosem, ale tylu głosami, ile było kropli Krwi
wylanej. I nie sama woła, ale z nią razem wołają wszystkie
rany Chrystusa Pana i Jego Serce tylu prośbami, ile w niem
było poruszeń i Jego usta wszystkiemi westchnieniami. Czyż
więc być może, żeby tak potężne wołanie Krwi
Chrystusowej i Serca i Ust i Ran i Duszy Jego nie przenikły
Serca Boga Ojca? Choćby Bóg istotnie był postanowił, że
nie okaże grzesznikom miłosierdzia, lecz że ich ukarze
podług sprawiedliwości swojej, to przecież Krew Boża taką
ma moc i wpływ, że przed nią wszystko musi ustąpić w
niebie i na ziemi, a Boska sprawiedliwość żadnej jej słusznej
prośbie odmówić nie może.
Na dowód tego opowiem tu pamiętne zdarzenie, znane
zresztą powszechnie w całych Niemczech katolickich, gdyż
do Waldurn, o których mówić mamy, odbywają się dziś
jeszcze piegrzymki w oktawie Bożego Ciała:
W r. 1330 pewien proboszcz nazwiskiem Otto, w miasteczku
Waldurn, w dawniejszej archidiecezji Mogunckiej,
przewrócił we Mszy św. przez nieostrożność konsekrowany
kielich i Krew najświętszą wylał na korporał na którym
natychmiast pokazał mu się wizerunek Pana Jezusa na
krzyżu wiszącego, po obu stronach mający jedenaście
obrazów koronowanych krwawych głów (t. zw. twarzy św.
Weroniki). Proboszcz tak się przeraził, że po oddaleniu się
ludu, po Mszy św., wyjął kamień ołtarzowy i zakrwawiony
korporał tam schował, lękając się kary duchownej i
świeckiej. Sumienie jednak dręczyło go we dnie i w nocy do
tego stopnia że nareszcie zapadł w ciężką chorobę. W
trwogach śmiertelnych przywołać sobie kazał sąsiedniego
kapłana, zeznał mu wszystko na spowiedzi i dał
upoważnienie opowiedzenia wszystkim, co mu się podczas
Mszy św. wydarzyło.
Po tej spowiedzi wkrótce umarł. Po jego śmierci szukała
komisja, zachowując wszelkie środki ostrożności,
przepisane w takich razach i znalazła pod kamieniem

ołtarzowym korporał, a na nim wizerunki dobrze
zachowane. Wtedy doznawano rozmaitych łask
nadzwyczajnych, przy odwiedzaniu cudownego korporału.
Rozgłos tych cudów doszedł aż do Rzymu, a Papież Urban V.
nadał liczne odpusty tym, którzy pielgrzymowali do
Waldurn dla uczczenia Krwi najświętszej.
Przez kilka wieków widzieć było można na korporale głowy
święte. Obecnie wypełzł wizerunek święty i tylko widać
znaki jakoby plamy na zupełnie dobrze zachowanym
korporale.
Oprócz wszechmocnego wołania Boskiej Krwi
Chrystusowej, uwagi godnem jest, że ta Krew święta
odznacza się inną jeszcze właściwością, to jest przecudną
wonnością z ołtarza unoszącą się ku niebu. O żydowskich
całopaleniach rzekł Pan Bóg do Mojżesza: Rozkaż synom
Izraelowym i rzeczesz do nich: obiatę moją i chleby i zapał
wonności przewdzięcznej ofiarujcie wedle czasów swoich.
Tak czynić będziecie na każdy dzień z siedmiu dni na
podnietę ognia i na wolność przewdzięczną Pana, która
powstanie z całopalenia i z mokrych ofiar każdego (Num.
28, 23). Woń z mięsa spalonego i z krwi bydląt przelanej
ulatująca, była wszechmocnemu Bogu wonnością
przyjemną, łagodzącą gniew Jego. O mój Boże! czegóż tedy
nie dokaże najsłodsza i najsilniejsza woń Krwi Jezusowej,
która przelaną i ofiarowaną bywa na naszych ołtarzach,
jako całopalenie najgodniejsze Boga najwyższego
Kapłan kielich ofiarując, mówi: „Ofiarujemy Panie, kielich
zbawienia, błagając Twej łaskawości, ażeby przed obliczem
Boskiego Twego Majestatu, jako wonny zapach był przyjęty
na nasze i całego świata zbawienie”. Temi go słowy ofiaruje,
ponieważ wino w nim ma być przemienione w najsłodszą i
najprzedniejszą Krew Chrystusową. Św. Paweł powiada:
Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas obiatą
ofiarą Boga na wonność wdzięczności (Efez. 5, 2). Gdy
najdroższa krwawa ofiara na krzyżu była spełnioną i jej
Krew boleśnie przelaną, woń tak cudna wzbijała się do
nieba, że zgładziła wszystkie brzydkie wyziewy, które z
sromotnych ofiar pogańskich, tudzież z tak wielu

szkaradnych grzechów ludzkich wzbiły się w górę. Bo Bóg z
bolesnej śmierci i z przelanej Krwi, więcej miał upodobania,
aniżeli wstrętu ze wszystkich grzechów świata. Kiedy
podczas Mszy świętej do żalu się przeto pobudzisz, ofiaruj
Bogu najsłodszą Krew Jezusową, wtedy przyjemną jej wonią
niweczysz nietylko wyziewy twych grzechów, ale sprawiasz
Panu Bogu daleko większą przyjemność, niżeli była
przykrość, którą Mu uczyniłeś wyziewem swoich
nieprawości.
Opowiada nam Pismo święte o sędziwym niewidomym
patrjarsze Izaaku, chcącym pocałować swego syna Jakóba,
ubranego w szaty Ezawa: Przystąpił i ucałował go i wnet,
skoro poczuł wonność szat jego, błogosławiąc mu rzekł: oto
wonność syna mego, jako wonność pola pełnego, któremu
błogosławił Pan (Genez. 27, 27). Tak też najsłodsza woń
Krwi Boskiej przelanej taki ma skutek, że Pan Bóg
sprzyjając w sposób szczególny człowiekowi pobożnemu,
który mu ją we Mszy świętej ofiaruje, daje mu swe Boskie
błogosławieństwo. Także i Świętych Pańskich taka Msza
szczególnie uwesela, bo przyjemna woń Krwi Chrystusowej
tak się unosi z ołtarza, że napełnia całe niebo i wszyscy jego
mieszkańcy czują się nią nasyceni i uweseleni. Starajże się
przeto chrześcijaninie, abyś w każdej Mszy św. nabożnie
Krew najświętszą uwielbiał, serdecznie jej wzywał i
najżarliwiej ją ofiarował.

ROZDZIAŁ XI.
MSZA ŚW. NAJPRZEDNIEJSZEM JEST CAŁOPALENIEM.
W starym zakonie czworakie głównie istniały ofiary, to jest:
„Całopalenia”, na znak uległości majestatowi Boskiemu; po
wtóre: „Ofiary pochwalne i dziękczynne”, za dobrodziejstwa
od Boga odebrane: po trzecie: „Ofiary pojednania i
błagalne”, na uproszenie dobrodziejstw Boskich; po
czwarte: „Ofiary pokutne”, na osiągnięcie odpuszczenia
grzechów i nagrodzenia kar. Każdą z tych ofiar zanoszono w
sposób osobny, podług prawa Bożego i nie można było

dwojakich ofiar odprawiać w jednakowy sposób.
Od początku świata aż do Chrystusa, niezliczone
ofiarowano Bogu wszechmogącemu całopalenia, które
podług świadectwa Pisma św. były mu miłe i przyjemne. W
zakonie Mojżeszowym obowiązani byli żydzi ofiarować
codziennie dwa roczne jagnięta, jedno rano, drugie
wieczorem na całopalenie; w szabat zaś po dwa, rano i na
wieczór. Na nowiu księżyca ofiarować musieli siedm jagniąt
na całopalenie, dwa cielęta i barana, tyleż na Wielkanoc i
na Świątki i przez siedem dni następnych; na kuczki zaś
przez tydzień, codzień czternaście jagniąt, trzynaście cieląt,
dwa barany i kozła. Oprócz tych kosztownych przepisanych
ofiar, składał każdy żyd według swej pobożności woły,
cielęta, owce, jagnięta, barany, gołębie, wino, chleb,
kadzidło, sól, placki, kołacze na oleju; wszystko to
ofiarowano w wyżej powiedziany czworaki sposób.
Opisujemy ci to dlatego, aby każdy wiedział, jak kosztowne,
mozolne i wielkie były ofiary patrjarchów i kapłanów.
Jednakże owemi drogiemi i trudnemi ofiarami lichą cześć
wyświadczali Bogu wszechmogącemu i lichą też stąd mieli
zasługę, jak św. Paweł powiada w liście do Żydów. Jeżeli
przecież wspomina Pismo św., że te ofiary były wonnością
przyjemną, to z tego pochodzi, że one były wyobrażeniem
krwawej ofiary Chrystusowej. Z tego poznać możesz, jak my
katolicy jesteśmy szczęśliwymi; albowiem najłaskawszy
Jezus takie dał nam całopalenie, które choć nic nie kosztuje
i łatwo ofiarowane być może, jednak majestatowi Boskiemu
jest ofiarą najmilszą, niebu najradośniejszą, światu
najpożyteczniejszą i duszom w czyścu pociechą najsłodszą.
Gdyby ktoś wszystkie całopalenia, ile ich było ofiarowanych
od początku świata aż do Chrystusa Pana, własnoręcznie i z
największą pobożnością był zabił, spalił i złożył Bogu na
ofiarę, bezwątpienia wyświadczyłby Bogu najwyższą
niemałą posługę tylu krociami ofiar. Taka jednak służba i
upodobanie nie da się bynajmniej porównać z tą, jaka się
czyni Majestatowi Boskiemu z jednej Mszy św., którą
odprawia biedny kapłan, lub którą człowiek świecki
ofiaruje. Mój Boże! któżby to myślał? mój Boże! jakże to

podobna? Ażebyś uwierzył w to i uznał, że to być może,
wytłómaczę ci, jakie to całopalenie posiada Kościół katolicki
i czem ono jest:
Chrześcijańskie „Całopalenie” jest, „Ofiarą zewnętrzną
Bogu samemu przeznaczoną”, w którem przedmiot
widzialny przez prawowitego kapłana konsekruje się i
ofiaruje na wyznanie najwyższej władzy, jaką Bóg dzierży
nad wszystkiemi stworzeniami. Św. Tomasz powiada56): Tem
całopaleniem świadczymy, że Bóg jest pierwszym
początkiem wszystkiego co stworzone, ostatecznym końcem
wszelkiej szczęśliwości i najwyższym rządcą wszechrzeczy,
któremu dla okazania naszego powinnego poddaństwa,
składamy Ofiarę widzialną, Jego najwyższemu majestatowi
odpowiednią”. Te słowa króciuchno wyrażają, czem jest
właściwie całopalenie. Mimo to ludziom nieuczonym
zdawać się może nieco trudnem i niezrozumiałem do
pojęcia, jednakże zrozumieją lepiej z tego co powiemy:
Pan Bóg zachował dla siebie to całopalenie, rzekłszy u
Izajasza (42, 8): Ja Pan, to jest imię moje, chwały mojej nie
dam inszemu. Stąd poznajemy wielką ważność całopalenia,
ponieważ nie godzi się ofiarować go żadnemu stworzeniu,
ni Matce Boskiej, ni wszystkim Świętym, bez dopuszczenia
się bałwochwalstwa, ale tylko samemu najwyższemu Bogu.
Pozwolił nam czcić Świętych swoich rozmaicie, lecz nie
pozwolił nigdy ofiarować im choćby jednej tylko Mszy
świętej. To też powiada św. Sobór Trydencki: „Chociaż
Kościół odprawia nieraz Msze święte ku czci i pamięci
Świętych Pańskich, to jednak nie uczy, że wolno im ofiarę
składać, ale że tylko Bogu godzi się ją ofiarować, który
Świętych ukoronował”. Kapłan więc nie mówi też: „Św.
Piotrze lub Pawle, ofiaruję Tobie Mszę świętą”, ale mówi:
„Boże, Tobie ofiaruję tę Mszę świętą”, na podziękowanie i
ku większej chwale i radości Twoich Świętych, i wzywam
ich przyczyny, aby wstawić się raczyli za nami w niebie ci,
których pamiątkę obchodzimy na ziemi”. Z tej nauki
Kościoła przekonywamy się, że nie wolno ofiarować
żadnemu Świętemu Mszy świętej, ale tylko Bogu ofiarować
ją mamy, ku większej chwale Świętych.
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Objaśnimy teraz istotę ofiar całopalnych i sposób ich
składania, abyśmy lepiej zrozumieli ich wartość. W
żydowskich całopaleniach palono wszystko mięso w ogniu,
co nie działo się przy drugich ofiarach, których tylko część
mięsa palono, a resztę spożywali kapłani i osoby ofiarujące.
Przy całopaleniu dlatego wszystko mięso palono, by okazać,
że wszystko jest Boga własnością, i że w Jego służbie i ku
Jego czci ma być ofiarowane. Gdyby tak wymagał wedle
surowej swojej sprawiedliwości, słusznie mógłby żądać, aby
mu złożono ofiarę z życia niektórych ludzi, tak jak nakazał
Abrahamowi, żeby Mu zabił na ofiarę swego syna Izaaka.
Poprzestał Pan Bóg wszakże na ochoczem posłuszeństwie
Abrahama. W Starym zakonie nakazał Bóg także ofiarować
Sobie pierworodne dziatki, albowiem rzekł do Mojżesza:
Poświęć mi każde pierworodne otwierające żywot między
syny Izraelowymi; wszystko bowiem jest moje (Exod. 13. 2),
ale zadowalniał się tem, że matki przynosiły Mu dzieci do
świątyni i pieniędzmi je odkupywały.
W ten sposób miał także być ofiarowany Bogu pierworodny
Syn Marji, a lubo Go Matka Jego okupiła pięciu syklami57),
nie poprzestał Bóg przecież na tym wykupie, ale później
oddał Go na mękę, na zabicie i na śmierć, by właśnie tą
kosztowną śmiercią, wszystkich ludzi uwolnił od powinności
ofiarowania życia na całopalenie. O czem mówi św. Paweł:
Za wszystkie umarł Chrystus, aby i którzy żyją, nie sami
sobie żyli, ale temu, który za nie umarł i zmartwychwstał (2
Kor. 5, 14).
Życie Jezusa było daleko cenniejsze, aniżeli życie
wszystkich ludzi razem, a Jego śmierć Bogu Ojcu
przyjemniejszą była nad śmierć wszystkich ludzi. Ponieważ
Chrystus Pan we wszystkich Mszach świętych w ten sposób
bywa Bogu ofiarowany, to też Bóg Ojciec więcej czci i
chwały ma z jednej Mszy św., jak z zabicia wszystkich ludzi
na Jego uczczenie.
Dlatego też powiada O. Gerwazy58): „Ofiara Mszy św.
dziełem jest ze wszystkich dzieł pobożnych
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najwyborniejszem; gdyż w niej nie tyle słowy, ile raczej
czynem świadczymy, że Pan Bóg godzien jest, abyśmy dla
Jego czci życie nasze poświęcili”. Podobnie wyraża się
Ojciec Sanchez59): „We Mszy św. taką Bogu wyświadczamy
cześć i posługę, że większa na ziemi wyświadczoną Mu być
nie może. Świadczymy bowiem, że potężny Jego Majestat
godzien jest, żeby był uczczonym taką Ofiarą, w której
poświęca się Mu nie życie cieląt, ani krew kozłów, ale
drogocenne życie i Krew najdroższą Jego najmilszego
Syna”. Czy nie pójdziesz chętnie na Mszę św., abyś razem z
kapłanem mógł wyświadczyć twemu Bogu i Panu tę cześć
najwyższą? Jeżeli zaś z opieszałości zaniedbujesz jej
słuchania, kradniesz poniekąd tę cześć Bogu, którą mógłbyś
Mu wyświadczyć przez Mszę świętą.
Słuchaj teraz jeszcze, co mówi Marchancyusz60): „Czemże
jest Msza święta, jeżeli nie codziennem poselstwem do
Trójcy Przenajświętszej wraz z podarunkiem
nieoszacowanym, który jej składamy na wyznanie
najwyższego Jej wszechwładztwa nad wszystkiemi
stworzeniami i w dowód naszego poddaństwa? Bogu,
sprawcy życia i śmierci, ofiaruje Kościół wojujący życie i
śmierć Jezusa Chrystusa, jako codzienną daninę, a ofiaruje
ją za pośrednictwem i wobec Kościoła tryumfującego, ażeby
Bogu jedynemu i troistemu najwyższą cześć złożyć od
wszystkich Jego stworzeń, tudzież, żeby najwyższą potęgę,
mądrość, dobroć i doskonałości nieskończone, z tej
tajemnicy wynikające, godnie uczcić. Cóż najwyższemu
Bogu milszego być może nad to, kiedy niebo i ziemia
pospołu, potężne Jego Bóstwo z najwyższą czcią uznawają?
Ten wykład prawdziwego całopalenia bardzo jest jasny i
godzien, żeby go wyryto w pamięci ludu; to jest, że we Mszy
św. niebo i ziemia spółdziałają ku czci najwyższego Boga.
Aniołowie święci woń tego całopalenia zanoszą do nieba
przed tron Najwyższego, dowodzi tego zdarzenie
następujące:
W klasztorze Savien widział niegdyś kapłan czytający Mszę
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św. po Podniesieniu, św. Aniołów w świetne szaty
przybranych, pełnych woni, otaczających ołtarz, czczących
Boga z największem uwielbieniem. Gdy kapłan nisko się
skłoniwszy mówi słowa: „Prosimy Cię pokornie
wszechmogący Boże, rozkaż, żeby Aniołowie Twoi święci
zanieśli te dary na rękach swoich przed tron Twój”, —
ujrzał, jak jeden z Aniołów godnością i pięknością
świetniejszy od drugich, Hostję świętą wziąwszy z ołtarza,
odniósł ku niebu przed tron Boga, któremu ofiarował z
najwyższem uszanowaniem. Aniołowie z weselem
niewypowiedzianem pomagali mu odnieść znowu Hostję św.
na ołtarz. Kapłan zachwycony tem widzeniem, patrzał z
radością i zdumieniem na Anioła, który Hostję św. poniósł
do nieba. Gdy po chwili obejrzał się, gdzieby się podziała
Hostja św., spostrzegł ją znowu leżącą na ołtarzu i dziwował
się wielce, jakim sposobem znowu z nieba dostała się na
ołtarz. Poczem z największem nabożeństwem i z radością
serdeczną dokończył ofiary Mszy św. i wielu osobom
opowiedział swoje widzenie, upominając ich zarazem, by z
nim społem chwalili i wysławiali Boga61).
Przytoczone tu zdarzenie, opowiedziane przez
„Marchantiusza”, ma nam tylko jaśniej uwydatnić, co w
owych słowach Mszy św., dopiero co przytoczonych, jest
wyrażone, żeby pokazać, że Aniołowie i Święci wspomagają
nas we wzniosłej służbie, którą przez Mszę świętą
Majestatowi Boskiemu dla większej Jego czci i chwały
składamy.
Największa zaś chwała, którą Bóstwo odbiera z całopalenia,
nie od ludzi pochodzi, ani od Aniołów, ale od samego Pana
Jezusa. On bowiem sam tylko zna dokładnie nieskończoną
wielkość i wspaniałość najwyższego Boskiego Majestatu i
sam tylko wie, jaka cześć nieskończona i jaka chwała Jemu
się należy. Dlatego też On sam tylko, a prócz Niego nikt tej
czci Bóstwu przynależnej złożyć nie może, a składa On ją
też we wszystkich Mszach św.; chwała zaś ze strony
Aniołów i ludzi Jemu składana, choć także wiele znacząca,
niczem prawie jest w porównaniu z chwałą, którą Chrystus
Pan Bóstwu oddaje.
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Gdyby jaki srogi nieprzyjaciel naszej wiary św.,
opanowawszy naszą Ojczyznę, prześladował religję
katolicką, grożąc nam, że jeżeli się nie zaprzemy Chrystusa
Pana i Jego nauki świętej i prawa wroga nie przyjmiemy,
każe nas męczyć i dręczyć, a nawet pozabijać, — a my
gdybyśmy w takim razie odpowiedzieli mu jednomyślnie, że
to wszystko tysiąc razy wycierpieć wolimy, aniżeli odstąpić
od Pana Jezusa i rzeczywiście też znieść musielibyśmy męki
lub śmierć za naszą wiarę, — czyliż nie podobałby się taki
postępek bohaterski wszechmocnemu Bogu i nie byłżeby ku
Jego czci i chwale? Bezwątpienia! Jednak ta wielka cześć
porównana z czcią, jaka należy się Majestatowi Boskiemu,
niczem jeszcze nie jest. Lecz kiedy najwspanialszy Syn
Boży, Pan Majestatu nieskończonego, na ołtarzu przed
Trójcą najświętszą najgłębiej upokorzony poniża się,
poniekąd jako robak od wszystkich pogardzony, by Jej w
tem największem upokorzeniu swojem okazać najwyższą
cześć i chwałę, wtedy to uwielbienie tak jest szczytne, że
nad nie niema wyższego.
A ponieważ nadto Syn Boży oddaje się pod moc naszą, że
Go jak Baranka niewinnego duchowo zabić, i Trójcy
najświętszej ofiarować mamy jako prawdziwe całopalenie,
to i nam dana jest możebność wyświadczenia naszemu
Bogu takiego uwielbienia, jakie nieskończonemu Jego
Majestatowi przystoi i należy się. Gdyby Chrystus Pan nie
był dał tego najzacniejszego całopalenia Mszy św., ani go
nie był ustanowił, bylibyśmy po wszystkie czasy pozostali
największymi dłużnikami Boga i umieralibyśmy jako ciężko
grzeszni winowajcy. Czyliż nam przeto Pan Jezus nie
wyświadczył dobrodziejstwa największego, ustanawiając z
czystej ku nam miłości najprzedniejsze całopalenie? Nie
mamyż zatem obowiązku dziękowania Mu za nie z całego
serca i używania go do wypłacania się z największego
naszego długu? Dowiedziałeś się na początku tego
rozdziału, jak wiele kosztownych całopaleń biedni żydzi
ofiarowali wszechmocnemu Bogu, najpilniej się starając, by
Mu należytą składaną była cześć, chwała i służba. Ty zaś
nierównie droższe posiadasz całopalenie, które cię nic nie
kosztuje, gdyż dobrowolnie ci je Chrystus darował na to,

abyś je składał w ofierze Trójcy najświętszej i niem
świadczył Jej cześć należytą. Czemuż tedy lenisz się ten
drogi dar przyjąć i ofiarować go twemu Bogu i Panu? A
ponieważ wielka stąd na tobie cięży odpowiedzialność,
staraj się tak urządzać, abyś miał czas, o ile można, codzień
wysłuchać Mszy św. i Bogu twemu przyjemne całopalenie
ofiarować.

ROZDZIAŁ XII.
MSZA ŚWIĘTA JEST NAJDOSTOJNIEJSZĄ OFIARĄ
POCHWALNĄ.
Jak potężnym Panem jest Bóg wszechmogący, tego żaden
człowiek pojąć, ani Anioł wypowiedzieć nie zdoła. Jego
istota jest nieskończona świętość Jego niepojęta, Jego
chwała z niczem niezrównana i Jego bogactwa
nieprzebrane. On najsurowszą jest sprawiedliwością,
najłaskawszem miłosierdziem, najwdzięczniejszą
łagodnością i najśliczniejszą pięknością. Lubo wszyscy
Aniołowie i Święci miłują Go z całego serca, drżą przecież
przed strasznym jego Majestatem, uwielbiają Go, padając
na oblicza z najwyższem uszanowaniem. Ze wszystkich sił
swoich chwalą, sławią i wynoszą oni doskonałości Jego
nieskończone, i nigdy nasycić się nie mogą chwałą Bożą.
Żąda Bóg od nich chwały, ponieważ Mu się należy, jako
Panu najwyższemu i nieskończenie świętemu.
Przed wiekami, zanim jeszcze było coś stworzonego, Bóg
wszechmocny chwalił sam siebie, i trzy Osoby Boskie
radowały się w swym Majestacie i w swej wspaniałości. Bóg
Ojciec chwalił niezrównaną mądrość swego Syna; Syn Boży
chwalił najłaskawszą dobroć Ducha Świętego; Ten zaś
wysławiał nieskończoną wszechmoc Boga Ojca. O tem mieć
możemy wyobrażenie z objawień św. Mechtyldy, podczas
których Chrystus Pan tak do niej mówił62): „Chceszli mnie
chwalić, czcij i wysławiaj mnie w połączeniu z tą najwyższą
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chwałą, jaką mnie od wieków uczcił Bóg Ojciec w swej
wszechmocy i Duch Święty w swej dobroci i w połączeniu z
najwyższą chwałą, z którą ja niezgłębioną moją mądrością
wsławiłem Boga i Ducha Świętego przed wieki, i z którą
Duch Święty swą nieodmienną dobrocią wywyższył mnie i
Ojca od wieków”.
Nieprzebraną dobrocią swoją spowodowany stworzył Bóg
niebo i ziemię, Aniołów i ludzi, istoty żyjące i martwe, żeby i
od nich także odpowiednio do swej godności a ich zdolności
był czczony i chwalony. Pismo św. świadczy też, że taki był
rzeczywiście cel stworzenia świata. Pan wszystko udziałał
sam dla siebie: (Przypow. Salom. 4) to jest, żeby od swych
stworzeń był poznany, chwalony i czczony. To też czynili
Aniołowie od pierwszej chwili swego istnienia, czynią teraz i
czynić będą na wieki. Słońce i księżyc wraz z wszystkiemi
gwiazdami toż samo czyniły, jak świadczy sam Bóg: Gdzieś
był, gdym zakładał fundamenta ziemi? powiedz mi, jeśli
masz rozum? Gdy mnie chwaliły wespół gwiazdy zaranne i
śpiewali wszyscy synowie Boży? (Job. 38, 4, 7). Tymi synami
Bożymi byli Aniołowie już stworzeni, zanim położone były
fundamenta ziemi. Wszystkie zaś stworzenia nierozumne i
martwe, to jest wszystkie zwierzęta swojskie i dzikie,
wszystkie drzewa i rośliny, żelaza i kruszce również chwalą
Boga, każde w swój sposób i jak które umie, służąc ku czci i
chwale Stworzyciela swego, ponieważ im dał byt i istnienie.
Kiedy więc całe stworzenie chwali Boga i Pana swego, jakoż
daleko więcej winni ludzie chwalić Go i wysławiać,
ponieważ oni przedewszystkiem na to stworzeni zostali od
Boga i rozumem obdarzeni. To też Dawid, który ze
wszystkich Ojców starego testamentu, miał to najbardziej
na uwadze, napisał prześliczne psalmy i sam je odmawiał,
które samą prawie chwałę Bożą opiewają, i sam siebie w
rozmaity sposób pobudzał do chwalenia Boga, wszelkiej
chwały najgodniejszego. A nadto pragnąc, żeby potomkowie
jego nie zaniechali chwały Bożej, przekazał te swoje sto
pięćdziesiąt psalmów kapłanom i lewitom nakazując im,
żeby Boga Izraelskiego codziennie w ten sposób podczas
nabożeństwa chwalili i wysławiali. Za przykładem króla
Dawida poszli owi trzej młodzieńcy, którzy w piecu

babilońskim wyśpiewywali chwałę Pańską i wszystkie
stworzenia do niej wzywali: Błogosławcie wszystkie sprawy
Pańskie Panu; chwalcie a wywyższajcie Go na wieki!
Błogosławcie niebiosa Panu! błogosławcie Aniołowie Pańscy
Panu! błogosławcie słońce i miesiąc Panu, chwalcie i
wysławiajcie Go na wieki i t. d. (Daniel 3, 57).
Kiedy więc ojcowie żydowscy tak gorliwie chwalili Boga
najwyższego, o ileż więcej my chrześcijanie czynić to samo
winniśmy, jako synowie Boży, jak pisze święty Paweł: Bóg
nas przeznaczył ku przysposobieniu na syny przez Jezusa
Chrystusa ku sobie, ku chwale sławy łaski swojej (Do Efez.
1, 6). To znaczy, że Bóg przyjął nas za swoje dzieci na to,
ażebyśmy jego Majestat i łaskę chwalili i wysławiali. Ta
powinność wielka wszystkich ludzi obowiązuje tak dalece,
że kto jej wypełniać zaniedbuje, grzeszy przeciw Panu
Bogu. To też wielu pobożnych książąt i królów tą
powinnością tak głęboko było przejętych, że liczne
wspaniałe budowali kościoły i fundowali wiele klasztorów i
dobroczynnych zakładów, aby w nich codziennie śpiewane
były Godzinki na chwałę nieustanną Boga. Dlatego też
Kościół święty katolicki rozporządził, że każdy ksiądz, jak
tylko otrzyma pierwsze wyższe święcenie, to jest
subdyakonat, aż do śmierci pod grzechem śmiertelnym,
obowiązany jest codziennie odmawiać Godziny kapłańskie
na chwałę Bożą. Tenże obowiązek mają wszystkie zakonnice
chórowe i wszyscy zakonnicy, których słyszeć można, jak z
weselem serca we dnie i w nocy, wychwalają pilnie i
ochotnie swego Boga i Stworzyciela.
Do gorliwego chwalenia Boga także usilnie upomina w
Piśmie św. Eklezyastyk Pański, mówiąc: Wysławiajcie Pana
im najwięcej możecie, bo jeszcze przewyższy i dziwna
wielmożność Jego. Błogosławiąc Pana wywyższajcie Go ile
będziecie mogli, bo większy jest nade wszelką chwałę
(Syrach 43, 32). A Dawid w ostatnim swoim Psalmie
powiada: Chwalcie Pana w świętych Jego, chwalcie Go w
możnościach Jego... wszelki duch niechaj Pana chwali,
Alleluja! (Psalm 150). Lecz któż to wykonać może, kiedy
wszechmoc Boża nieskończona jest i niepojęta i
przewyższająca chwałę wszystkich ludzi i Aniołów? Jakaż na

to rada? Jakże tej powinności naszej godnie zadość
uczynimy?
Chrystus Pan przekonany, że słabość ludzka już nie zdoła
godnie uwielbić wielkiego Boga, ustanowił przy wieczerzy
ostatniej Mszę św., która słusznie zowie się Ofiarą
pochwalną i od Kościoła codziennie bywa Bogu
najwyższemu składaną, jako prawdziwa ofiara pochwalna.
Kapłani często przy ołtarzu świętym mówią: „Ofiarujemy
Tobie, Panie, ofiarę chwały czyli ofiarę pochwalną”. Podczas
Mszy św. kapłan mówi lub śpiewa hymn Gloria in excelsis
„Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom
dobrej woli! Chwalimy Cię! Błogosławimy Cię! Uwielbiamy
Cię! Wysławiamy Cię i t. d.” — Po Prefacji mówi kapłan:
„Święty! Święty! Święty Pan Bóg zastępów, pełne są
niebiosa i ziemia chwały Twojej! Hosanna na wysokościach!
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na
wysokościach!!” Nie jestże to wspaniałem Boga
uwielbieniem? Nie śpiewały niebieskie Serafiny
trzykrotnego „Sanctus”? Nie śpiewały niemowlęta z
natchnienia Ducha Świętego „Hosanna na wysokościach”?
To też Kościół nasz, powtarza to uwielbienie Pana Boga
codziennie, po wiele razy wysławiając Boga we wszystkich
Mszach św. przez usta kapłańskie.
Bezwątpienia na to stworzeni jesteśmy, abyśmy Boga
chwalili i sławili. A chwalić Go mamy nie w sposób
zwyczajny, ale w sposób najdoskonalszy a nawet
nieskończony. Ponieważ Pan Bóg nieskończenie jest
doskonały, należy mu się zatem chwała nieskończona. Któż
wszakże takie pienia chwały na uczczenie Boga wymyślić
może, któreby wszystkie doskonałości Jego w sobie mieściły
i godnie opiewały? Żaden zaiste człowiek. A przeto Panu
Jezusowi nieskończoną winniśmy wdzięczność, że nam we
Mszy św. dał taką pieśń chwały na zastąpienie naszej
nieudolności, i na złożenie najwyższemu Bogu godnej ofiary
pochwalnej.
Św. Wawrzyniec Justyniani mówi: „Pewnem jest, że nie
może być Pan Bóg lepiej chwalonym żadną ofiarą, jak
właśnie niepokalaną Ofiarą ołtarza, którą Chrystus Pan na

ten cel szczególniej ustanowił, żeby Jego Kościół spełniać
mógł chwałę Bożą”63). Z tego zaś wynika, że jeśli godnie
chwalić pragniemy Boga naszego, niczem tego lepiej nie
dokażemy, jak przez słuchanie i ofiarowanie Mszy św.
W tym względzie opowiada ojciec Segneri: „Pewna dziewica
pałała gorącą żądzą chwalenia i wysławiania Boga ze
wszystkich sił swoich i często wzdychała do nieba: „Obym
tysiące miała języków, bym nimi Boga mego chwalić mogła!
Obym wszystkich ludzi poruszyć zdołała do chwalenia
Ciebie, o mój Boże! Obym stworzyć mogła nowe nieba i
napełniła je samymi Serafinami Pana chwalącymi! Obym
tyle miała sił, żebym Cię więcej uwielbiać mogła, niż
wszystkie chóry błogosławionych duchów! Jakże wtedy
byłabym szczęśliwą!” Gdy więc pewnego dnia wiele takich i
innych westchnień z swego serca posyłała do Boga, i cała
płonęła ogniem tych żądz niebieskich, nagle głos jakiś z
niebios odezwał się do niej: „Wiedz o tem córko moja, że
jedna ofiara Mszy świętej więcej mi chwały i daleko większą
cześć zgotować może, aniżeli twoje najgorętsze pragnienia.
Pilnie więc słuchaj Mszy św. i ofiaruj mi chwałę, jaką w niej
odbieram, a tym sposobem chwalić mnie możesz podług
najgorętszej żądzy twojej i zupełnie zaspokoisz serdeczne
pragnienia twoje”64).
Widzicie z tego, jak drogocenną i wzniosłą ofiarą jest Msza
święta, kiedy Trójca Przenajświętsza więcej chwały z niej
odbiera, niżeli z wszelakich uwielbień duchów niebieskich, i
gdyby całe niebo na uwielbienie Trójcy świętej
najwspanialsze urządziło procesje, któreby prowadziła
Najświętsza Panna, z orszakiem chórów anielskich i
Wszystkich Świętych Pańskich, byłoby to niewątpliwie Panu
Bogu bardzo miłe; ale gdyby Kościół wojujący wysłał
jednego kapłana, żeby na konkluzję tej procesji Mszę św. na
cześć Trójcy Przenajświętszej odprawił, on tą Mszą św.
wyjednałby więcej u Boga, aniżeli hołd złożony w tej
procesji wyjednać może; albowiem Msza św. o tyle wyższą i
większą chwałę sprawia, o ile Syn Boży wyższym jest od
wszystkiego stworzenia.
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To wszystko rozważywszy, słuszne mamy powody do
chwalenia i miłowania Pana Jezusa za to, że ustanowieniem
ofiary Mszy św. tak łatwy podał nam środek do godnego
uczczenia Boga i uwielbienia Go według wielkości Jego
Majestatu. To też takie rozważanie, gorące w nas wzniecić
powinno pragnienie częstego i nabożnego słuchania Mszy
św., celem zadośćuczynienia naszej powinności
wychwalania Majestatu Boga przez Jego Syna, Pana i
Zbawiciela naszego. Pamiętaj o tem, że chwałę, którą Pan
Jezus składa Bóstwu na ołtarzu, ofiaruje On mianowicie w
imieniu wszystkich mających udział we Mszy świętej,
uzupełniając to, czego oni dla chwały Bożej uczynić
zaniedbali.
Jednakże żebyś nie myślał, jakobym te słowa na mojem
własnem opierał zdaniu, przytoczę ci świadectwa światłych
a świątobliwych mężów, którym na pewno wierzyć możesz. I
tak, ojciec Jan de Angelis, bardzo światły zakonnik, pisze o
Mszy św.: „Chociaż Aniołowie i Święci Pańscy najwyższą
Bogu wyśpiewują chwałę, niczem jednak jest ona w
porównaniu z chwałą Trójcy Świętej we Mszy św.
składaną”65). Że niebiosa we Mszy św. uwielbiają Boga,
czytamy w objawieniach św. Brygidy, przez Kościół św.
aprobowanych gdzie mówi: „Kiedy pewien kapłan czytał
Mszę świętą i doszedł do konsekracji, usłyszał z nieba
cudną muzykę i Aniołowie przybyli z uszanowaniem,
otaczając kapłana. Po wyrzeczeniu słów konsekrujących,
przemienił się chleb w żywego Baranka, mającego oblicze
ludzkie; Aniołowie zaś uwielbiali Go, najgłębsze Mu pokłony
oddając”66).
W pośród tych Aniołów i Świętych i ty duszo pobożna stoisz,
znajdując się na Mszy św., i dopomagasz im do chwalenia
twego Boga. Pomyśl sobie przeto, jak wielka i wzniosła tam
chwała składa się Bogu wszechmocnemu.
Z tego widzimy, jak nieskończoną miłość, jaką cześć i
chwałę otrzymuje Trójca święta przez każdą Mszę św. i jak
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obficie nagradza się chwała, którą my składać
zaniedbujemy. Owszem, wszelkie zniewagi i bluźnierstwa,
codziennie miotane na Boga, bywają przez Mszę św.
wynagradzane; gdyby jej nie było, nie podobna, aby świat
jeszcze istniał, kiedy bluźni codziennie Bogu
wszechmocnemu tak okropnie i tak często. Jak srodze
znieważają Go te obelgi, sam się odzywa u proroka Izajasza:
A teraz, co ja tu mam czynić, mówi Pan, bo ustawicznie...
przez wszystek dzień imię moje bluźnią (Izaj. 25, 5). Jakby
temi słowy chciał powiedzieć: „Pocóż nam dłużej zostawać
na świecie, który mnie ustawicznie lży, bluźni i przeklina!
Odejdę przeto ze świata i pozostawię go władzy czarta;
owszem zniweczę go i strącę bluźnierców do piekła”.
Miałby Bóg sprawiedliwe powody do takiej pomsty, boć to
pewna, że jeden grzech śmiertelny lub jedno bluźnierstwo
wystarczy do zagładzenia całego świata. A dlaczegóż Bóg
sprawiedliwy tego nie czyni? Cóż Go wstrzymuje? Sądzimy,
że najświętsza ofiara Mszy nad wszystkie inne rzeczy
najwięcej wstrzymuje tę karę Boską. Bo jakkolwiek
Majestat Boży ustawicznie znieważają bezbożnicy, to z
drugiej strony, też ustawicznie kapłani wychwalają Go i
błogosławią przez ofiarowanie tylu tysięcy codziennych
Mszy św. Ta zaś chwała, przez Chrystusa Pana i kapłanów
składana, przewyższa wszelkie bluźnierstwa złośników i
gładzi obelgi wyrządzane Bóstwu przez bluźnierców.
Niechże Ci, mój Jezu najłaskawszy, wieczna będzie chwała i
dzięki nieskończone odemnie, od wszystkich chrześcijan
katolików i od wszystkich nawet mieszkańców całego
świata za nieoszacowane dobrodziejstwo, któreś nam
wyświadczył ustanowieniem ofiary Mszy św. i jeszcze
codzień i co godzinę nam wyświadczasz. Spraw, abym
wszystkich ludzi mógł nakłonić do pilnego słuchania Mszy
św. i wpoić w nich ducha pobożności. A czego sam nie
zdołam, Ty, mój Jezu, powetuj za mnie i natchnij mnie i
wszystkich wiernych duchem pobożności, ażeby w nas
coraz więcej wzrastała żądza słuchania i gorliwego
codziennie ofiarowania Mszy świętej.

ROZDZIAŁ XIII.
MSZA ŚWIĘTA JEST NAJLEPSZĄ OFIARĄ DZIĘKCZYNNĄ.
Dobrodziejstwa, któreśmy ze szczodrej ręki Bożej darmo
odebrali i codziennie odbieramy, tak są wielkie i
niezliczone, że ich policzyć a tem mniej za nie odwdzięczyć
się nie możemy albowiem Bóg stworzył nas, dał nam zmysły
i zdrowe członki, a choćby to komu ujął, dał każdemu duszę
nieśmiertelną na obraz i podobieństwo swoje. Duch Święty
oczyściwszy ją wodą chrztu, ozdobił wielu cnotami i wybrał
sobie za oblubienicę, a Anioła Stróża nam przeznaczył ku
naszej posłudze; i żywi nas jako dzieci swoje i przebacza
nam przez spowiedź nasze grzechy; karmi zaś nas
Przenajświętszem Ciałem i Krwią Swoją, cierpliwie znosząc
zniewagi, jakie Mu wyrządzamy, czeka do czasu na nasze
nawrócenie, i daje nam dobre natchnienia, uprzedza nas
swemi łaskami: i naucza nas świętemi naukami, strzeżąc
nas od wszelkiego złego i słucha pokornie naszej modlitwy.
Pociesza nas w naszych utrapieniach i wzmacnia nas w
pokusach, chroni nas od wielu złego i miłościwie przyjmuje
nasze dobre uczynki i niezliczone inne wyświadcza nam
dobrodziejstwa.
Z tem wszystkiem, jakoby ta szczodrobliwość jeszcze za
małą była, Pan Bóg nadto przyjął nas za dzieci swe własne.
To dobrodziejstwo nieoszacowane wysławia św. Jan temi
słowy: Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, że nazwani
jesteśmy Synami Bożymi, i jesteśmy (I. Jan 3. 1). A św.
Paweł dodaje: a jeślić synami, tedy i dziedzicami Bożymi
(Do Rzym. 8. 17). Czyż to nie nader wielkie dobrodziejstwo,
że Pan najpotężniejszy przyjął mizernych żebraków za swe
dzieci i za prawowitych dziedziców?
Do wszystkich tych dobrodziejstw dodał Bóg jeszcze i to, że
ponieważ dla naszych grzechów wpadliśmy w sidła
czartowskie, wyzwolił nas z nich przez Syna swego
jedynego. To wielkie dobrodziejstwo chciał nam Pan Jezus
wrazić głęboko w serce, kiedy wyrzekł: Tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego jednorodzonego dał (Jan 3. 16), nie
tylko na to, aby przyjął naszą naturę, ale także żeby

wycierpiał za nas śmierć najboleśniejszą. A przytem uważać
sobie powinniśmy, że nam Pan Bóg to dobrodziejstwo
wyświadczył nie jako przyjaciołom swoim, ale jako
nieprzyjaciołom, co św. Paweł szczególnej uwadze naszej
zaleca, mówiąc: Bóg zaleca miłość swoją przeciw nam, że
gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus dla nas umarł (Do
Rzym. 5. 8). Ta miłość Boża tak jest wielka, że za nią nigdy
odwdzięczyć się nie zdołamy.
Gdyby ten Pan potężny tę tobie tylko wyświadczył łaskę, że
spojrzałby łagodnie jeden raz na ciebie, nigdybyś pewnie za
takie dobrodziejstwo dość godnie nie mógł Mu
podziękować; a tem mniej odwzajemnić się potrafisz za to,
że przyjął na siebie nędzne życie ziemskie i śmierć
wycierpiał najboleśniejszą?
Cóż więc uczynisz, biedny człowiecze? Jakże wypłacisz twój
wielki dług wdzięczności? Słuchaj, jaką radę daje ci prorok
Dawid: Ofiaruj Bogu ofiarę chwały a oddaj Najwyższemu
śluby twoje (Psalm 49. 14). Najwyższą ofiarą chwały, jaką
twemu Bogu złożyć możesz, jest ofiara Mszy św., jak w
poprzednim rozdziale wyjaśniono; to też idąc za radą
Dawida, lepszej twemu największemu Dobroczyńcy
wdzięczności nie okażesz nad tę, że pilnie słuchając Mszy
św. ofiarujesz takową twemu Bogu, jako dopłatę za jego
dobrodziejstwa. Tak bowiem mówi św. Ireneusz: „Boska
ofiara na to została ustanowiona, abyśmy naszemu Bogu nie
byli niewdzięcznymi”67). Chciał przez to powiedzieć:
Gdybyśmy nie mieli ofiary Mszy św., nie mielibyśmy na
całym świecie nic, czembyśmy Bogu naszemu wywdzięczyć
się mogli za otrzymane dobrodziejstwa. Msza św. zaś
ustanowiona przez Pana Jezusa, najdzielniejszą jest ofiarą
dziękczynną.
Że tak jest rzeczywiście, dowiadujemy się ze mszału, który
na Gloria te zawiera słowa: Chwała na wysokości Bogu!
chwalimy Cię, błogosławimy Cię, uwielbiamy Cię, dzięki Ci
składamy, Panie Boże, Królu niebieski, dla wielkiej chwały
Twojej: i t. d. W Prefacji wzywa kapłan ludzi do
dziękczynienia, mówiąc: Dzięki składamy Panu Bogu
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naszemu, bo prawdziwie godną jest, słuszną i zbawienną, że
my Tobie zawsze i wszędzie dzięki czynimy, Panie święty,
Ojcze wszechmocny, wieczny Boże, przez Chrystusa Pana
naszego. W tej Prefacji tak wzniosła wyrażona jest chwała,
że Kościół nad nią chyba wzniosłej wyśpiewywać nie może.
Gdy kapłan dochodzi do konsekracji, wymawia następujące
słowa: który (to jest Pan Jezus) w wigilję swej męki wziął
chleb w święte i czcigodne ręce swoje i wzniósłszy swe oczy
w niebo do Ciebie, swego Ojca niebieskiego, Tobie dzięki
czynił i t. d. Jakże wdzięczne to wzniesienie oczów mego
ukochanego Jezusa! Jakże silne to podziękowanie,
przewyższające wszelkie dziękczynienia ludzkie. Ponieważ
my nie możemy Bogu naszemu dziękować dostatecznie,
przeto Pan Jezus wówczas to niedołęstwo zastąpił. Co
uczynił przy ostatniej wieczerzy, to samo czyni jeszcze
codzień na ołtarzach, gdzie miłosierne swe oczy wznosząc
do Ojca niebieskiego, składa Mu dzięki za wyświadczone
dobrodziejstwa, a ponieważ te dzięki pochodzą od Jego
Syna najmilszego, podobać Mu się muszą najlepiej i
najwięcej.
Kiedy zatem słuchasz Mszy św., połącz twoje serce i wolę, z
sercem i z wolą Pana Jezusa i ze wszystkich sił twoich
dziękuj Bogu twemu. Żeby zaś dzięki twoje były gorętsze,
ofiaruj Bogu Ojcu dziękczynienie, które Mu Syn Jego składa
pod postaciami chleba i wina, gdzie i za ciebie dziękuje, za
wszystkie dobrodziejstwa tobie wyświadczone.
Z tego wynika, że choćbyś przez wszystkie dni twego życia
na klęczkach dziękował za wszystkie doznane łaski i
dobrodziejstwa, nie osiągniesz takiem dziękowaniem ani w
części tego, czego dostąpisz dziękczynieniem w jednej Mszy
św. pobożnie wysłuchanej. A choćby wszyscy ludzie pospołu
z Tobą się modlili i wszystek orszak duchów niebieskich do
twoich modłów się przyłączył, aby sławić Boga modłami
dziękczynnemi, nie zdołaliby Mu oddać takiej wdzięczności,
jaką Mu wyświadcza Syn Jego w jednej Mszy świętej.
O Boże! gdybyśmy należycie poznać mogli, jak wielki
posiadamy skarb we Mszy św., jakżebyśmy byli

szczęśliwymi i jak gorliwie ich słuchalibyśmy! Tu wypada
wołać ze św. Pawłem na wszystkich ludzi: Dziękuję Panu
Bogu mojemu zawsze za was z łaską Bożą, która jest wam
dana w Chrystusie Jezusie, iż we wszystkiem staliście się
bogatymi w nim, we wszelkiem słowie... tak, iż wam na
żadnej łasce nie schodzi (I Kor. 1,4). Zaiste, przez Mszę św.
staliśmy się bogatymi w Chrystusie tak, że nam na żadnej
łasce nie zbywa, ale te łaski wszystkie obficie czerpać
możemy z ofiary Mszy św., w której większe skarby bogactw
niebieskich są złożone, aniżeli cały świat mógłby pomieścić.
We Mszy św. mamy najwznioślejszą ofiarę całopalenia,
pochwalną i dziękczynną, błagalną i pojednawczą,
zadośćuczynienia i najwyższą ofiarę zbawienia. Jest także
Msza święta największą korzyścią dla wiernych,
uweseleniem najserdeczniejszem dla pobożnych,
najzbawienniejszą pokutą dla grzeszników, najsilniejszą
pociechą dla umierających i najskuteczniejszą pociechą dla
zmarłych. To i więcej jeszcze zyskujemy ze Mszy św., i na
każdą z tych intencji ofiarować możemy każdą Mszę św. i
wszelkich tych skutków dostąpić. A zatem prawdziwie
powiedzieć mogę, że przez Mszę św. staliśmy się bogatymi
w Jezusie Chrystusie tak, że nam nie schodzi na żadnej
łasce.
Niechże więc będą Tobie dzięki nieskończone, Jezu Chryste,
cześć i chwała odemnie i od wszystkich stworzeń za to, żeś
Mszę św. ustanawiając dla nas z nieprzebranej miłości,
niezliczone wyświadczył nam łaski i dobrodziejstwa. Pragnę
odwdzięczyć się Tobie za nie jak najgodniej, ofiaruję Ci
wszelką chwałę i wszelkie dzięki, które Tobie we wszystkich
Mszach św. składają się i składać będą aż do skończenia
świata. Proszę także wszystkie chóry Aniołów i cały orszak
Świętych, ażeby pospołu ze mną dzięki Tobie czynili,
chwalili Cię, sławili i uwielbiali na wieki wieków Amen.

ROZDZIAŁ XIV.
MSZA ŚW. JEST NAJSKUTECZNIEJSZĄ OFIARĄ

BŁAGALNĄ.
W zakonie Mojżeszowym ustanowił Pan Bóg dla żydów
nietylko ofiary całopalne na znak poddaństwa ich władzy
Bożej, lecz także ofiary zapokojne, dla osiągnięcia dóbr
doczesnych i dla odwrócenia nieszczęść szkodliwych. Te
ofiary przejednawcze czyli błagalne, miały u żydów wielkie
znaczenie i poważanie, gdyż wiele sobie niemi upraszali
rzeczy doczesnych i wiele złego oddalali od siebie. I tak
czytamy: „Gdy Filistynowie zamierzali napaść Izraelitów,
wtedy ci wołali na Samuela, żeby modlił się za nimi do
Boga. Ten, ofiarując Bogu za lud jagnię ssące, wzywał
pomocy Boskiej. Wtedy Pan Bóg zastraszył Filistynów tak
bardzo, że żydzi ich porazili”68). Czytamy także o królu
Dawidzie, że gdy Pan Bóg zesłał na lud morowe powietrze,
ofiarował Dawid ofiarę zapokojną, która pomór odwróciła
od ludu69). Wiele innych takich zdarzeń znajdziesz w Piśmie
św.
Kiedy zuchwałym i zatwardziałym żydom dał Pan Bóg tak
wielką ofiarę błagalną, to daleko skuteczniejszą dał
wiernym za uproszenie sobie od Niego wiele dóbr
doczesnych i duchowych, i na odwrócenie wszelkich klęsk i
nieszczęść. Jeżeli jagnię zabite jako ofiara zapokojna
wyjednało ofiarującym wiele łask od Boga, ileż dopiero
mocy mieć musi niewinny Baranek Boży, gdy za nas na
ołtarzu zabity ofiaruje się Bogu z całym skarbem swych
zasług!
Mszę świętą na różne intencje ofiarować można, uczy nas
Kościół temi słowy: „Ktoby twierdził, że ofiara Mszy św. jest
tylko ofiarą chwały i dziękczynienia, albo prostą pamiątką
spełnionej na krzyżu, a nie ofiarą pojednawczą, ale że temu
tylko pożytek przynosi, kto ją ofiaruje, a ofiarowaną być nie
może za żywych i za umarłych, za grzechy i za kary, na
zadośćuczynienie i za inne potrzeby, ten niech będzie
wyklęty”70). Te słowa zawiera artykuł wiary, przeto nikomu
nie wolno go zaprzeczyć, ale wszyscy go wyznawać mamy
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pod utratą zbawienia. A zatem pewną jest rzeczą, że jedna
Msza św. ofiarowaną być może na wiele intencyj i że przez
jedną Mszę św. wiele rzeczy sobie uprosić można. To jest:
można Mszy św. słuchać, albo ją zamówić na intencję
większej chwały Bożej, na większą radość Matki Bożej, na
większą cześć Aniołów i Świętych Pańskich, za swoje
zbawienie albo powodzenie doczesne, o odzyskanie lub
zachowanie zdrowia, o obronę od nieszczęścia, o
dostąpienie odpuszczenia grzechów, o poprawę życia i na
uproszenie szczęśliwej śmierci. O to wszystko prosić
możesz, dla przyjaciół swoich i dla wszystkich
prawowiernych; tej Mszy św. słuchać możesz, albo zamówić
ją za biedne dusze w czyścu cierpiące. Im więcej nawet
czynisz intencyj, tem więcej zyskasz, jak o tem dowiesz się z
rozdziałów dalszych.
Przy ostatniej wieczerzy rzekł Pan Jezus uczniom swoim:
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeśli o co prosić
będziecie Ojca mego w imię moje, da wam (Jan 16, 23). A
gdzież Ojca w imię Syna prosić możemy, jeżeli nie we Mszy
św., w której go osobiście Ojcu stawiamy przed oczy,
ofiarując Mu Go razem ze wszystkiemi modlitwami, które
odprawił na ziemi. Święty Bonawentura powiada: „Wódz
wzięty do niewoli nie prędzej bywa puszczony, zanim się nie
wykupi znaczną sumą pieniędzy; tak i my nie powinniśmy
pierwej Pana Jezusa, którego we Mszy św. mamy
uwięzionego, uwolnić, aż nam nie odpuści nasze grzechy i
niebo nam przyobieca. Dlatego też kapłan podnosi Pana
Jezusa na ołtarzu przy konsekracji w górę i woła poniekąd
do ludu: patrzcie! Ten, którego świat ogarnąć nie może jest
naszym więźniem; nie puszczajmyż Go więc pierwej, aż
otrzymamy, czego pragniemy”71) O doprawdy, to dobra
rada, z której każdy niech korzysta i zawoła ze starym
Jakóbem: „Nie puszczę Cię, aż mi pobłogosławisz” (Genes.
32. 27). Ile zaś wyjedna nam ufność we Mszy św. położona, i
ile uprosić sobie przez nią możemy, to na kilku następnych
przykładach wykażemy:
Roczniki Ojców Kapucynów opowiadają, że pewna
niewiasta, w mieście Syello, miała męża złośnika, który
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obchodził się z nią po tyrańsku, lżąc i znieważając ją w
różny sposób. Takie pędząc życie przez kilka lat, do
rozpaczy prawie była przywiedziona. Wtedy, — było to w
roku 1852, — przybyło do niej dwóch Kapucynów po
kweście, brat Laktancyusz i brat Franciszek z Nursji. Z
chęcią udzieliła im jałmużny, żaląc się przytem na swą
niedolę. Bracia pocieszali ją, w końcu dali jej życzliwą radę,
aby codziennie słuchając Mszy świętej, Bogu ofiarowała w
niej swoje umartwienie, i zapewnili, że niewątpliwie dozna
ulgi w swych strapieniach. Kobieta przyrzekła skwapliwie
usłuchać tej rady, ale ponieważ mąż tak był nielitościwym,
że nigdy nie pozwolił jej bywać na Mszy świętej w dnie
robocze, bardzo się zasmuciła, że za radą zakonników pójść
nie była w stanie. Lecz Pan Bóg zrządził, że mąż w daleką
musiał się puścić podróż; tym więc sposobem żona pilnie
Mszy św. słuchać mogła. Zanosząc wówczas modły swoje
Bogu, poleciła Mu siebie i swego męża; szczególniej się
modliła o zwrócenie serca zbłąkanego męża na drogę
religji. Ten zaś rychlej powrócił z podróży, aniżeli się żona
spodziewała; a dowiedziawszy się, że jego małżonka była na
Mszy św., szalał ze złości, złorzecząc jej, a skoro przyszła do
domu tak ją przywitał zelżywie i po grubiańsku, że ją chciał
udusić. Nie wiedząc, jak sobie poradzić, wezwała Boskiego
ratunku, błagając Chrystusa Pana, aby mocą Swej ofiary
Mszy św. nie dozwolił jej wyrządzić nic złego. I oto nagle
zmartwiało ramię złośnika męża, który skutkiem tego
uważając swą małżonkę za czarownicę, wszelkich dobywał
sił, aby koniecznie ją udusić. Lecz ręce jego jeszcze bardziej
zdrętwiały i dopiero wtedy uznał pomstę Bożą, która go
dosięgła. Żałował za swój grzech ciężki i przyrzekł żonie
poprawę swego życia bezbożnego. Gdy szczerze to
postanowił, wzywała ona Boskiego miłosierdzia, żeby męża
jej uwolnić raczył od tego kalectwa; Pan Bóg zaś jej prośbę
wysłuchał. Surowa ta kara poskutkowała, albowiem złośnik
występne życie swe poprawił, z żoną przyzwoicie się
obchodził i często z nią Mszy św. słuchał.
Widzisz więc, ile pobożne słuchanie Mszy świętej pożytku
przyniosło mężowi i żonie; jej, iż mocą Mszy św. uwolnioną
została od rozpaczy, od uduszenia i od tyrańskiego
obchodzenia się złego męża; jemu, iż mocą Mszy św.

wyleczony został ze swej złości. Ta niewiasta pewno nieraz
w swem ciężkiem strapieniu wołała i dawniej do Boga o
pomoc, nie była jednak wysłuchaną; a skoro ofiarowała
Mszę św. na intencję swego ucisku, nietylko pociechy
doznała, ale także wybawienia od prześladowania złego
męża. Prawdą bowiem jest, co pisze światły Molina: „Przez
ofiarowanie Mszy św. każdy człowiek wszystko uprosić
sobie może od Boga, od Matki Boskiej i od Świętych
Pańskich, czego zażądała dla swego zbawienia”72).
Rzeczywiście tak jest, co zresztą w tej książce już
dostatecznie udowodnionem zostało, albowiem przy Mszy
św. nie modlisz się sam jeden, lecz i kapłan i Aniołowie, a
nawet Chrystus Pan modli się z tobą i za ciebie; a nietylko
się modlisz, ale ofiarujesz Bogu dar, taką mający wartość,
jaką ma sam Bóg.
Chciałbyś się może zapytać: Kiedy Msza św. tak drogą jest
ofiarą i skuteczną, czem się dzieje, że Bóg nie zaraz
wysłuchuje tych, którzy Mu ją ofiarują. Na to zapytanie
ojciec Gobat tak odpowiada: „Nie wszyscy otrzymują, czego
żądają; bo chociaż przez ofiarę Mszy świętej daleko łatwiej
niż wszystkiemi innemi modlitwami Boga ubłagać możemy,
zawisł jednak skutek ofiary Mszy św. od pewnych
warunków, których mało tylko ludzi dochowuje”73). Jaśniej
jeszcze tłómaczy to kardynał Bona, mówiąc: „To ma swą
przyczynę w naturze prośby, że proszonemu wolno
proszącym udzielić, albo odmówić, jak mu się podoba.
Modląc się podajemy wprawdzie powody, dla których
sądzimy, że Pana Boga wzruszymy, lecz zniewolić Go nie
możemy, ażeby zaraz spełnił nasze życzenia, jednak pewną
jest rzeczą, że Msza święta na skuteczności nic nie traci”74).
Chociaż bowiem nie otrzymamy właśnie tego, czego
żądamy, niechybnie udzieli nam Bóg czego innego, a
nierównie nam potrzebniejszego. Jeżeli nie zaraz
otrzymujemy, o co prosimy, przyjdzie jednak pora stosowna,
od Boga przeznaczona, w której da nam to, o cośmy Go
prosili.
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Zrozumieć to lepiej możesz z odpowiedzi Chrystusa Pana,
danej św. Gertrudzie, kiedy pewnego razu rzekła do Niego:
„Dlaczego modlitwa moja tak często nic nie skutkuje?”
Odrzekł jej: Jeżeli Ja, którym jest mądrością niedościgłą, nie
wysłuchuję niekiedy twej modlitwy wedle twego życzenia,
zawsze jednak przeznaczam natomiast dla ciebie rzeczy
pożyteczniejsze, ponieważ dla niedołęstwa ludzkiego
lepszych rzeczy rozróżnić nie umiesz. Innym razem zapytała
się Chrystusa: „Na co zda się moim przyjaciołom, że tak
często modlę się za nimi, kiedy przecież żadnych nie widzę
owoców mej modlitwy?” A Pan Jezus taką dał jej odpowiedź:
Nie dziwuj się temu, że nie widzisz rzeczywistych owoców
twej modlitwy; gdyż udzielam ich tylko podług Boskiej
mojej mądrości z pożytkiem dla każdego. Lecz powiadam ci:
im częstsza jest modlitwa za kogo, tem więcej jest
błogosławiony, albowiem wierna modlitwa nigdy nie będzie
bezskuteczną, chociaż droga mojej łaski często jest
nieodgadniona”75).
Z takiej odpowiedzi każdy może być zadowolony i
pocieszony, bo Chrystus Pan nas zapewnia, że pobożna
modlitwa nigdy nie zostaje bez skutku i bez nagrody. Jeżeli
tak jest, jaka nagroda czeka nas za pobożnie wysłuchaną
Mszę św.! Rozważ wszakże, że Pan Jezus powiedział:
Wierna modlitwa nie będzie nigdy bezskuteczna. Modlitwa
zaś wierna ta jest, którą mówimy z ufnością i z wielką
gorliwością; a kto modli się bez tych dwóch warunków,
mało albo nic nie osiągnie.
Słuchaj, jak usilnie napomina nas św. Paweł temi słowy:
Przystąpmy tedy z ufnością do stolicy łaski, abyśmy
otrzymali miłosierdzie i łaskę naleźli ku pogodnemu
ratunku (Żyd. 4, 16). Lecz gdzież jest stolica łaski, do której
nas wzywa św. Paweł? Nie jest nią niebo, gdyż do niego
przystąpić nie możemy; ani tą stolicą nie jest arka
przymierza, albowiem ta figurą tylko była naszej stolicy
łaski; ale jest nią ołtarz święty, na którym Baranek Boży
zabity bywa i życie swe kładzie za nas, na uproszenie nam
łaski i miłosierdzia. Do tej łaski codziennie przystępować
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mamy, szukając tam pomocy i pociechy w potrzebach
naszych. Ale przystępować nam należy pobożnie, z
uszanowaniem i z ufnością; z tej stolicy bowiem spływają na
nas łaski, a nie zemsta; spływa miłosierdzie, a nie
sprawiedliwość; spływa pomoc, a nie wzgarda lub
odrzucenie.

ROZDZIAŁ XV.
MSZA ŚW. JEST NAJPOTĘŻNIEJSZĄ OFIARĄ
POJEDNAWCZĄ.
Prosty rozum nas przekonywa, że zepsuta natura ludzka
potrzebuje ofiary pojednawczej, ponieważ często popada w
grzechy, co już pierwsi patrjarchowie uznali, zanim znane
jeszcze było prawo Mojżeszowe. Albowiem o pobożnym
Jobie, który żył jeszcze pod prawem natury, czytamy, że co
tydzień przywoływał do siebie dziesięcioro swych dzieci,
poświęcał je i całopalenie ofiarował za każde z nich. Bo
mówił: By snadź nie zgrzeszyli synowie moi, a nie
błogosławili Boga w sercach swoich. Z tego wynika, że
patrjarchowie pierwotni, rozumem wiedzeni, składali Bogu
wszechmogącemu ofiary pojednawcze i prosili Go o
przebaczenie. W zakonie Mojżeszowym, Bóg sam ustanowił
ofiarę pojednawczą temi słowy: Jeżeliby zgrzeszyła dusza,
niechaj czyni pokutę za grzech, a niech ofiaruje z trzody
owcę, albo kozę i będzie się kapłan modlił za nią i za grzech
jej. A jeśliby nie mogła ofiarować drobiu, niech ofiaruje
parę synogarlic, albo dwoje gołębiąt Panu, jedno za grzech,
a drugie na całopalenie: i daje kapłanowi, który pierwsze
ofiaruje za grzech, drugie zaś spali na całopalenie, będzie
się modlił zań i za grzechy jego, a będzie mu odpuszczon.
Kiedy więc stary zakon, będąc tylko cieniem zakonu
nowego, miał ofiarę pojednawczą dla większej pociechy i
zbawienia żydów, to też wypadało, żeby Kościół czyli lud
chrześcijański miał ofiarę pojednawczą, a o tyle
doskonalszą, o ile chrześcijaństwo lepsze od żydowstwa.
Ofiara krwawa krzyżowa na to nie wystarczyła, ponieważ

działa się raz tylko i powtórzoną być nie może, potrzeba
więc było innej ofiary pojednawczej, któraby ofiarowaną
bywała codziennie za nasze grzechy. O czem Kościół
katolicki tak się wyraża: „Chociaż Chrystus Pan raz się
chciał ofiarować na ołtarzu krzyża dla wyjednania nam
zbawienia wiecznego, — ofiarował wszakże, ponieważ
kapłaństwo jego przez śmierć złagodzone być nie miało,
przy ostatniej wieczerzy swoje Ciało i swoją Krew pod
postaciami chleba i wina, nakazał to ofiarowanie swym
apostołom i ich następcom w kapłaństwie”76).
Temi słowy Kościół katolicki nam wykłada, że Pan Jezus
przy ostatniej wieczerzy prawdziwie ustanowił Mszę św.,
uczniom swoim i kapłanom nakazał odprawiać Mszę św.
Kościół dodaje przyczynę tego, mówiąc: „To uczynił dlatego,
że Kościołowi swemu chciał pozostawić ofiarę widzianą
przez którą krwawa Jego ofiara byłaby uobecnioną, a nam
jej siła zbawienia przywłaszczoną na odpuszczenie
grzechów, których się codziennie dopuszczamy. — To jest
artykuł wiary, którego nikt zapierać się nie może i nie
powinien, nam zaś jasno okazuje, że Msza jest ofiarą
pojednania, ponieważ od Chrystusa Pana na ten cel została
ustanowioną, żeby Kościół Jego posiadał ofiarę na
odpuszczenie grzechów codziennych. O jakże to zbawienna
ofiara! O jakże szczęśliwy Kościół katolicki, że tak dzielną
ma ofiarę pojednania.
Że Msza św. jest prawdziwą ofiarą pojednawczą i na
odpuszczenie grzechów ludzkich sprawowaną bywa i
ofiarowaną, wyraźnie kapłan oznajmia na samym wstępie
Mszy św. kiedy ku ziemi schylony, odmawia Confiteor i 3
razy bije się w piersi; co służący do Mszy w imieniu
wszystkich obecnych także czyni, poczem mówi kapłan nad
ludem: „Niech się zmiłuje nad wami wszechmogący Bóg, a
odpuściwszy wam grzechy wasze, niech was doprowadzi do
żywota wiecznego”. A ministranci odpowiadają za
obecnych: Amen. Kapłan żegnając się, mówi wtedy:
„Odpuszczenia, rozgrzeszenia i przebaczenia grzechów
naszych niech nam udzieli wszechmocny i miłosierny Pan.
Amen”. Niedługo potem wzywa głośno miłosierdzia
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Boskiego o przebaczenie grzechów, mówiąc: Kyrie elejson,
Panie! zmiłuj się! (trzy razy) Chryste zmiłuj się! (trzy razy)
Panie zmiłuj się!” Nie jestże ta modlitwa pokorną i pobożną,
wołającą do nieba, dochodzącą do uszu Boga, a nawet serce
Boskie przenikającą?
Kapłan odmawia także wiele kolekt (Oremus) głośnych i
cichych, w których często modli się o przebaczenie
grzechów. Wreszcie mówi trzy razy głośno Agnus Dei! to
jest „Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata, zmiłuj
się nad nami!” To wszystko jasno pokazuje, że Msza św. jest
ofiarą pojednawczą i że odprawia się dla odpuszczenia
grzechów.
O tem pisze Marchantius: „Jak cierpiący Chrystus wziął na
się grzechy całego świata, by za nie odpokutować Krwią
Swoją, tak też na Niego, jako Baranka mającego być
zabitym na ołtarzu, składamy nasze grzechy, by tam za nie
Boga przejednać raczył77). W tym celu i kapłan także, nisko
się schylając u stóp ołtarza, przedstawia się Ojcu
przedwiecznemu poniekąd jako obarczony grzechami
wszystkiego ludu, aby zjednać dlań miłosierdzie Boże.
Podobnież przedstawia kapłan Pana Jezusa w Ogrójcu, jak
dla ciężkiego brzemienia grzechów całego świata, które
dźwigać musiał, padł na swe najświętsze oblicze, krwią
pocił się, do swego Ojca modlił się z całego serca. Tak też
kapłan modli się w osobie Chrystusa za grzechy swoje i
wszystkich obecnych, ażeby cena naszego okupu, raz za nas
ofiarowana, była ponowiona i posłużyła do powtórnego
zadośćuczynienia.
Ta prawda, wielką sprawia pociechę każdemu
chrześcijaninowi, a wszystkich grzeszników pobudza do
gorliwego słuchania Mszy świętej, albowiem przekonywa,
że Pan Jezus bierze na Siebie ich grzechy i Krwią Swoją
najświętszą za nie czyni zadosyć. Teraz jeszcze
posłuchajmy, co Ojcowie święci mówią o tej Ofierze
pojednawczej i jak ją wykładają.
W liturgji św. Jakóba taką znajdujemy modlitwę:
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„Ofiarujemy Ci, Panie, bezkrwawą ofiarę za nasze grzechy i
za niewiadomości ludu”. Otóż wiedzieć nam trzeba, że my
ludzie wiele dopuszczamy się grzechów, których nie
poznajemy, ani ich się nie spodziewamy, a jednakowoż za
nie sprawę zdawać będziemy musieli. Że zaś nieprawości
nasze, nam niewiadome, grzechami są, tego uczy nas
prorok Dawid, błagający Boga o przebaczenie temi słowy:
Grzechów młodości mojej i niewiadomości moich nie racz
pamiętać (Psalm 24, 7). I znowu: Występki któż rozumie?
od ukrytych moich oczyść mnie i od cudzych sfolguj słudze
Twemu (Psalm 18, 13). Żebyśmy zaś dla tych naszych
grzechów ukrytych nie stali się przed Bogiem
nieoczyszczeni, dobrze jest, abyśmy pilnie słuchali Mszy
św., o której świadczy św. Jakób apostoł, pierwszy biskup
jerozolimski, że ofiarowaną bywa za grzechy niewiadome
ludu.
Podobnież wyraża się Marchantius: „Ofiara Mszy św. która
Bogu bywa ofiarowaną, pomocna jest także na przejednanie
Boga za nasze grzechy śmiertelne, mianowicie za
niewiadome i za te, których sobie, nawet po pilnym
rachunku sumienia, przypomnieć nie zdołamy. Msza święta
grzechów nie gładzi, ale wyjednywa nam żal za grzechy
wiadome, a szczególnie za grzechy niewiadome i
przepomniane”78). Święty Grzegorz pisze: „Sprawiedliwi nie
boją się o swoje grzechy wiadome, albowiem wyspowiadali
się i obżałowali je, lecz bardzo się boją o swe grzechy
niewiadome”. O tych mówi św. Paweł: Albowiem się w
niczem nie czuję, ale nie wtem jestem usprawiedliwion; a
który mię sądzi, Pan jest, który bystrzejsze ma oczy od
człowieka (I. Do Korynt. 4, 4). Ponieważ więc my, nędzni
ludzie, na sądzie Boskim na wielką trwogę i
niebezpieczeństwo wystawieni będziemy za nasze grzechy
niewiadome, bardzo pożytecznie uczynimy, że wszystkie
Msze św. ofiarować będziemy sprawiedliwemu Bogu za
grzechy niewiadomości naszych, dlatego też kapłan modli
się we Mszy świętej: „Błagalne ofiary Tobie, Panie,
składamy, ażebyś zlitowawszy się, od występków naszych
rozgrzeszył nas”79) Nie znając bowiem wielu naszych
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grzechów, kapłanowi z nich spowiadać się nie możemy, ale
ofiarując Bogu Mszę św. jako ofiarę pojednawczą, błagamy
Go, aby nam je odpuścił. Św. Aleksander, papież, pisze o
ofierze pojednawczej: „Przez ofiarę tę Pan bywa ubłagany i
przebacza też mnóstwo grzechów”80). Św. Juljan, papież i
męczennik, pisze także: „Wszelkie nieprawości i grzechy
gładzi ta ofiara”81). O! czyż nie są te słowa wielką pociechą
dla wszystkich grzeszników? Św. Atanazy mówi: „Ofiara
bezkrwawa jest przejednaniem Boga za nasze
nieprawości”82). Całe arkusze możnaby zapisać, gdybym
wszystkie zdania Ojców świętych miał przytoczyć. Dlatego
dodam tylko jeszcze wyrok Kościoła świętego tak
głoszącego: „Święty Sobór uczy, że ofiara ta prawdziwie
jest pojednawczą, iż jeżeli ze szczerem sercem i mocną
wiarą, z bojaźnią i uszanowaniem, ze skruchą i żalem do
Boga przystępujemy, miłosierdzie otrzymamy. Albowiem
przez składanie tej ofiary przebłagany Pan, udzielając nam
łaski i daru pokuty, odpuszcza występki, a nawet grzechy
najcięższe”83). O jakże wielką chwałę i nieskończoną
wdzięczność składać winniśmy Chrystusowi Panu, za tę
ofiarę potężną na przebłaganie Jego gniewu!
Gdyby tu kto powiedział: Na cóż nam ta ofiara
pojednawcza, kiedy i bez niej prawdziwym żalem gniew
Boży przejednać możemy? Odpowiem mu: prawda, że tylko
szczerym żalem gniew Boży przejednać możemy, ale
powiedz mi, skąd weźmie zawzięty grzesznik taki żal? Sam
z siebie żadną miarą nie zdobędzie się na niego, tak jak
człowiek umarły, zmartwychpowstać sam przez się nie
zdoła. Bo gdyby grzesznik mógł wzbudzić sam żal
prawdziwy w sobie, mało byłoby potępionych, ponieważ
każdy pobudziwszy się przy końcu życia do skruchy,
umarłby w łasce Boskiej. Usłyszane ogniste kazanie lub
książka pobożna, może wprawdzie także obudzić w
człowieku żal, lecz nie bez szczególnej łaski Boskiej; tej zaś
łaski Bóg zagniewany dać nam nie jest obowiązany i nie da
jej tak łatwo, chyba że Go o nią błagać będziemy. A niema
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nic w niebie i na ziemi, coby Go więcej ubłagać mogło, jak
ofiara Mszy św. O tem tak mówi ojciec Gobat: „Msza św.
taką jest dla słuchających jej ofiarą pojednawczą, że Bóg
użycza łaski do dostąpienia tego, czego potrzebują na
uzyskanie przebaczenia swych grzechów śmiertelnych84). To
jest: Pan Bóg daje im łaskę rozpoznania grzechów,
żałowania za nie i wyspowiadania się z nich.
Samo ofiarowanie w duchu jest ważne i skuteczne, jakże
dopiero ważnem i dzielnem będzie ofiarowanie istotne,
które dzieje się we Mszy świętej; w niej bowiem ofiaruje
kapłan — i ty z nim — prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew,
nie tylko za ciebie lecz i za wszystkich obecnych; bo zaraz
po konsekracji mówi on: „Teraz, Panie, my słudzy Twoi i lud
Twój ofiarujemy wzniosłemu Twemu Majestatowi ofiarę
czystą i t. d.” (O czem obszerniej w rozdziale XXVI).
Do św. Mechtyldy rzekł Pan Jezus: „Z taką łaskawością
przychodzę na Mszę św., że każdego grzesznika, choćby
największego, na niej obecnego, zniosę najcierpliwiej i z
radości wszystkie mu przebaczę grzechy, byleby tego
zapragnął”85). Te słowa pokazują nam, jak Pan Jezus
nieprzyjaciela swego, na Mszy św. będącego, nie odepchnie
od siebie, ani z zawziętością na niego nie spogląda, ale z
otwartemi ramionami biegnie ku niemu, gotów go przyjąć
jako dobrego przyjaciela swego i rad mu przebaczyć, skoro
usłyszy jęk żalu.
Żywoty Świętych pięknym to stwierdzają przykładem.
Czytamy o św. Pawle pustelniku, że od Boga otrzymał łaskę
rozpoznawania najskrytszych tajemnic serca. Gdy
pustelnicy w niedzielę schodzili się do kościoła, stanął on
przededrzwiami, a spostrzegłszy którego z nich w
grzechach pogrążonego, wyjawiał mu pokryjomu takowe,
upominając go do poprawy. Pewnego razu, stojąc przed
kościołem, ujrzał męża z czarnem obliczem i ciałem
nadchodzącego, któremu po obu stronach towarzyszyli
czarci, trzymając go skrępowanego kajdanami, i ciągnąc go
na tę i na ową stronę: a jego Anioł Stróż zdala za nim
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smutny postępował. Pobożny Paweł rzewnie zaczął płakać, a
bijąc się w piersi, ubolewał nad nędznym stanem tego
biednego grzesznika. Pustelnicy prosili go, żeby wszedł do
kościoła na Mszę św., on zaś, pod drzwiami siedząc płakał
ciągle i wzdychał. Gdy po Mszy św. wyszli, baczne miał oko
na tego grzesznika i zobaczył go wychodzącego z wesołem
obliczem, a obok niego idącego Anioła uradowanego,
czartów zaś widział idących z daleka za nim. Wtedy św.
Paweł z radością zawołał: „O niewypowiedziana dobroci
Boska! O niezgłębione miłosierdzie Boskie!” Poczem,
stanąwszy na stopniu, rzekł: ,,Pójdźcie moi bracia i obaczcie
cuda Boże: słuchajcie, co się stało! Tego męża widziałem
czarnego i wielu czartami okrążonego, gdy wchodzi; do
kościoła, ale gdy wychodził, już cały był piękny i Anioła
swego miał przy sobie”. Niebawem odezwał się także do
tego męża: „Daj Bogu chwałę i opowiedz nam twój stan”.
On zaś wyznał przed wszystkimi: „Jamci grzesznik wielki,
długo dopuszczałem się wszeteczeństwa, kiedy zaś dziś w
Lekcji usłyszałem czytane słowa Izajasza proroka: Omyjcie
się: czystymi bądźcie! odejmijcie złość myśli waszych od
oczu moich, przestańcie źle czynić: choćby były grzechy
wasze jako szkarłat, jako śnieg wybieleją, i choćby były
czerwone jako karmazyn, będą białe jako wełna86),
westchnąłem nad sobą do Boga i rzekłem do Niego: O Boże,
któryś przyszedł na świat dla zbawienia grzeszników,
spełnijże tę obietnicę i nademną mizernym grzesznikiem.
Tak wzdychałem ciągle przez całą Mszę św., wołając do
Boga: Panie! przyrzekam Tobie, że już nie dopuszczę się
takich nieprawości. O Panie! przyjmij mnie nędznego
grzesznika w tej godzinie! i z tem przyrzeczeniem
wyszedłem z kościoła”. Wtedy wszyscy zawołali głośno: „O
jakie potężne Panie, są dzieła Twoje, kiedy mocą Mszy św.
wielkich grzeszników nawracasz do siebie i miłościwie ich
przyjmujesz”.
Tu nam wypada powtórzyć za tymi pobożnymi pustelnikami:
„O najświętsza ofiaro Mszy św., jakże wielka twoja moc i jak
potężna twoja skuteczność w nawracaniu grzeszników! O
jak wiele grzeszników zatwardziałych nawróciłaś i
uchroniłaś od zguby wiecznej!” Rozważacie przeto biedni
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grzesznicy, jak źle czynicie, że niejednej Mszy św.
zaniedbujecie, a odpokutowanie za swe grzechy odwlekacie
do tamtego świata; poprawcież ten wasz błąd większą
gorliwością i często ofiarujcie Bogu Ofiarę pojednawczą.
W JAKI SPOSÓB WYJEDNYWA NAM MSZA ŚW.
PRZEBACZENIE GRZECHÓW I NAWRACA GRZESZNIKÓW
ZATWARDZIAŁYCH.
Gdy Patrjarcha Jakób bardzo rozgniewał na siebie swego
brata Ezawa za to, że mu zabrał błogosławieństwo ojca i
pierworodztwo i wielce się lękał, że srogo Ezaw zemści się
na nim, rzekł do siebie: Ubłagam go darami: a potem go
ujrzę, owo się zmiłuje nademną (Genes. 32, 20). Posłał mu
więc wiele wielbłądów, krów, oślic, owiec, kóz i baranów, i
przez nie pojednał się z zagniewanym bratem. A ty, skoro
przy Mszy św. zagniewanemu Ojcu niebieskiemu złożysz w
ofierze cnoty i zasługi, mękę, śmierć, rany i boleści Jego
Syna, przejednasz Go daleko prędzej, niż Jakób przejednał
Ezawa; ponieważ te dary mają wartość nieskończoną i nad
wszelką miarę podobają się Bogu Ojcu. Twoje popełnione
grzechy wołają wprawdzie o pomstę, ale Krew Chrystusa
Pana we Mszy św. przelana, woła o przebaczenie; a
ponieważ to wołanie jest wszechmocne, to też dalej
dosięgnie, niż wołanie twoich grzechów. Dlatego mówi
Albert wielki: „Wszelki gniew Boga, uśmierzamy tym
kosztownym darem”87).
Nikt też o tem nie wątpi, że moc Mszy św. pojedna Boga z
grzesznikiem pokutującym, lecz zachodzi pytanie, ażali
pojedna także grzeszników nieżałujących, to jest takich,
którzy w stanie niełaski, czyli w grzechu śmiertelnym
będąc, słuchają Mszy lub ją sobie zamawiają? Albo jeśli
słuchasz Mszy św. za kogoś będącego w grzechu
śmiertelnym, czy taki mocą Mszy św. uzyska łaskę Boską i
pojedna się Bogiem? Na to odpowiadam: że nie uzyska i
Bóg nie pojedna się z nim, albowiem żaden grzesznik dojść
nie może z niełaski do łaski Boskiej inaczej, jak tylko przez
szczery żal i pokutę. Jeżeli więc grzesznik bez wzbudzenia
w sobie żalu słucha Mszy św., lub zamówił ją dla siebie, nie
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pojedna ona go z Bogiem, ale zostawi w stanie niełaski,
wszelako takiemu Msza św. wielce jest pożyteczną i
pomocną w rzeczach duchowych i doczesnych, bo go Bóg
zachowa od nieszczęścia, albo tem lub owem obdarzy
szczęściem; w rzeczach zaś duchowych pożyteczną jest
jeszcze więcej, bo mu wyjedna rozpoznanie i obrzydzenie
grzechów śmiertelnych, pobudzi go do żalu i tym sposobem
uwolni go od występków, byleby był jakośkolwiek powolny
wewnętrznemu głosowi Bożemu i nie zatwardzał serca
swego. A chociaż skutek Mszy św. zwykle nie zaraz w takich
ludziach widocznym bywa, wszakże czasu swego, który Pan
Bóg naznacza, nawrócenie następuje. Wiemy bowiem, że
lubo Pan Jezus na krzyżu gorąco modlił się za grzeszników i
bolesną mękę i śmierć ofiarował za nich, wszelako z tylu
tysięcy mało się nawróciło i ze skruchą i żalem bijąc się w
piersi, z prawdziwą wiarą wołało: Zaisteć ten był Synem
Bożym! (Mat. 27, 54). Drudzy pozostali w swoich złościach,
wzgardzili pomocą i łaską Boską. W dniu zaś Zesłania
Ducha Św., gdzie twarde ich serca kazaniem św. Piotr
zmiękczył i do przyjęcia łaski Boskiej usposobił, dopiero
wtenczas modlitwa i święta Ofiara krzyżowa wywarła swój
skutek, bo odrazu nawróciło się trzy tysiące ludzi. Tak też
ofiara Mszy św. nie odrazu nawróci grzeszników, lecz
powoli, czasu pewnego, skoro grzesznika zatwardziałość
przeminie i jego serce zdolniejsze będzie przyjąć łaskę
Boską, nawrócenie nastąpi.
To stwierdza Kościół św., głosząc: „Jeżeli żalem przejęci
idziemy na Mszę świętą i Bogu ją ofiarujemy, daje się Pan
przebłagać jej ofiarowaniem, udziela daru łaski pokuty i
odpuszcza grzechy i występki, chociażby największe”88). O
jakże te słowa są pocieszające dla nieszczęsnych
grzeszników! O ileż nadziei przynoszą one małodusznym i
wątpiącym, kiedy pomnąc na te słowa, są bezpieczni, że
Boga rozgniewanego ofiarowaniem Mszy świętej tak mogą
ubłagać, że rozbrojony przebaczy im nieprawości
popełnione, owszem, ofiaruje im swoją łaskę i przyjaźń. To
też mówi mędrzec Pański: Dar tajemnie dany gasi gniewy: a
upominek w zanadrzu rozgniewanie wielkie89). Cóż innego
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znaczy ten dar potajemny, jeżeli nie ciało Chrystusa pod
postaciami chleba? I cóż innego oznacza upominek w
zanadrzu, jeżeli nie najsłodszego Jezusa utajonego w łonie
swej Matki? Ten zatem dar tajemny, ten upominek
kosztowny w zanadrzu ofiarować mamy we Mszy św., a
pomstę zagniewanego na nas Boga złagodzimy i
przejednamy.
Tak czyni kapłan, kiedy, jak mówi św. Bonawentura, modli
się przy podnoszeniu Hostji w imieniu wszystkich na Mszy
św. obecnych, w ten sposób: „Ojcze niebieski, zgrzeszyliśmy
biedni grzesznicy i mocno Ciebie obraziliśmy, teraz wszakże
spojrzyj na oblicze Twego Pomazańca, którego Tobie
nabożnie przedstawiamy i o miłosierdzie błagamy. Nie
odwracajże oblicza Swego od Syna Twego, o którym sam
powiedziałeś: Ten jest Syn mój miły, w którymem sobie
dobrze upodobał90).
Przeto nawróć nas do siebie i odwróć gniew Twój od nas”
(Mat. 17). Przez takie modlitwy i ofiarowania już niejeden
grzesznik pozyskał sobie łaskę nawrócenia, którejby inaczej
może nie był dostąpił, gdyż ofiara Mszy św. ma moc
miękczenia serc twardych i nakłaniania zatwardziałych
grzeszników do żalu i poprawy.
Niechże dla tego każdy grzesznik, choćby już tak głęboko w
grzechach zabrnął, że mu powrót do Boga być się zda
rzeczą niepodobną, słucha często Mszy św. i niech mówi z
Kościołem: Racz przyjąć, Panie tę moją ofiarę! O dajże się
ubłagać i zwróć moją krnąbrną wolę miłościwie ku sobie. A
wtedy Bóg miłosierny nie odmówi mu łaski nawrócenia.
Tu może kto powie: Co tam pomoże taka modlitwa, kiedy
Pismo święte powiada: Kto odwraca uszy swe, aby nie
słuchał zakonu, modlitwa jego obrzydła będzie Bogu (Przyp.
28, 9). Na to odpowiada św. Tomasz, doktór anielski:
Jakkolwiek Pismo święte na wielu miejscach jasno mówi, że
nie podoba się Bogu modlitwa wielkiego grzesznika, nie
odrzuca przecież Bóg litościwy modlitwy, pochodzącej z
dobrego natchnienia serca, ale dla nieskończonej swej
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dobroci miłościwie ją wysłuchuje (Przyp. 22, p. 83, c. 15).
Nabierz przeto nowej otuchy zwątpiały grzeszniku! Obudź
w sobie nową ufność o twojem zbawieniu i o twem
nawróceniu, a od rozpaczy przejdź do wszechmocnej ofiary
pojednawczej. Lubo Pismo św. mówi: A Bóg zarówno
nienawidzi niezbożnika i niezbożność jego (Mądrość 14, 9),
ty pilnie chodź na Mszę św. i ofiaruj ją twemu Bogu z całego
serca. Albowiem w jednym grzechu śmiertelnym, albo w
wielu grzechach słuchając Mszy św., nie popełniasz przez to
nowego grzechu (jak czyni kapłan, który exkomunikowany,
odprawia Mszę św., albo ludzie niegodnie komunikujący
się), lecz uzyskujesz pomoc do wybrnięcia ze stanu niełaski.
Taki też jest skutek, kiedy człowiek pobożnie słucha Mszy
św., ofiarując ją za nawrócenie bezbożnika. W objawieniach
św. Gertrudy czytamy: Gdy pewnego razu podczas Mszy św.
modliła się, żeby Pan Jezus uprzedził swą łaską
grzeszników, mających być nawróconymi i zbawionymi, dla
świętości Mszy św., i raczył ich nawrócić przed czasem
naznaczonym, rzekł Pan do niej: Czyliż zacność i obecność
niepokalanego mego Ciała i mej Krwi kosztownej nie
miałaby mieć tyle wartości, ażeby i ci, którzy na potępienie
zasługują, powołanymi zostali do życia lepszego?91). Z czego
zdziwiona św. Gertruda, usłyszawszy te pocieszające słowa,
rzekła z wielką ufnością do Boga: „Błagam Cię,
najłaskawszy Zbawicielu, przez obecność Twego Ciała
niepokalanego i Krwi najdroższej, żebyś przywieść raczył
kilku grzeszników, zostających w niebezpieczeństwie
potępienia, do Twojej łaski świętej. Dla uzyskania tej mojej
prośby, ofiaruję Tobie, a przez Ciebie Trójcy
Przenajświętszej przezacną ofiarę Mszy św. ze wszystkiem,
co na tym ołtarzu czynisz i sprawujesz dla zbawienia
biednych grzeszników”. I przyjął Pan miłościwie tę prośbę
gorącą, zapewniając św. Gertrudę, że kilku grzeszników ze
stanu potępienia, przeniósł do stanu zbawienia.

W JAKI SPOSÓB MSZA ŚW. WYJEDNYWA
ODPUSZCZENIE GRZECHÓW POWSZEDNICH?
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Jak wielką złość ma w sobie grzech powszedni, powiada
nam św. Bazyli w tych słowach: „Cobyś sądził o synu,
któryby mówił: nie zdradzę ojca, ani żadnej względem niego
nie popełnię takiej zbrodni, za którąby mnie wydziedziczył z
majątku; ale zresztą będę robił co mi się podoba, choć
wiem, że ojca tem zmartwię”92). Czyby to było prawdziwie
synowskie serce? Z pewnością nie!
O duszo chrześcijańska! Takim synem ty jesteś i taką twoja
mowa, ile razy na grzech powszedni się odważasz. Ty
mówisz: Wiem, że Bogu mam służyć, wiem, pycha mu się
nie podoba, wiem, że małym gniewem, lenistwem,
lekkomyślnemi obmowami i roztargnieniami, brzydzisz się o
Boże, lecz ja się nie poprawię.
Rozważ, co to za niewdzięczna i zuchwała mowa, i jak Bogu
się nie podobają te codzienne rozmyślne grzechy
powszednie. Chociaż nie dopuszczasz się grzechu
śmiertelnego, aby cię Bóg z nieba wydziedziczył, jednak
zuchwale codziennie przez grzechy powszednie pomnażasz
karę za nie należną i Boga zasmucasz.
Lekarstwem na to znów jest Msza św. Sobór Trydencki
(Sesya 22, roz. 1) mówi: „Chrystus ustanowił Mszę świętą
przy ostatniej wieczerzy, abyśmy sobie przywłaszczali z tej
Ofiary siłę zbawienną, dla zmazania grzechów
powszednich”.
Gdybyś więc nie miał ofiary pojednawczej na uśmierzenie
gniewu twego Ojca niebieskiego, do jakiej że nakoniec
doszedłbyś nędzy? A chociaż twoje grzechy nie są
śmiertelne, tylko powszednie, jednakowoż bardzo
potrzebujesz ofiary pojednawczej, żeby gniew Boży nie
wzmógł się zbytecznie, a Pan Bóg nie wypędził ciebie, jako
dziecka wyrodnego, z domu swego.
Paschazyusz wyraża się o tem w te słowa: „Ofiara
powtarzaną bywa codzień dlatego, że codziennie grzeszymy
i takich dopuszczamy się przewinień, bez których krewkość
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ludzka obyć się nie może; a ponieważ chrześcijanin upada
codzień, a zatem Chrystus Pan codzień w sposób duchowy
zabity bywa”93). Podał nam wprawdzie Chrystus więcej
środków na odpokutowanie grzechów, to jest: żal, bicie w
piersi, odmawianie Ojcze nasz, żegnanie się święconą wodą
i tym podobne, lecz żadnego niema skuteczniejszego, jak
słuchanie i ofiarowanie Mszy św.
Uczony Suarez mówi: „Ofiarujący Mszę św. dla dostąpienia
odpuszczenia swych grzechów powszednich zyskają to
odpuszczenie, przynajmniej cząstkowe, gdyż wtedy nietylko
silnie Boga o odpuszczenie błagają, lecz głównie przez
ofiarę nabierają mocy, opierającej się grzechom
powszednim”94).
Ojciec Jakób Stratius mówi: „Owoc Mszy św. dziwnie jest
wielki bo przywłaszcza nam niezgłębione skarby zasług i
zadośćuczynienia Chrystusa. Orzechy powszednie topnieją
we Mszy św., jak wosk w ogniu i wiele kar zasłużonych za
nasze grzechy wstrzymuje od nas moc Mszy świętej”95).
Zawsze mów na początku Mszy św., w czasie Confiteor: „O,
Boże sprawiedliwy; wszystkie grzechy bezbożnego życia
mojego składam na tym ołtarzu z sercem skruszonem i z
silną ufnością, ażeby ogniem Twej Boskiej miłości do
szczętu zostały spalone, drogą Krwią Jezusa mojego zostały
zgładzone i Jego nieskończonemi zasługami zapłacone.
Amen”.
Za tak wielkie dobrodziejstwo nigdy Zbawicielowi
wywdzięczyć się nie możemy; gdybyśmy nie mieli Boskiej
ofiary, lub nie korzystali z niej w celu odpokutowania
naszych grzechów powszednich, jakże wielkie ich brzemię
zanieślibyśmy na sąd Boży? jakże długie i ciężkie męki
musielibyśmy wycierpieć na tamtym świecie? Albowiem o
tychto grzechach powiada Dawid: Rozmnożyły się nad
włosy głowy mojej (Psalm 39, 13); do nich odnoszą się
słowa: „Zgrzeszyłem nad liczbę ziarnek piasku morskiego”.
Tych zwykle nie pamiętamy, po większej części z nich się
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nie spowiadamy i z wielu się nie poprawiamy; wszakże
zmazać je i odpokutować za nie możemy przez ofiarę
pojednawczą, którą podarował nam najszczodrobliwszy
nasz Dobroczyńca.
Chcesz wiedzieć, jak sobie masz począć, abyś we Mszy
świętej uzyskał odpuszczenie twoich grzechów
powszednich, naśladuj przykład św. Gertrudy, o której
czytamy w jej objawieniach: „Kiedy spełnioną została przez
kapłana najświętsza Ofiara, św. Gertruda ofiarowała ją Panu
Bogu na oczyszczenie się ze wszystkich swoich grzechów i
Bóg Ojciec w nieprzebranem swem miłosierdziu łaskawie
przyjął to jej ofiarowanie” (Lib. 8 c. 15). Te są słowa
objawienia, z których ze zdumieniem dowiadujemy się, jak
jest wielka siła ukryta w ofiarowaniu Mszy św. Bo gdy św.
Gertruda przy podniesieniu Najświętszego Sakramentu
rzekła nabożnie: „Ojcze niebieski! ofiaruję tę św. Hostję na
odpuszczenie i oczyszczenie mnie ze wszystkich moich
grzechów”, tyle skutkowały te wyrazy albo myśli, że jej
święta dusza została oczyszczona z każdej zmazy, co Bóg
cudownie okazać jej raczył.
Wiedz także o tem, że Msza św. maże nietylko grzechy
powszednie, ale zmywa szkodliwe plamy z naszej duszy. Tak
świadczy św. Jan Damasceński, który mówi: „Niepokalana i
bezkrwawa ofiara Mszy św. naprawieniem jest wszelkich
szkód i zmyciem wszystkich plam”. (Lib. 4, c. 12, 14). To
przepowiedział Pan Bóg niegdyś prorokowi Ezechielowi,
mówiąc: I wyleję na was wodę czystą i będziecie
oczyszczeni od wszech nieczystot waszych (Ezech. 36, 35).
To zaś oczyszczenie dzieje się wodą najświętszą, która
wypływa z boku Chrystusa przebitego. O czem mówi św.
Jan: Jeden z żolnierzów włócznią otworzył bok Jego, a
natychmiast wyszła Krew i woda (Jan II, 39). To się stało nie
przypadkowo, ale z osobliwego zrządzenia Boskiego;
albowiem najsłodszy Jezus chciał tę ranę mieć zadaną w
swym boku i po śmierci swojej zachować otwartą, aby nam
się stała źródłem wody wytryskującej ku żywotowi
wiecznemu (Jan 5, 14). To źródło zbawienne tryska we
wszystkich Mszach świętych na wszystkich obecnych,
albowiem rana w boku Chrystusowym otwiera się wtedy

ponownie. O jakżeśmy szczęśliwi, że to Boskie źródło
zawsze tryska dla naszego oczyszczenia. O jakże nam błogo,
że źródło nie jest zamknięte ale otwarte i każdemu
przystępującemu obficie i darmo wody udziela. O! iluż
grzeszników przystąpiło już do niego i z radością czerpało z
niego balsamiczną wodę, jak prorok przepowiedział:
Będziecie czerpać wodę z radością ze zdrojów
Zbawicielowych (Izaj. 12, 3). Grzeszników nie chcących
przystąpić z niedbalstwa, którzy wolą w plugastwie grzechu
schnąć od pragnienia, zaprasza Zbawiciel uprzejmie do
tego źródła, mówiąc: Wszyscy pragnący pójdźcie do wód, i
którzy nie macie srebra, kwapcie się, kupujcie, a jedzcie;
chodźcie, kupujcie, bez srebra i bez żadnej zamiany, wina i
mleka (Izaj. 55, 1). Również Jan święty w Objawieniu
zaprasza nas temi słowy: A duch i Oblubienica mówią:
Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech
bierze wodę żywota darmo. (Objaw. 22, 17).
Patrz więc, jak mile prorok Izajasz i św. Jan Apostoł,
zapraszają nas do tego zdroju zbawienia, tryskającego we
Mszy św., bo obaj dobrze wiedzą, jak zbawienna nam jest
woda Zbawicielowa. Albowiem źródło to jest łaźnią
uzdrawiającą, w której nasze dusze kąpią się, oczyszczają i
uświęcają. Oni wzywają nas, abyśmy tylko przyszli i darmo
sobie kupili tej wody najprzedniejszej i najdroższej, bo Msza
św. darmo bywa odprawianą za nas i dla nas, nie kosztuje
nas ani szeląga. Woda boku Chrystusowego kosztowniejszą
jest, niż wszystkie inne; jedna jej kropla większą ma
wartość, niż całe królestwo, a jednak darmo ją mieć
możemy i dusze nasze obmywać w niej i oczyszczać.

ROZDZIAŁ XVI.
MSZA ŚW. JEST NAJGODNIEJSZĄ OFIARĄ
ZADOŚĆUCZYNIENIA.
Trzeba ci wiedzieć dla zrozumienia tego rozdziału, że każdy
grzech dwojakie sprowadza nieszczęście: winę i karę. Wina

czyli niełaska Boska, bywa nam odpuszczoną przez żal i
spowiedź, a kara wprawdzie także darowaną nam bywa
przez żal i spowiedź, ale nie cała, tylko w części, to jest o
tyle, o ile jest żal gorętszy, spowiedź szczersza i pokuta
surowsza; ponieważ wszakże pospolicie żal nasz jest bardzo
słaby, spowiedź niedoskonała, a pokuta bardzo
niedostateczna, przeto też mało z kary nam się odpuszcza.
Co więc jeszcze pozostaje z kary, musimy to odpokutować
albo w tem życiu modlitwą, postami, jałmużną,
pielgrzymkami, spowiedzią, Komunją św. i zyskiwaniem
odpustów, albo w czyścu. Wszelkie te pokuty są zmysłom
naszym wstrętne i wielu ludzi ich nie wypełnia. Co tedy
począć, kiedy odprawić nie chcemy, a w mękach
czyścowych długo pozostać też nie chcielibyśmy?
Otóż naśladować nam trzeba sługę ewangelicznego, o
którym mówi Chrystus Pan: Przypodobane jest Królestwo
niebieskie człowiekowi królowi, który chciał kłaść liczbę z
sługami swoimi. A gdy począł liczbę kłaść, przywiedziono
mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów.
A gdy nie miał skąd oddać, upadłszy sługa on, prosił go
mówiąc: Miej cierpliwość nademną, a wszystko tobie
oddam (Mat. 18, 23). Któż się dziwić nie będzie temu słudze
zuchwałemu, który nie o odpuszczenie prosił, ani o
zmniejszenie tego ogromnego długu, ale domaga się tylko
zwłoki i cierpliwości. Panie, miej cierpliwość ze mną,
zostaw mnie jeszcze tylko przez niejaki czas w Twej służbie,
przedłuż mi jeszcze trochę życia, a wszystko Tobie rzetelnie
odpłacę. Jakże bowiem być może aby ten biedny sługa
zapłacił dług tak znaczny, że choćby żył lat dwieście, jednak
nie byłby w możności go oddać. Talent, bowiem, miał u
żydów wartość sześciu tysięcy złotych polskich. Porachujże
sobie, jak wielki byłby dług dziesięciu tysięcy talentów,
kiedy jeden miał wartość sześć tysięcy złotych?
Teraz powiem ci duszo chrześcijańska, że powyższe słowa
są przypowieścią, czyli podobieństwem, że sługa ten
oznacza wielkiego grzesznika, który wiele ciężkich dopuścił
się grzechów i narobił długów. O tobie to, grzeszniku,
powiedział Chrystus Pan: Nie wiesz, iżeś ty nędzny i

mizerny i ubogi i ślepy i nagi?96). Nie wiesz nawet, ani
uwierzysz, w jak ciężkie zabrnąłeś długi. I jakże wszystkimi
twymi uczynkami dobrymi, chcesz zapłacić dziesięć tysięcy
talentów, kiedy w całem twem życiu ani jednego talentu
zarobić nie zdołasz? kiedy już jeden grzech śmiertelny tak
wielką ściąga karę, że gdybyś ją miał spłacić według sił
twoich, miałbyś na wieki co spłacać. Podam ci zatem do ręki
dobry sposób, zapomocą którego wybrniesz z tego
ogromnego długu. Upadnij do nóg z tym sługą
ewangelicznym twemu Panu i Bogu i błagaj Go mówiąc:
Panie miej litość nademną, a wszystko odpłacę sowicie. A
jeżeli nie mam środków na to, żebym wiele Mszy świętych
mógł sobie zamówić, to przecież pilnie i pobożnie chcę ich
słuchać i ofiarować Tobie na spłacenie ciężkich moich
długów.
Światły Ojciec Sanchez następującą daje radę: „Słuchając
Mszy świętej pomnij na to, że ona jest twoją własnością, i że
ją tobie podarował Bóg Ojciec i Bóg Syn”97). Że zaś istotnie
własnością jest twoją, to ci powiada kapłan, kiedy obracając
się do wszystkich obecnych, mówi: Módlcie się bracia, żeby
i moja i wasza ofiara przyjęta została u Boga Ojca
wszechmocnego. Wypowiada więc kapłan, że ta ofiara
nietylko jest jego własnością, ale wszystkich obecnych, a
zatem i twoją. Co sobie rozważywszy, rzeknij do Boga: Ilem
ci dłużny, Panie mój, czy sto, czy tysiąc talentów, czy może
dziesięć tysięcy? Panie! poznaję mój dług i gotów jestem
zapłacić go Tobie. Z moich zasług wprawdzie oddać go nie
zdołam, ale oddać mogę z bogatych zasług Syna Twego,
które na tym ołtarzu są obecne, a mnie zostały podarowane.
Ten skarb Tobie, Boże mój, ofiaruję; wybierz z niego tyle,
ilem dłużny. Takie rozmyślanie, z żywą wiarą czynione,
wielką sprawia pociechę dlatego, że we Mszy św. pewne i
dostateczne mamy zadośćuczynienia za nasze grzechy”.
Tu wypada objaśnić, co Ojcowie święci przez to rozumieją,
kiedy mówią, że Msza święta gładzi kary grzechowe sama z
siebie.
Przypomnij sobie, co się już rzekło wyżej, że Pan Jezus sam
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jest we Mszy świętej Kapłanem ofiarującym i Barankiem
ofiarnym, który za nas zabity bywa sposobem bezkrwawym.
Ofiara Mszy świętej bierze zatem swą dzielność, wartość i
skuteczność nie od człowieka ułomnego i grzesznego, ale
od samego Chrystusa, Boga człowieka. Dzielności i
skuteczności Mszy świętej nie przybędzie przeto z
pobożności ofiarującego kapłana, ani jej ubędzie z jego
grzeszności, lecz byleby należycie i prawowicie była
odprawianą przez księdza wyświęconego, ma wartość
nieskończoną i skuteczność cudowną samą przez się i przez
moc sobie właściwą, co uczeni teologowie wyrażają w
słowach: Ofiara Mszy świętej działa ex opere operato, to
jest sama przez się, nie zaś ex opere operantis, to jest nie
przez współdziałanie kapłana, lub nasze.
Z tej jednomyślnej nauki uczonych teologów, wszyscy
grzesznicy wielkiej pociechy serca nabrać mogą, mając
pewność, że byleby nabożnie słuchali Mszy świętej, zawsze
uzyskują odpuszczenie części pozostałych kar i mąk, nie z
powodu ich współuczestnictwa przy ofierze, ale dla samych
zasług Chrystusa. O tem świadczy Marchancyusz temi
słowy: „Zadosyćuczynienie polega na ustanowieniu
Chrystusa, który rozporządził, żeby każdemu, pobożnie
słuchającemu Mszy św., udzielone zostało szczególne
zadosyćuczynienie i odpuszczenie grzechów”98). Zatem
idzie, że kto z dobrem usposobieniem Mszy świętej słucha a
w duchu z kapłanem pobożnie się łączy, albo Mszy świętej
wysłuchać zamyśla, znaczną część kar swych z zasług
Chrystusa spłaca. Stąd sobie łatwo wyobrazisz, że tem
więcej kar odpokutujesz jedną Mszą świętą, im pobożniej jej
słuchasz, razem z kapłanem z serca ją wszechmocnemu
Bogu ofiarując.
Chrystus Pan swem świętem życiem, męką bolesną,
szczególnie zaś swą śmiercią krzyżową, tak wielki
nagromadził skarb zasług, że choćby go rozdał pomiędzy
wszystkich grzeszników i każdemu dał tyle, ile mu
potrzebne na spłacenie jego długów i kar, sowicie
zapłaciwszy długi każdego grzesznika, pozostałoby wtym
skarbie jeszcze aż nadto, dla niepoliczonych światów! Z
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tego bogatego skarbu udzielił nam Chrystus Pan już nieraz,
to jest, kiedy chrzest przyjęliśmy, kiedy żal szczery w sobie
wzbudzamy, kiedy się spowiadamy, komunikujemy i dobre
uczynki spełniamy. Nigdy zaś tak sowicie nie udziela nam z
tego skarbu, jak we Mszy świętej. O czem świadczy i uczy
Kościół święty w tych słowach: „Owoce ofiary krwawej,
śmierci krzyżowej, najobficiej bywają rozdzielane i
odbierane w bezkrwawej ofierze Mszy świętej”99). Od tego
udziału nikogo Pan Jezus nie wyklucza oprócz tych, którzy
podczas Mszy św. śmieją się, gawędzą, oglądają się, innym
w modlitwie przeszkadzają i dobrowolnie w kościele
zasypiają. Wszystkim innym dostaje się po cząstce z tego
skarbu, lecz nie wszystkim równo, tylko w miarę tego, z
jakiem nabożeństwem słucha kto Mszy świętej. Im kto
pobożniejszy w słuchaniu, tem więcej zysku odnosi, im
niedbalszy, tem mniej.
Niechże więc każdy korzysta z tego skarbu, niech go
ofiaruje Bogu Ojcu, płaci nim długi grzechów swoich,
mnoży w sobie łaski Boskie i cnoty, powiększając swą
przyszłą chwałę. Oby wszyscy grzesznicy i grzesznice brali
do serca te zachęty, a skoro grzech popełnią, pośpieszyli do
kościoła, wysłuchali pobożnie Mszy świętej. Niech ją
ofiarują Bogu Ojcu na przebłaganie za grzechy, na
wypłacenie kar doczesnych i poprawę swego życia. Środek
ten jest najpewniejszy na uzyskanie przebaczenia w
Sakramencie pokuty świętej, na odpokutowanie kar
zasłużonych i na wytrwanie w poprawie.
JAK WIELE KAR ODPOKUTOWAĆ MOŻNA PRZEZ
MSZĘ ŚWIĘTĄ.
Jeżeli uważnie przeczytałeś rozdział poprzedni, zapewne
będziesz chciał wiedzieć, ile z kar zasłużonych
odpokutować możesz przez Mszę świętą? Tego pierwej
powiedzieć nie mogę, zanim nie wytłumaczę, jak wielką
wartość ma Msza święta. Posłuchaj, co w tym względzie
mówi światły O. Łęczycki: „Wartość ofiary Mszy św. jest
nieskończona, bo jakkolwiek Msza św. przez kapłanów bywa
ofiarowaną, przecież przez wzgląd na właściwego kapłana
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Ofiarnika i na dar ofiarny takąż ma wartość, jaką miała,
kiedy Pan Jezus ofiarował ją swemu Ojcu przy ostatniej
wieczerzy; ta zaś ofiara miała wartość nieskończoną,
albowiem wszystko, co Chrystus zdziałał na ziemi, miało
wartość nieskończoną”100). O mój Boże! jakże wielce
wdzięcznymi być powinniśmy Panu Jezusowi za to, że nam
tak nieocenioną podarował ofiarę i taki nam środek dał do
ręki na zapłacenie naszych ogromnych długów. Każda Msza
ma wartość nieskończoną, bo przez każdą Mszę św.
pobożnie wysłuchaną, więcej kar zasłużonych
odpokutujemy, aniżeli innymi uczynkami.
Jeżeli zapytasz, ile kar i mąk czyścowych gładzi jedna Msza
św., to odpowiem: że Pan Bóg wyraźnie tego nie objawił
swemu Kościołowi, jak i tego nie objawił, na jak ciężkie i
długie męki skazał dusze za grzech śmiertelny lub za
grzech powszedni. Jeżeli zaś rozważymy, że do niego nie
wejdzie nic zmazanego (Objaw. św. Jana 21, 28), i że
czyściec jest ciemnicą, i nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz
ostatni pieniążek (Mat. 5, 25, 26): wtedy jest rzeczą
niewątpliwą, że sprawiedliwość Boża trzyma dusze w
czyścu, aż się oczyszczą z swych grzechów i kary
naznaczone odpokutują. Jak długo te kary trwają, tego nie
wiemy, ale to wiemy z nauki Kościoła, że duszom w czyścu
cierpiącym dopomódz możemy naszemi modlitwami,
jałmużną dobrymi uczynkami, a szczególnie ofiarowaniem
za nie Mszy św., która, jak świadczą Ojcowie święci:
Cyprjan, Bazyli, Ambroży i Jan Złotousty, znosi męki
czyścowe albo całkowicie lub w znacznej części.
Zdaniem jest ogólnem Ojców Kościoła, że dusze czyścowe
więcej mają udziału w owocach Mszy św., które za nich
bywają ofiarowane, im więcej za życia swego były godnemi i
dbałemi o ten ratunek. Chcesz więc ujść mąk czyścowych,
albo mieć je znacznie skrócone, to słuchaj pilnie i pobożnie
Mszy św. Rozważ, gdyby za ciężki jaki występek osądzono
cię na karę; byś był pieczonym na rozpalonych kratach, a
dano ci do wyboru, albo wysłuchać Mszy św., albo być
palonym przez pół godziny, nie wolałbyś wysłuchać
dwadzieścia, a nawet sto Mszy św., byle ujść tej okropnej
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męczarni? Jeżeli po śmierci nie pójdziesz prostą drogą cło
nieba, ale będziesz musiał cierpieć w czyścu, a innego
środka niema tak pewnego dla uniknięcia czyśca, jak
pobożne słuchanie Mszy św., czemu więc tak niedbały
jesteś, lekkomyślnie opuszczasz Mszę świętą, kiedy wiesz,
że przez nią zgładzić albo skrócić sobie możesz kary
czyścowe, nietylko półgodzinne i roczne, ale możesz nawet
kilka lat trwające.
Może chciałbyś się dowiedzieć, ile kar złagodzi Msza św.
temu, kto ją zamawia za siebie? Zaspokoję więc twoją
pobożną ciekawość, zaznaczając, że kto Mszę św. za życia
dla siebie zamawia, daleko więcej odpokutuje z kary, na
jaką za grzechy swoje zasłużył, aniżeli ten, kto tylko słucha
Mszy św., albowiem cała zasługa Mszy św. należy do niego,
jako udzielona mu od Boga i od kapłana. Ile zaś kar
grzechowych zgładzi to zadośćuczynienie, tego nie objawił
Pan Jezus Kościołowi. Kto atoli zamówiwszy Mszę świętą i
jest na niej obecnym, zyskuje z niej większy pożytek, aniżeli
nie będąc obecnym; bo chociaż jako nieobecny te odnosi
pożytki, które mu kapłan przywłaszcza, nie korzysta jednak
z zasług Chrystusowych, jakie odnosi każdy, kto razem z
kapłanem Mszę św. ofiaruje. Taki też nie zostaje
uczestnikiem siedemdziesięciu siedmiu łask, które są
objaśniane w tej książce.
Tu jeszcze dodać mi wypada ważną naukę, mało komu
znaną. Ludzie w praktykach nabożeństwa naszego
nieoświeceni, zamawiając Mszę św. bądź na cześć jakiego
Świętego, Matki Boskiej, bądź na odwrócenie jakiego
nieszczęścia, choroby i t. p., tak pospolicie o nie proszą:
„Radbym zamówił Mszę świętą do Matki Boskiej”, albo:
„proszę o Mszę świętą za chore dziecko i t. d.” a żadnej nie
czynią wzmianki, ani nawet myślą o tem, na czyją intencję,
to jest na czyj pożytek chcą mieć tę Mszę świętą
odprawioną; a jeżeli kapłan także nie pamięta o tem, na czyj
pożytek ma być ofiarowaną i nikomu jej nie przywłaszcza,
to zdaniem wielu teologów wpływa ta zasługa do skarbnicy
Kościoła; chyba że Pan Bóg uwzględniając nieświadomość
takich ludzi, sam im ją przywłaszczy. Zamawiając Mszę św.
na cześć Matki Boskiej, albo na intencję wzrostu Kościoła,

albo z prośbą o pomoc Boską ku odwróceniu jakiej
przygody, choroby i t. p., miej zarazem intencję
przywłaszczyć sobie jej owoce; bo wtedy podwójną będziesz
miał korzyść z takiej ofiary, albowiem i Matkę Boską uczcisz
lub Świętego, na którego cześć ją zamawiasz i wiele kar
spłacisz, które tobie za grzechy wycierpieć pozostaje,
pewnym być możesz wysłuchania twych próśb, jeżeli one
posłużyć mają do zbawienia twej duszy.
Z tego wszystkiego, co powiedziano, nabrać powinniśmy
nowej gorliwości do częstego i pobożnego słuchania Mszy
św., jeżeli można nawet codziennie, a w niedzielę i w
uroczystości dwóch albo trzech, abyśmy kary, jakie na nas
ciążą, jeszcze na tym świecie spłacić mogli. Mianowicie zaś,
niech korzystają z tej dobrej rady wielcy grzesznicy, którzy
grzechów popełnili wiele, a mało za nie odpokutowali. Jest
bowiem rzeczą pewną, że sprawiedliwość Boża żadnego
grzechu nie przepuści bezkarnie. Prawdziwe bowiem jest
przysłowie: albo odpokutować, albo gorzeć. Łatwiej ci
odpokutować za twoje grzechy na tym świecie, niż straszne
ponosić cierpienia na tamtym.

ROZDZIAŁ XVII.
MSZA ŚW. JEST NAJDOSKONALSZEM DZIEŁEM
DUCHA ŚW.
Ponieważ we wszystkich poprzednich rozdziałach tej
książki, mówiliśmy o stosunku ofiary Mszy św. do Boga Ojca
i do Jego najmilszego Syna, należy nam przedstawić
jeszcze, jak Duch święty przyczynia się do tej ofiary. O tem
mówić będziemy w rozdziale niniejszym, który odczytuj
sobie w dniach Zesłania Ducha świętego.
Ile dobrego wyświadcza Duch święty chrześcijaństwu, tego
nie zdołamy należycie ocenić, a tem mniej wypowiedzieć.
On jest Boską miłością i miłosierdziem, stara się najusilniej
przejednać sprawiedliwość Boską i biednych grzeszników

zachować od potępienia. On to do dzieła naszego
odkupienia przyczyniając się bardzo wiele, szczęśliwie je
rozpoczął i dokonał. On to rozpoczął dzieło w dziewiczem
łonie Marji, za Jego współdziałaniem Słowo stało się
Ciałem, najświętsza Dusza Chrystusowa Pana została
stworzona, a Bóstwo i Człowieczeństwo w sposób niepojęty
w jednej Osobie złączone. On to dokonał dzieła Odkupienia
szczęśliwie w dniu Zielonych Świątek, udzielając sam siebie
wiernym w kształcie Boskiego ognia, zapalając ich
płomieniem swej miłości, a nawracając łaską swoją
grzeszników zatwardziałych, którzy widokiem cudów i męki
Chrystusa Pana, zmiękczyć się nie chcieli. On też
ustawicznie zostaje w Kościele i pośród wiernych; a chociaż
wiele ludzi Go znieważa, jednak nie opuszcza ich, ale
kołacząc często do ich serc, pragnie na nowo zamieszkać w
nich.
Wszystkie te sprawy są dziełami bardzo wielkiemi, bo
prawdziwie Bożemi; a więc słusznie rozdział niniejszy
rozpocząć moglibyśmy od słów: „Msza święta
najdoskonalszem jest dziełem Ducha świętego”. Wszyscy
teologowie powiadają, że tajemnica Wcielenia Syna Bożego
największym jest cudem, jaki sprawiła wszechmocna ręka
Boga, dlatego, że nieskończenie wielkie Bóstwo z
poniżonem człowieczeństwem Chrystusa, zjednoczyć się
potrafiło w jednej osobie. Ten cud nad cudami zdziałał Duch
święty; co wyznajemy w Składzie Apostolskim temi słowy:
Który się począł z Ducha świętego. Ale jednak ten cud
zdziałany we Mszy świętej, zdaje się być jeszcze większym;
bo w niej majestat Bóstwa i doskonałe człowieczeństwo
Chrystusa Pana tak się zniżają, że w najdrobniejszej nawet
cząstce Hostji są osobiście obecne.
Że to zdziałał Duch święty, o tem wyraźne mamy
świadectwo w owej liturgji czyli Mszy, którą apostoł Jakób
święty ułożył i odprawiał wobec Apostołów i wszystkich
prawowiernych w Jerozolimie. Przed samą konsekracją
mamy w niej takie słowa: „Pana i Dawcę życia, który z Tobą
Bogiem Ojcem i z Twoim Synem Jednorodzonym siedzi na
stolicy i rządzi, Spółistotnego i Spółwiecznego i t. d... ześlij
teraz na nas i na te święte dary tu leżące, ażeby przybył

swą obecnością świętą, zbawienną i uwielbioną, poświęcił
ten chleb i przemienił w najświętsze Ciało, a ten kielich w
najdroższą Krew Twego Pomazańca”.
Te same prawie słowa zawiera liturgja św. Jana Złotoustego:
„Błogosław, Panie chleb św. i uczyń najdroższem Ciałem
Twojego Chrystusa. Błogosław, Panie, kielich święty, to zaś,
co w tym kielichu jest, uczyń najdroższą Krwią Twojego
Chrystusa, a przemieniając ją przez Ducha Twego
świętego!” Patrz, jak ci wielcy dwaj Święci przyznają
przemianę chleba i wina Duchowi świętemu i dopraszają się
od Niego spełnienia tego Boskiego dzieła. Jak bowiem Duch
święty dokonał Wcielenia się Boga według świadectwa
Archanioła Gabrjela, który rzekł do Marji: Duch święty
zstąpi na Cię i moc Najwyższego zaćmi Tobie (Łuk. 1, 35);
tak też sprawia ponowienie tegoż Boskiego Wcielenia we
wszystkich Mszach świętych.
To też kapłan chce wyrazić, kiedy przed pierwszem
przeżegnaniem ofiarowanej Hostji i kielicha zwraca swe
oczy ku niebu i z wzniesionemi rękoma, a potem ze
złożonemi wzywa Ducha świętego, błagając: „Przybądź,
Poświęcicielu, wszechmogący Boże i pobłogosław ofiarę
Twemu świętemu imieniowi przygotowaną”. Modli się więc
kapłan, ażeby Duch święty zstąpił z nieba, i jakoby własną
ręką najświętszą Ofiarę pobłogosławić raczył.
O to samo prosi św. Ambroży w swej modlitwie mszalnej w
tych słowach: „Spraw Panie! żeby zstąpił niewidzialny
Majestat Twego Ducha świętego, jak niegdyś zstąpił na
całopalenie Ojców Starego Zakonu”.
Posłuchajmy teraz, jakim sposobem sprawuje Duch święty
konsekrację we Mszy św. O tem pisze ksieni św.
Hildegarda101):
„Gdy pewien kapłan przywdziawszy święte szaty, szedł do
ołtarza, ujrzałam, że wielkie jasne światło z nieba idące
opromieniło cały ołtarz i dopóty tam jaśniało, aż kapłan po
skończonej Mszy św. odszedł od ołtarza. Gdy zaś w czasie
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Mszy św. odmówił Sanctus i rozpoczął niewypowiedziane
tajemnice, wtedy nagle spadł z nieba płomień cudownego
blasku na chleb i wino, który swą jasnością przeniknął dary
ofiarowane, jak słońce promieńmi szkło przenika i oświeca.
Wśród tego, ta sama światłość niewidzialnym sposobem
zabrała chleb i wino do nieba, lecz niebawem je znowu na
ołtarz złożyła, a wtedy już nie czem innem były, tylko
Ciałem i Krwią, lubo w oczach ludzi zdawały się być
chlebem i winem. Kiedym więc przypatrywała się Ciału i
Krwi, ukazało się niebawem Wcielenie naszego Zbawiciela,
Jego narodzenie, męka i śmierć, jakoby w zwierciadle, i to
w ten sam sposób, jak się niegdyś spełniły na Synu Bożym,
gdy jeszcze był na świecie”.
Co św. Hildegarda wtedy widziała, to się sposobem
tajemniczym we wszystkich Mszach św. dzieje. W chwili
Przemienienia spływa niewidzialny ogień z nieba na nasze
ołtarze, żeby chleb i wino przemienić w prawdziwe Ciało i w
prawdziwą Krew Pana, podobnie jak ogień naturalny
drzewo przenikający zamienia je w węgiel żarzysty, tak po
wymówieniu słów Chrystusowych nad chlebem i winem,
przenika je cudownie ogień Ducha świętego i przemienia w
Ciało i Krew Pańską.
Mamy tego dwa piękne podobieństwa w Starym
Testamencie, to jest przy pierwszej ofierze Aarona, o której
czytamy co następuje: Okazała się chwała Pańska
wszystkiemu zgromadzeniu. A oto wyszedłszy ogień od
Pana, pożarł całopalenie i łoje, które były na ołtarzu. Co gdy
ujrzawszy tłuszcze, chwaliły Pana, padając na twarze swoje.
Podobnie działo się przy poświęcaniu świątyni
Salomonowej, o którem powiada Pismo święte: A gdy
dokończył Salomon modlitwy, ogień zstąpił z nieba i pożarł
całopalenia i ofiary, a chwała Pańska napełniła dom. I nie
mogli kapłani wnijść do Kościoła Pańskiego, przeto iż była
chwała Pańska napełniła Kościół Pański. Ale i wszyscy
synowie Izraelscy widzieli zstępujący ogień i chwałę Pańską
na dom: i upadłszy twarzą swą na ziemię na tło kamieniem
położone, pokłonili się i chwalili Pana iż dobry, iż na wieki
miłosierdzie Jego.

To były wyraźne figury ofiary naszej Mszy św., w której
zawsze ogień Ducha świętego, spadający z nieba, pochłania
chleb i wino i przemienia je w Ciało i Krew Chrystusową.
Jakkolwiek nędzni my grzesznicy nie dostępujemy łaski
ujrzenia tego ognia, w rzeczywistości tak się dzieje i często
widzianym bywał.
Tak pisze Metafrastes o św. Klemensie, biskupie i
męczenniku (dzień 23 stycznia), że odesłany przez cesarza
Dyoklecjana do tegoż spółrządcy Maksymiljana na wyspę
Rodus, proszony był przez św. Potinusa, tamecznego
biskupa, żeby odprawił Mszę św. Wtenczas można było
widzieć, że skoro ten św. Męczennik wymówił słowa
konsekracji nad Hostją św., przemieniła się ona nakształt
węgla żarzystego i w takiej postaci widzialną była od
wszystkich obecnych na tej Mszy św. Ujrzeli także mnóstwo
aniołów w powietrzu, unoszących się nad Hostją św. i
adorujących ją. Przytomny zaś lud, nie mogąc znieść blasku
wielkiego, odbijającego od cudownego ognia, padł na
oblicze, i wtedy ogień niebieski zamienił się znowu w postać
Hostji św. i św. Klemens pobożnie ją spożył.
Podobnie pisze Baroniusz na rok Pański 878 o świętym
Ignacym, patrjarsze konstantynopolitańskim: Gdy razu
pewnego odprawiał Mszę świętą z wielką żarliwością,
przemienił chleb święty swą postać i widzianym był jako
węgiel żarzący, olśniony blaskiem niebieskim.
Grecy nie mają Hostji przy Mszy św., ale biały chleb
pszenny; wyobrazić sobie więc możemy, że gdy cały chleb
pszenny był przemieniony w żarzysty węgiel, wywołało to
widzenie we wszystkich obecnych wielkie zdumienie. —
Ponieważ Duch święty jest miłością Boga Ojca i Syna,
dlatego też lubi objawiać się ludziom pod obrazem miłości,
to jest w kształcie ognia płomienistego.
Wreszcie czytamy w żywocie św. Józefa z Kopertynu, że
ilekroć miał wymawiać we Mszy św. słowa konsekracji,
zawsze wielką zdjęty był bojaźnią, tak, iż bardzo mu było
trudno zdobyć się na te słowa. Skoro zaś minęła ta bojaźń,
bardzo szybko je wymówił. Gwardjan zapytał się go

pewnego razu, dlaczego te słowa niekiedy trudno, a czasem
z wielką łatwością wymawia? Mąż Boży odpowiedział: „Te
święte słowa są jak węgle rozpalone w mych ustach, a
przeto postępuję podobnie jak człowiek mający w ustach
gorący kęs mięsa, który z jednej strony na drugą przekłada,
aż nareszcie nie mogąc go już dłużej w ustach utrzymać,
połyka czemprędziej, ażeby się nie poparzyć”.
Z tej odpowiedzi widzisz, że te słowa konsekracyjne są
poniekąd słowami ognistemi, których żar nadnaturalny
przemienia poświęcony chleb i poświęcone wino w
prawdziwe Ciało i Krew Jezusową. O, z jakiemże
nabożeństwem i z jakiemże uszanowaniem powinien każdy
kapłan wymawiać te święte słowa konsekracji, kiedy z
Boskich ust samego Chrystusa wyszły i taką mocą
nadnaturalną są obdarzone! Albowiem dobrze oni wiedzą i
mocno w to wierzą, że mocą cudowną tych słów sam
Stwórca, w ich rękach kapłańskich, znowu człowiekiem się
staje.
Żebyśmy zaś jeszcze pewniejsze mieli świadectwo o
obecności Ducha świętego przy Mszy św., opowiem
pomiętne zdarzenie, o którem pisze Baroniusz:
„Biskup z miasta Formello, w bliskości Rzymu, zwykł był
odprawiać zawsze Mszę św. bardzo pobożnie. Pomimo to
oskarżono go przed papieżem Agapitem, że jada z naczyń
poświęconych, a przeto daje wielkie zgorszenie ludowi. Z
tego powodu sprowadzono go do Rzymu i tam do więzienia
wtrącono. W trzy dni potem Papież miał we śnie widzenie
Anioła, upominającego po trzy razy, aby Biskupowi w
następną niedzielę kazał celebrować Mszę świętą. Gdy tedy
Biskup we Mszy świętej wymówił te słowa: „Przyjdź
Poświęcicielu, wszechmogący, wieczny Boże i pobłogosław
tę Ofiarę, Twemu świętemu Imieniowi przygotowaną”,
poczem powtórzył takowe jeszcze trzy razy, lecz ociągał się
z dalszem odprawianiem Mszy św. Zapytany o powód,
odpowiedział, że nie widział Ducha świętego zstępującego i
prosił, żeby się diakon, stojący przy nim oddalił. Co gdy się
stało, Papież i Biskup ujrzeli Ducha świętego zstępującego i
osłaniającego ich wraz ze wszystkimi diakonami i

ministrantami, jakby w obłoku trzy godziny wśród nich
pozostającego. „Wtedy poznał Papież niewinność i świętość
tego Biskupa i bardzo się zasmusił, że go więzić kazał.
Odtąd postanowił, że nigdy wprzód skargi nie uwzględni aż
jej nie zbada”.
Co Biskup widział na własne oczy, to się dzieje w każdej
Mszy św. po wyżej wspomnianej modlitwie, t. j. że Duch
święty zstępuje na ołtarz, aby pobłogosławić ofiarę Mszy
św. Ojciec Mansi tak mówi o tem102): „Bezkrwawa ofiara
Mszy św. takiej czci jest godną i tak świętą, że Duch święty
dla jej poświęcenia we własnej Osobie zstępuje, Aniołowie
tłumnie dokoła stojąc, pokłony biją i z największą rozkoszą
na nią spoglądają”, jak mówi Piotr św.: przez Ducha
świętego z nieba posłanego, na którego pragną patrzeć
Aniołowie (I List św. Piotra 1, 12).
Jakże przeto świętą musi być ofiara Mszy św., kiedy sam
Duch święty, Źródło wszelkiej świętości ją błogosławi i
wszelką świętością napełnia! O, jak pożywny, jak słodki i jak
smaczny musi być Chleb niebieski, kiedy go sam Duch
święty przysposabia? Lecz ogień miłości Ducha świętego
tworzy Hostję św. nietylko nam na pokarm, ale szczególnie
czyni ją Boską ofiarą, którą Bogu nieskończonemu składamy
na cześć i chwałę, a nam na zbawienie. Jakże więc drogą i
kosztowną ofiarą jest Msza św., kiedy sam Duch święty
stara się najusilniej, ażeby wszystkim ludziom wyjednała
szczęście wieczne i doczesne? O Duchu świętym pisze św.
Paweł: Duch (święty) dopomaga krewkości naszej,
albowiem o cobyśmy prosić mieli, jako potrzeba, nie wiemy,
ale sam Duch prosi za nami wzdychaniem niewymownem. A
który wypatruje serca, wie, czego Duch pożąda, iż według
Boga prosi za Świętymi (Do Rzym. 8, 26). Dla zrozumienia
tych słów św. Pawła, trzeba wiedzieć, że jedna osoba Trójcy
św. nie prosi drugiej, ponieważ wszystkie trzy w Bóstwie są
jedno i w równy sposób rozkazują i rozdawają. Że zaś dla
rozróżnienia Boskich Osób, Bogu Ojcu przypada
sprawiedliwość, Bogu Synowi mądrość, Bogu Duchowi św.
miłosierdzie, przeto wzdycha Boskie miłosierdzie do Boskiej
sprawiedliwości, aby grzeszników nie potępiała za ich
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niesprawiedliwości, ale miłościwie zbawić ich raczyła.
Ponieważ jest rzeczą niewątpliwą, że Duch święty każdego
czasu za nami prosi, zatem również jest pewną, że
osobliwszym sposobem to czyni we Mszy świętej.
Z tego zrozumiesz, jak wielka jest dobroć Ducha św., że tak
gorliwie ujmuje się o nasze zbawienie i o miłosierdzie nad
nami. Połóż więc całą twoją ufność w tym twoim wiernym
Przyjacielu i pielęgnuj w twem sercu szczególną ku Niemu
miłość. Ponieważ zaś Duch święty wstawia się za tobą
przedewszystkiem we Mszy św., okaż mu twą wdzięczność
przez to, że ile możesz, słuchać będziesz Mszy św. z miłości
ku Niemu, ofiarując ją na Jego cześć i uweselenie.

ROZDZIAŁ XVIII.
MSZA ŚW. JEST NAJSŁODSZĄ RADOŚCIĄ DLA
MATKI BOSKIEJ I ŚWIĘTYCH PAŃSKICH.
Królowa Ester w całem swem życiu większej nie doznała
czci i radości, jak w dniu, kiedy król Aswerus wybrał ją nad
wszystkie inne dziewice całego królestwa swego, własną
ręką ją ukoronował i uczynił królową państwa swego. To
samo też godzi się powiedzieć o Matce Boskiej, że nigdy
większej nie uczuła radości i czci, jak właśnie tego dnia,
którego przez Syna swojego wprowadzona do radości
niebieskich nad wszystkie chóry Anielskie była wyniesioną i
na Królową nieba i ziemi ukoronowaną. Ta radość i cześć
tak była wielką, że już większej pomyśleć sobie nie można.
A jednak powiedzieliśmy na wstępie niniejszego rozdziału,
że Msza św. jest najsłodszą radością dla Matki Boskiej. I
czemże tego dowiedziemy?
Oto dowodem na to są słowa samego Pana Jezusa, które
wyrzekł do wiernego sługi Matki Najświętszej, do
błogosławionego Alana: „Jak mądrość Boża jedyną obrała
Dziewicę, z której narodził się Zbawiciel świata, tak tenże
Zbawiciel ustanowił jedyne tylko kapłaństwo, aby
rozdzielało światu skarby odkupienia przez ofiarę Mszy i

Sakramenta św. po wszystkie czasy. To jest największą
radością Matki Boskiej, to jest rozkoszą Świętych, to jest
bezpieczną pomocą dla żywych i najwyższą pociechą dla
zmarłych”103). Te słowa rzekł Pan Jezus do bł. Alana,
nakazując mu, żeby je zapisał i ogłaszał.
W tych słowach powiedziano, że Msza św. najwyższą jest
radością Matki Boskiej. Żebyś dobrze zrozumiał, trzeba ci
wiedzieć, że radości Matki Boskiej, tudzież Świętych
Pańskich w niebiesiech są albo nieustające, wiecznie
trwałe, albo przemijające, że tak powiem okolicznościowe.
Pierwsze pochodzą z nieustannego oglądania Pana Boga, z
coraz doskonalszego poznawania Go i używania z Nim
szczęścia niebieskiego. W tej szczęśliwości pozostawają
Święci Pańscy wieczni, bo ona ani zwiększoną, ani
zmniejszoną być nie może, ponieważ Święci wiecznie na
tymże stopniu szczęśliwości pozostawają Święci Pańscy
wiecznie, na którym ich postawiono przy wstępie do nieba.
Drugie pochodzą z powodów czasowych okoliczności, że
naprzykład w dniu św. Patrona okazują Mu wierni swą
miłość i przywiązanie, ofiarując na jego uczczenie modlitwy
i pienia, różaniec, koronki i t. p., a i w niebie doznaje on od
Boga i od Świętych triumfu osobnego w nagrodę za wierne
służenie Bogu na ziemi. Wtedy też Aniołowie składają Mu to
jako dar kosztowny, co Kościół wojujący na ziemi i
triumfujący w niebie składa na jego cześć, bądź w
modlitwach, bądź w dobrych uczynkach, jakoby wianek
wonnych kwiatów. Wiele o tem czytać można w
objawieniach św. Gertrudy. O takich to pociechach
powiedział Chrystus Pan: Powiadam wam, żeć taką będzie
radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutę
czyniącym, niż nad dziewięćdziesiąt dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty (Łuk. 15, 7).
Ta radość Aniołów i Świętych w niebie ponawia się tyle
razy, ile grzesznik się nawróci, a tracą ją, kiedy grzesznik
nawrócony do grzechu powraca.
Pomimo, że Najświętszą Pannę rozmaicie czcić można i
osobliwszą sprawić Jej radość, to przecież większej
wyświadczyć Jej nie możesz nad tę, jeżeli wysłuchasz
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nabożnie Mszy św., bo wtedy Syna Bożego Jej ofiarujesz.
Gdybyś bowiem na cześć Matki Boskiej zmówił pobożnie
wiele pacierzy, różaniec, litanję, wiele psalmów i koronek,
kto inny zaś na Jej uczczenie wysłuchał jednej tylko Mszy
świętej, ofiarując najdroższego Jej Syna, na ołtarzu
osobiście obecnego, który z was ofiarowałby Jej dar
przyjemniejszy i większą sprawiłby Jej pociechę?
Bezwątpienia nie ty, ale tamten, który dla Jej uczczenia,
najwznioślejszej przytomny był Tajemnicy, jaką jest ofiara
Mszy św., bo ponowiona obecność Jej Syna daleko większą
sprawia Jej radość, aniżeli modlitwy twoje.
Oprócz tego sprawiasz Matce Boskiej jeszcze inną radość,
ile razy pobożnie wysłuchasz Mszy św., ponieważ Marja
nadewszystko miłuje chwałę Boga i wielce się troszczy o
zbawienie dusz, więc też niewypowiedzianą ma radość,
widząc ciebie chwalącego we Mszy świętej Trójcę
Przenajświętszą, a temsamem ofiarującego Jej dar
najkosztowniejszy. Cóż bowiem milszego byćby mogło
Matce Boskiej nad to, kiedy widzi, że Jej Syna
najukochańszego czcisz w prawdziwej wierze, że się
korzysz przed Nim na kolanach, że się bijesz w piersi z
sercem skruszonem, że szczerze błagasz Boga o
odpuszczenie twoich grzechów, że Mu stawiasz przed oczy
bolesną mękę Jego Syna i Krew tegoż najdroższą, ofiarujesz
Mu na oczyszczenie twej duszy.
Kiedy przeto słuchanie Mszy św. najsłodszą sprawia radość
Najświętszej Matce Boskiej, zrozumiesz, jak Ona chętnie
wysłuchuje prośby tych, co na Mszy św. na Jej cześć
odprawiane bywają, albo ją zamawiają. Na dowód tego
przytaczam tu zdarzenie, podane przez błogosławionego
Alanusa104):
Kiedy św. Dominik pewnego razu w Londynie (Anglji)
nabożnie odprawiał Mszę św. w przytomności króla,
królowej i trzechset innych osób, doszedłszy do słów
konsekracji, niespodzianie wpadł w zachwycenie wobec
wszystkiego ludu i całą godzinę pozostawał w tym stanie.
Wielkie stąd było zdziwienie, wzruszenie i oczekiwanie
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dalszych tego zachwycenia następstw. Królowi i jego
dostojnym dworzanom trwało to za długo, przeto kazali
jednemu ze sług trącić męża świętego. Gdy to chciał
uczynić, taka go ogarnęła bojaźń, że nie odważył się
dotknąć św. Dominika. Drugi doznał tego samego, taka go
bojaźń opanowała, że o mało nie padł na ziemię. Po upływie
godziny, św. Dominik przyszedłszy do siebie, dalej odprawiał
Mszę św., kiedy podniósł Hostję świętą, król i wszyscy jego
dworzanie ujrzeli w ręku Świętego zamiast Hostji świętej
cudne dzieciątko, którego widokiem wszyscy taką przejęci
byli radością, a niektórzy zatrwożeni, że się powstrzymać
nie mogli od głośnych wykrzyków. Widzieli także Matkę
Boską, oświeconą blaskiem słonecznym i ozdobioną
dwunastu gwiazdami, unoszącą się ze swym Synaczkiem,
Najświętsze Dzieciątko zaś rączką żegnało wszystkich ludzi
znakiem krzyża świętego; z czego wszyscy obecni tak
nadzwyczajnej doznali pociechy w sercu, że każdemu łzy
rzęsiste płynęły z oczu, a nikt nie umiał wypowiedzieć, jak
wielkie wzruszenie owładnęło ich serca w tej chwili. Przy
podniesieniu kielicha świętego ujrzeli w nim krzyż stojący, a
na tymże Chrystusa w tej samej postawie, w jakiej
zawieszony był na górze Kalwaryjskiej. Krew najświętsza
spływała z Jego pięciu ran tak obficie do kielicha, że prawie
przelewała się z niego, ale Matka Boska obiema rękami
nabierając ją z kielicha, pokrapia nią najprzód wszystkich
zgromadzonych, potem także wszystek lud chrześcijański,
ażeby każdemu była pomocą do zbawienia i uzdrowienia
duchowego. Przez to pokropienie bowiem otrzymali
wszyscy obecni tak jasne rozpoznanie popełnionych
grzechów, że zrozumieli ich wielkość i ciężkość, i tak
serdeczny uczuli żal, że wszyscy głośno wzdychać zaczęli, i
w tem rozrzewnieniu aż do końca Mszy św. pozostali. Po
ukończeniu jej, św. Dominik, który o wszystkiem co było
zaszło wiedział dokładnie, wstąpił na ambonę i miał kazanie
ze słów psalmu 97: Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo uczynił
dziwy: poczem tak mówił dalej: „Wszyscyście widzieli i w
sercach waszych uczuli, jako cudowne rzeczy Pan nasz
Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie zdziałał
pośród was. Widzieliście na własne oczy wasze i jasno
poznaliście, jak Jezus Zbawiciel świata, Syn Marji, dla was
ponownie został narodzony i ukrzyżowany. W tej Boskiej,

straszliwej tajemnicy Mszy św., w której fałszu żadnego być
nie może, widzieliście same rzeczy wielkie, święte i Boskie.
To nietylko jeden widział, ani kilku widziało, ale wielu z
was. Jeżeli więc jest w was choć iskra Ducha świętego,
jeżeli macie w sobie choć małą cząstkę miłości Bożej,
wyśpiewujcie Bogu chwałę i dziękczynienie i Jego wielką
potęgę wysławiajcie!”
Takiemi żarliwemi słowy św. Dominik przemówił i wykładał,
jak wielkie łaski Jezus i Marya wyświadczyli mu w tej Mszy
św. O jakże to budujący przykład! O gdybyśmy także tam
byli obecni, gdybyśmy na najsłodsze Dzieciątko Jezus
spoglądać byli mogli na łonie Maryi, i na ukochanego
Jezusa wiszącego na krzyżu! O gdyby i nas Matka Boska
rączką Jezusa była pobłogosławiła i Jego Krwią najświętszą
pokropiła! O, bylibyśmy także uczuli takie wzruszenie serca
i szczery żal za nasze grzechy! A jeżeli tego wszystkiego nie
widzimy i nie czujemy, to zapewne nie inna tego przyczyna,
jak zatwardziałość naszych serc i leniwa, opieszała
pobożność nasza. Naucz się z tego przykładu, żebyś Mszy
św. słuchał na cześć Matki Boskiej i uwielbiał Jej miłego
Jezusa, prosząc Ją zarazem, żeby cię błogosławiła ręką
swego najmilszego Syna i tegoż Krwią najświętszą obficie
pokropić raczyła. Jeżeli w jakiej niedoli twojej szczególną
masz prośbę do Matki Boskiej, pewnym być możesz jej
przyczyny i pomocy, jeżeli na Jej cześć Mszę św. zamówisz,
albo jeżeli to nie jest w twej możności, pobożnie ją
wysłuchasz. Ponieważ przez Mszę św. wyświadcza Jej się
największą cześć, to też z wdzięcznością śpieszy
człowiekowi na pomoc.
Sławny dziejopis Kościoła, Baroniusz, opowiada, że w r. 998
król francuski Robert, chcąc podbić swych nieprzyjaciół,
uczynił wyprawę na twierdzę obronną Saint-Germain, blizko
miasta Anjou i z licznem wojskiem ją obiegł. Oblężeni
dzielnie się broniąc, oblegającym wielkie szkody wyrządzili,
co króla tak rozgniewało, że szóstego dnia oblężenia
wszystkiemu wojsku kazał otoczyć twierdzę zewsząd i
zdobyć ją szturmem. Wtedy oblężeni szukali pomocy u
świątobliwego kapłana Gilberta, z zakonu św. Benedykta,
który im poradził, żeby swą ufność położyli w Matce Boskiej

i ku Jej czci Mszy św. wysłuchali. Sam ją odprawił przed
ołtarzem Maryi i gdy wszystek lud pobożnie modlił się
podczas tej najświętszej Ofiary, mgła gęsta cały zamek tak
okryła i zaćmiła, że oblegający wcale go ani widzieć, ani
ostrzeliwać nie mogli, oblężeni zaś, dobrze widząc swych
nieprzyjaciół, niepowetowane im szkody wyrządzili. Gdy
zatem król przekonał się o osłabieniu swych szeregów i o
grożącej im zgubie, dał rozkaz do odwrotu i z gniewem
wielkim oddalił się.
Patrz, jaką moc miała Msza św., odprawiona na cześć Matki
Boskiej, że przyjaciołom Jej pomogła świetnym cudem, a
nieprzyjaciołom zgotowała zgubę? Chociaż takie cuda nie
zawsze się dzieją, wszelako nigdy napróżno wzywać Jej nie
będziesz i w sposób taki lub inny doznasz Jej pomocy.
Wreszcie przyczyna Maryi potężniejszą jest od przyczyny
innych Świętych, co sama objawiła błogosławionemu
Alanusowi z zakonu kaznodziejskiego. Oto co mówi o tem
ten święty zakonnik:
1. O co Marya prosi Boga, to też wyprosi z pewnością.
2. Pan Bóg każdemu chce wyświadczyć miłosierdzie, za kim
wstawia się Marya.
3. Jej wstawiennictwo ma niezmierny wpływ na
przeznaczenie człowieka.
4. Marya grzeszników więcej miłuje, aniżeli człowiek
człowieka miłować może.
5. Zbawienie grzeszników tak miłuje Marya, że byłaby
gotową, gdyby Bogu się podobało, cierpiec udręczenia
całego świata za każdego grzesznika by zadość uczynić
sprawiedliwości Boskiej.
6. Cześć najdrobniejsza Maryi wyświadczona, choćby jedno
Pozdrowienie Anielskie, więcej znaczy od jakiegokolwiek
uczczenia oddanego innym Świętym.
7. Jedno Zdrowaś Marya pobożnie odmówione, jest dla Niej
podarkiem bardzo drogocennym.
8. O ile całe niebo większe jest od gwiazd, o tyle Marya jest
miłosierniejsza od Świętych wszystkich.
9. Jak słońce dla świata pożyteczniejsze jest od wszystkich
gwiazd, tak Marya sługom swoim pożyteczniejsza jest,
aniżeli Święci.

10. Cześć Maryi wesele sprawia wszystkim Świętym.
11. Uczczenie Świętych jest jakoby srebro, cześć oddawana
Maryi jako złoto, cześć oddawana Chrystusowi Panu jako
klejnot, cześć oddawana Trójcy Przenajświętszej jako
gwiazdy świecące na niebie.
12. Marya wybawia codziennie kilka dusz z czyśca105).
Te łaski są jakoby ową koroną z dwunastu gwiazd, którą św.
Jan apostoł widział na głowie Maryi (Apokalips. 12, 1). Kto z
zastanowieniem czytając dobrze to wszystko rozważy, ten
poniekąd gwałtem pociągnięty zostanie do służenia Maryi i
oddawania Jej czci. Któżby więc lenił się zmówić na Jej
uczczenie Zdrowaś Marya, skoro wie, że według Jej słów
objawionych bł. Alanusowi, jedno Zdrowaś, większym jest
dla nas pożytkiem, niż posiadanie wszelkich zalet ciała i
życie nawet samo, które ludzie tak sobie wysoko cenią.
Służcie więc Jej pilnie pobożnem słuchaniem Mszy św. i
ofiarowaniem najdroższego Jej Syna Jezusa. Ile razy
bowiem Msza św. się odprawia, tyle razy Pan Jezus
duchowo rodzi się na nowo, a zatem tyle też razy ponawia
się godność macierzyńska Najświętszej Panny.
Trzeba jeszcze dodać, że Świętym Pańskim Msza św.
sprawia radość niewypowiedzianią, o czem już
wspominaliśmy na początku niniejszego rozdziału, gdzie
mowa była o radości Świętych; przeto wykazać tylko
potrzeba powody, dla jakich Święci pragnąć muszą, aby
wierni za życia swego ich czcili. Powodem pierwszym jest,
że Bóg tego żąda, ażeby uczczeni byli Jego wierni słudzy:
powtóre, że ich cnota, o którą usilnie się ubiegali za życia
swego, i której byli przedstawicielami, godną jest
uczczenia, jak sam Pan Jezus oświadcza: Którzy nie pokalali
szat swoich, chodzić będą za mną w bieli, iż godni są
(Apokal. 3, 4). W Starym Zakonie rzekł Bóg: Ktokolwiek
Mię wielbić będzie, wielbić go będę, a którzy Mną gardzą,
bezecni będą106). Wreszcie i ten powód przemawia za
uczczeniem Świętych Pańskich, że dopóki żyli, stronili od
chwały, poczytywali się za wzgardy godnych, a nawet byli
wzgardzani i prześladowani od ludzi bezbożnych, dlatego
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więc chce Bóg, żeby niewinność i cnota ich zajaśniała, i
żeby ich czciło i wysławiało całe chrześcijaństwo.
Najlepiej zaś uczcimy Świętych przez ofiarę Mszy św.,
zamawiając ją lub słuchając jej ku większej ich czci,
ofiarując ją Bogu wszechmocnemu na pomnożenie ich
chwały i radości niebieskiej. Podobnie jak na uczczenie
jakiego króla dawane bywają widowiska i przedstawiane
wypadki z dawnych czasów, a chociaż w nich niema żadnej
o nim wzmianki, przecie je mile przyjmuje, że widowisko na
jego cześć było dane; tak też, lubo Msza św. przedstawia
życie i mękę Jezusa Chrystusa, ofiarowaną Bogu
wszechmocnemu, przecież Święci szczególną ze Mszy św.
mają cześć i radość, kiedy całe niebo z niej się weseli, a jej
przedstawienie odbywa się dla ich uczczenia. Skoro bowiem
wymienia się ich imię we Mszy św. ofiarowanej ku ich czci,
oczywiście przyjemną im być musi, podług świadectwa św.
Jana Złotoustego: „Podczas królewskiego tryumfu
wymienieni bywają ci po nazwisku, którzy w wojnie mężnie
potykali się z nieprzyjacielem. Tak też Świętym szczególną
sprawia cześć i chwałę, kiedy podczas Mszy św. wymienieni
bywają po imieniu wobec Pana, którego męka i śmierć
wtedy tryumfalnie bywa wielbioną i ich bohaterskie czyny,
którymi się odznaczyli w boju z nieprzyjacielem piekielnym,
wysławiane bywają”107).
Kto zaś chce uczcić jakiego Świętego i przymnożyć mu
radości niebieskiej, powinien nietylko słuchać Mszy świętej
na jego cześć, by przez nią podziękować Panu Bogu za łaski
temu Świętemu wyświadczone, ale także ofiarować Mszę
św., a raczej Chrystusa Pana, Bogu Ojcu w intencji
pomnożenia radości i szczęśliwości tego Świętego lub
Świętej. Tak czyniła zawsze św. Gertruda, tego także
nauczyła swe Siostry zakonne i często w duchu widziała, ile
takie ofiarowanie łask wyjednało.
W objawieniu św. Gertrudy jest ta okoliczność godna uwagi,
że nie Aniołom ofiarowała Najświętszy Sakrament, ale Bogu
Ojcu. Albowiem ofiara Mszy św. jedynie Bogu Najwyższemu
ofiarowaną być może; to też Kościół kapłanowi tak się
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modlić każe przy rozpoczęciu kanonu: „Ciebie więc,
najłaskawszy Ojcze przez Jezusa Chrystusa Syna Twego,
najpokorniej błagamy i prosimy, ażebyś przyjął i
pobłogosławił te dary, te podarunki, te święte i niepokalane
ofiary, które Tobie zanosimy”. Dzieje się wprawdzie
wzmianka we Mszy św. także o Świętych, lecz nie w tem
znaczeniu, żeby im się ofiarowała Msza św. Tak też uczy św.
Kościół katolicki na Soborze trydenckim: „Chociaż Kościół
zanosi niekiedy Msze święte na pamiątkę Świętych, uczy
papież, że Ofiara najświętsza nie Świętym bywa ofiarowaną,
lecz samemu Bogu, który ich ukoronował; dlaczego też nie
mówi kapłan: zanoszę Tobie ofiarę, święty Piotrze lub
Pawle, lecz składając Bogu dzięki za ich zwycięstwa, wzywa
ich przyczyny, ażeby oni wstawiać się za nami raczyli w
niebie, których pamiątkę obchodzimy na ziemi”108). Słuszna
rzecz i sprawiedliwa, że Mszę św. w takiem znaczeniu
ofiarowujemy na cześć Świętych, czem znowu uczy Kościół
wyraźnie, mówiąc: „Jeżeli kto twierdzi, że niestosownością
jest odprawianie Mszy świętej na uczczenie Świętych
dla uproszenia sobie ich przyczyny od Boga tak, jak naucza
Kościół, ten niech będzie wyklęty”109).
Dla lepszego jeszcze uwydatnienia, jak wielka cześć i
radość Świętych pomnaża się przez ofiarę Mszy świętej,
opowiemy inny jeszcze przykład z objawień św. Gertrudy:
Gdy pewna zakonnica z klasztoru św. Gertrudy umarła,
jedna z sióstr tegoż klasztoru wysłuchała Mszy św. za
nieboszczkę, i tak się modliła za nią podczas podniesienia
Hostji św.: „Ojcze niebieski, ofiaruję Tobie tę czci
najgodniejszą Hostję Ciała i Krwi Jezusowej za zmarłą naszą
siostrę, razem z tą Hostją ofiaruję Tobie wszelką miłość
najsłodszego Serca Jezusowego, którą zawsze płonęło dla
Ciebie”110). Wtedy Pan Bóg otworzył tej zakonnicy oczy
duszy, i widziała, że ta jej siostra nieboszczka już zażywa
radości niebieskich.
W żywocie św. Ferdynanda, króla hiszpańskiego czytamy, że
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w czasie wojny Hiszpanów z Portugalczykami w r. 1380
pewien żeglarz z Sewilli wielkie Portugalczykom wyrządzał
szkody tak długo, aż go wraz z wielu Hiszpanami chwycili i
do ciemnego wtrącili więzienia. Żona jego, dowiedziawszy
się o tem, pobiegła do kaplicy św. Ferdynanda i wzywała
tam jego przyczyny w gorącej modlitwie, ślubując zarazem,
że ku jego czci każe odprawić trzydzieści Mszy św. i do
każdej Mszy złoży na ofiarę bochenek chleba, miarę wina i
woskową świecę. Gdy pierwszego dnia Msza św. się
odprawiła i ofiara była złożoną, wtedy w więzieniu
niewidzialna ręka postawiła zapaloną świecę przed jej męża
prawie na pół umarłego i położyła mu przed oczy
ofiarowany chleb i wino. Dnia następnego stało się to samo
i tak się powtarzało przez osiem dni następnych. Dnia
ósmego nadszedł przypadkiem przełożony więzienia,
spostrzegł palącą się świecę wraz z chlebem i winem, i
myśląc, że żeglarz postarał się o jakieś czary, chciał go
torturami przymusić do wyznania prawdy. Ten zaś rzekł:
„Nie potrzeba mnie katować, bo wam bez tego wyjawię
prawdę. Już od tygodnia opatruje mnie codziennie ręka
niewidzialna bochenkiem chleba, miarą wina i zapaloną
świecą. Kto mi zaś to wszystko przynosi, lub skąd się
bierze, tego ani domyślić się, ani dopytać nie umiem”.
Przełożony doniósł o tem królowi, który więźnia przywołać i
całe zdarzenie opowiedzieć kazał, a potem rzekł do niego:
„Przysiąż mi na Boga, że powrócisz do mnie, byś mi zdał
sprawę o tem, co cię spotkało, a ja cię puścić każę do
domu”. Żeglarz przysiągł, udał się do Hiszpanji i dnia
dwudziestego przybył do Sewilli. Żona jego właśnie była w
kościele, słuchając tam dwudziestej Mszy św. na intencję
wyzwolenia swego męża, a wróciwszy do domu, zastała go
tam zdrowego i wolnego. Opowiadali sobie, co się z nimi
działo i jak się im wiodło i wtedy poznali, jaki cud sprawił
Pan Bóg mężowi za wstawieniem się św. Ferdynanda;
poczem uradowani pobiegli do jego kaplicy, podziękować
Bogu i temu Świętemu za cudowne ocalenie od śmierci. Po
kilku dniach wypoczynku poszedł mąż do króla
portugalskiego, a chociaż zasłużył na śmierć według praw
wojennych, król go przecież ułaskawił, pozostawiając mu
życie i wolność.

Więcej podobnych zdarzeń znajdujemy w żywocie św.
Antoniego Padewskiego i innych Świętych, skąd widoczna,
jak chętnie Święci Pańscy przybywają nam z pomocą,
bylebyśmy ich należycie czcili. Ofiarujmy więc Mszę świętą
Panu Bogu ku ich uczczeniu, a najsłodszy Jezus na ołtarzu
obecny, wysłucha prośby nasze. Jak nam się za to
odwdzięczą, zobaczymy z następującego zdarzenia:
Czytamy w żywocie błogosławionej dziewicy Passidei, że
pewnego razu poszła z kapłanem do lazaretu, aby odwiedzić
chorych, i pośród innych chorych przystąpiła do łoża
dzięwczęcia już konającego. Nagle dziewczę otworzyło oczy,
spojrzało ku niebu i mile się uśmiechnęło. Wtedy Passidea
rzekła do kapelana: „Uśmiech znaczy coś osobliwszego, bo
rzadko się to dzieje u umierających: pomódlmy się przeto
do Boga, abyśmy się dowiedzieli, co ten uśmiech ma
znaczyć”. Podczas tej modlitwy dziewczę przyszło do siebie,
a zapytane, dlaczego uśmiechało się w konaniu,
odpowiedziało: „Przez całe życie moje zwykle w
uroczystości Świętych odmawiałam różaniec na ich
uczczenie: więc teraz ci Święci, których czciłam różańcem,
przybyli mi ku pomocy, chcąc mi towarzyszyć do nieba,
kiedy wy tymczasem cofnęliście mnie waszą modlitwą i
przymusiliście żebym wam to objawiła”. Po tych słowach
zamknąwszy oczy, zasnęła w Bogu.
Z tego zdarzenia poznajemy, jak wdzięcznymi są Święci
swoim czcicielom za wyświadczone przysługi. Jeżeli
odmówiony różaniec, wyjednał tę wielką łaskę, cóż dopiero
sprawi Msza św. wysłuchana i ofiarowana Bogu na ich
cześć! Czyli z niej nie dostąpimy większych łask i pociech,
niż z odmówionego różańca? Zajrzyj więc codzienie do
kalendarza i podczas Mszy św. wołaj do Świętego, którego
uroczystość tego dnia przypada: Święty N., tej Mszy św.
chcę wysłuchać na Twoje uczczenie”. A po podniesieniu
mów: „Boże mój! ofiaruję Ci tę Mszę św. ku większej
radości N.” Co sobie tem wyprosisz, dowiesz się w godzinę
śmierci.

ROZDZIAŁ XIX.
MSZA ŚW. PRZYNOSI NAJWIĘKSZE POŻYTKI WIERNYM.
Rozdział niniejszy, mający wyjaśnić użyteczność Mszy
świętej, tyle zawiera rzeczy wielkich i ważnych, że prawie
nie wiem od czego zacząć i czem skończyć, albowiem
Ojcowie święci i Doktorowie Kościoła bardzo wiele piszą w
tym względzie. Pierwszego z nich wymieniam Wawrzyńca
Justyniana, tak piszącego: „Nikt zaiste językiem ludzkim
wysławić nie zdoła, jak obfite korzyści wynikają z
ofiarowania Mszy św. i jak wielkie z niej spływają na nas
łaski i dary”111). Niektóre tu z nich wylicza: „Bo grzesznik
przez ofiarowanie Mszy św. dostępuje pojednania się z
Bogiem, sprawiedliwy zostaje jeszcze sprawiedliwszym:
nieprawości bywają odpuszczone, cnoty pomnażane, a
djabelskie podstępy pokonywane”.
Czcigodny Ojciec Antoni Molina, światły Kartuz hiszpański,
w księdze swojej O godności kapłaństwa tyle pozostawił
myśli i uczuć, najzdolniejszych do zapalenia serca do
świętej Ofiary Mszy św. Mówi: „Niema nic
pożyteczniejszego dla człowieka, nic skuteczniejszego dla
biednych dusz i nic odpowiedniejszego dla nabycia skarbów
duchownych nad najświętszą ofiarę Mszy św. A jest on tak
doskonałą, że i dobre uczynki, które we dnie i w nocy w
połączeniu z najwznioślejszymi aktami cnót wypełniamy,
żadnego nie mają znaczenia wobec Mszy św., byleby
należycie ofiarowanej”. Poważne to słowa, pocieszające i
prawie wszelką ludzką wiarę przewyższające! Bo któżby
myślał, że cnoty najwznioślejsze, dobre uczynki, jakiemi są:
modlitwa, jałmużna i t. p., żadnego nie mogą mieć
porównania z ofiarą Mszy św.? A przecież łatwo ci temu
uwierzyć, jeżeliś uważnie przeczytał, i rozważył poprzednie
rozdziały tej książki.
Biskup hebroński, Fornerus, rozbierając znaczenie Psalmu
50 Zmiłuj się nademną Boże, tak mówi: „Kto bez grzechu
śmiertelnego słucha pobożnie Mszy św., większej z niej
nabywa zasługi, aniżeli inny, któryby z miłości ku Bogu
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najmozolniejszy wypełnił uczynek, albo dalekie odprawił
pielgrzymki do miejsc świętych. I słusznie, albowiem dobre
uczynki nabierają nietylko swej istoty, ale także swej
wartości i zacności od przedmiotu, do którego się odnoszą.
A cóż jest szlachetniejszego, co kosztowniejszego i co
bardziej Boskiego, jak właśnie ofiara Mszy świętej?112).
O pożyteczności Mszy św. napisał Marchantius pamiętne te
słowa: „Kościół katolicki nic uczynić nie może świętszego,
nic lepszego, najwyższego Boga godniejszego, nic Jezusowi
i Marji milszego, Aniołom i Świętym słodszego,
sprawiedliwym i grzesznikom pożyteczniejszego i duszom
czyścowym pomocniejszego nad to, że ofiaruje Mszę
świętą”113). Widzisz więc, jak Ojcowie Kościoła wszyscy
jednym głosem wysławiają ofiarę Mszy św., wyżej ją kładą
nad wszystkie inne dobre uczynki. Lecz słuchaj dalej.
W przedmowie do mszału Kościół upomina kapłanów, ażeby
wzniosłe mieli wyobrażenie o zacności Mszy świętej i
mocno byli przekonani, że ofiarowaniem jednej Mszy św.
oddaje się Bogu wszechmocnemu cześć i chwała daleko
przyjemniejsza, aniżeli wykonywaniem wszelkich cnót i
największych umartwień. A chcesz wiedzieć, dlaczego? Oto
dlatego, że Pan Jezus we Mszy świętej wypełnia wszystkie
cnoty, oraz wszystkie swe męki wycierpiane ofiaruje Ojcu
swojemu. Te zaś wszystkie akty chwały, miłości, czci,
uwielbienia, dziękczynienia, które Pan Jezus w każdej Mszy
św. ofiaruje przenajświętszej Trójcy, daleko przedniejsze są
nad wszelką chwałę Aniołów i nad cześć Świętych. Gdyby
więc ktoś ofiarował Trójcy najświętszej wszystkie uczynki
pokutne, modlitwy, prace i cnoty spełniane przez Apostołów,
męczenników, wyznawców, dziewice i wszystkich Świętych,
nie podobałyby się Jej tyle, co jedna Msza św. ofiarowana Jej
przez kapłana.
Nareszcie jako najmocniejszy dowód, przytoczę jeszcze
świadectwo Kościoła, którego nauka ogłoszona na
nieomylnym soborze Trydenckim, jest taka: „Koniecznie
przyznać musimy, że wierni Chrystusowi żadnej tak świętej
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i Boskiej sprawy wypełnić nie mogą, jak właśnie tę
tajemnicę straszliwą, w której ofiara ożywiająca, która
przebłagała nam Boga Ojca, codziennie przez kapłanów,
składa się na ołtarzach”114). Gdybyśmy innego nie mieli
świadectwa o użyteczności Mszy św., jak to jedno, jużby nie
było potrzeba innej dla dusz pobożnych pobudki do
codziennego jej słuchania.
Rozważcie, pobożni chrześcijanie, co wam święty Kościół
katolicki, który w rzeczach wiary ani omylić, ani omylonym
być nie może, w tych słowach wypowiada i do wierzenia
podaje, to jest, że wierni Chrystusowi żadnej świętszej
Bożej sprawy wypełnić nie mogą, nad wzniosłą tajemnicę
Mszy św. Nie sądź, że Kościół te słowa rozumie tylko o
kapłanach — nie; bo wyraźnie mówi, że wierni Chrystusowi
nic lepszego wypełnić nie mogą. Nie mogą kapłani wypełnić
nic świętszego, nic bardziej Boskiego nad odprawianie
ofiary Mszy św., ale i ludzie świeccy nie mogą wypełnić nic
świętszego i bardziej Boskiego, jak słuchając Mszy św., do
Mszy św. służąc, Mszę ofiarując. A ponieważ to dzieło jest
najświętszem i Bogu najprzyjemniejszem, zatem jest
najpożyteczniejszem i największą przynosi zasługę.
Otwórz więc, duszo Boga miłująca, oczy twe i patrz, otwórz
twe uszy i słuchaj, otwórz twe serce i czuj, co Kościół św.,
twoja matka ukochana, mówi ku twemu zbawieniu. Wiele
możesz wypełniać dobrych uczynków na większą chwałę
Boga i Świętych Pańskich, ale żadnych nie dokonasz
świętszych i Bogu milszych, jak przyczyniając się do ofiary
Mszy św. Wiele wykonać możesz uczynków cnoty dla twego
zbawienia i pożytku, ale żadnych nie wykonasz tak
zbawiennych dla siebie, tak korzystnych i tyle
przynoszących zasługi, jak właśnie nabożne słuchanie Mszy
św. Jak bowiem słońce blaskiem i siłą ciepła, góruje nad
wszystkie planety i samo pożyteczniejszem jest ziemi nad
wszystkie gwiazdy razem, tak też pobożne słuchanie Mszy
św. przewyższa wszystkie codzienne dobre uczynki
zacnością i użytecznością. I jak mały kawałek złota
przedniejszy jest i większą ma wartość, aniżeli cały kawał
ołowiu, tak też przedniejszem jest pobożne słuchanie Mszy
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św., aniżeli inne twoje modlitwy i uczynki pokutne. Potem
wszystkiem czy będziesz jeszcze mieć odwagę Mszy św. tak
niedbale słuchać, tak lekkomyślnie jej zaniedbywać i dla
lichego jakiego zarobku niejedną utracać?
Św. Franciszek Salezy tak wysoko ceni słuchanie Mszy
świętej, że przenosi je często nad rozmyślanie, chociaż
wszyscy duchowni przenoszą rozmyślanie nad wszystkie
inne modlitwy. Pewnego razu poleciwszy zakonnicy ze
swego zakonu zbudowanie nowego klasztoru, napisał do
niej później list następujący: „Najmilsza córko! proszę,
abyście najprzód wybudowały kaplicę, w której codziennie
słuchać będziecie mogły Mszy św., czego jeśli w waszym
domu dopełnić nie możecie, chodźcie skromnie na Mszę św.
do najbliższego kościoła; albowiem wielce wzmocnioną
bywa dusza tego na cały dzień, który z rana stał tak blisko
przy swoim Zbawicielu, przytomnym w Boskiej ofierze”115).
Następnie pisała ta zakonnica, Joanna Franciszka Fremiot,
do swego duchownego Ojca, pytając się: „Mamże przerwać
rozmyślanie, albo całkiem je opuścić dla słuchania Mszy
św.? albo czy mam w dniach powszednich opuścić Mszę św.,
abym rozmyślaniu oddać się mogła?” Na to św. Franciszek
tak odpowiada: „Daleko pożyteczniej, że codziennie
wysłuchasz Mszy św., jak że zaniedbasz Mszę św. pod
pozorem odprawienia rozmyślania wspólnego w klasztorze.
Albowiem istotna obecność człowieczeństwa Jezusa
Chrystusa, nie może być zastąpiona obecnością wyobrażoną
tylko w umyśle, zwłaszcza, że Kościół katolicki pragnie, aby
każdy człowiek codziennie słuchał Mszy św.”
Z tej św. Franciszka Salezego odpowiedzi i nauki
dowiadujesz się, że słuchanie Mszy św. lepsze jest i
skuteczniejsze, aniżeli rozmyślanie, zwłaszcza dla tych,
którzy chociaż rozmyślania odprawiają, lecz mało z nich
odnoszą pożytków. Świadczy także Fornerus, biskup
hebroński, w tych słowach: „Modlitwa tego, który Mszy
pobożnie słucha i za siebie Bogu ofiaruje, przewyższa
wszystkie inne modlitwy i rozpamiętywania o niebie”116).
Przytacza także przyczynę: dzieje się to mocą zasługi męki
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Chrystusowej, która silny skutek wywiera we Mszy świętej
mnóstwem cudownych łask i obfitością dóbr niebieskich”.
Jeżeli zaś chcesz koniecznie rozpamiętywać święte życie i
mękę Chrystusową, nigdzie tego lepiej nie uczynisz, jak we
Mszy św., gdzie wszystkie tajemnice życia i męki
Chrystusowej, rzeczywiście ponawiane, masz przed oczami.
Jeżeli chcesz uobecnić sobie Chrystusa lub mówić do niego,
to go masz osobiście tam obecnego według
człowieczeństwa i Bóstwa Jego. Nie myśl, że kapłan będzie
ci przeszkodą w tem rozmyślaniu, bo to wcale nie jest
roztargnieniem, ale prawdziwem rozmyślaniem, kiedy
zważasz na to, co kapłan czyni przy ołtarzu i kiedy
zastanawiasz się nad znaczeniem ceremonji Mszy św.
Na zakończenie tego rozdziału opowiem dziwne zdarzenie,
które Łukasz Pinellus opisuje i inni, gdyż z niego jasno
poznać można wielką korzyść ze Mszy świętej płynącą117):
Pewien ubogi robotnik miał osobliwe nabożeństwo do Mszy
św. i nigdy jej prawie nie zaniedbał, skoro mu tylko czas
pozwolił. Jednego dnia wcześnie wstawszy, poszedł na
rynek, gdzie podług zwyczaju czekali wyrobnicy za robotą.
Tymczasem zadzwoniono na Mszę św., a nasz wyrobnik, nie
czekając napróżno pobiegł do kościoła. Wysłuchawszy
pobożnie Mszy św., zabawił tam jeszcze nieco dłużej,
prosząc Pana Boga gorąco o chleb powszedni. Kiedy
powrócił na rynek, już wszyscy inni najęci byli do roboty, a
po niego nikt nie przychodził, by go wynająć. Po długiem
wyczekiwaniu smutny szedł do domu i już prawie zaczął
żałować, że słuchaniem Mszy św. stracił zarobek dzienny.
Wtem spotkał jakiegoś bogatego pana, pytającego się,
czemu jest tak smutny? Odebrawszy od robotnika
odpowiedź, że przykro mu, iż dla słuchania Mszy św.
pozbawił się zarobku, odrzekł: nie martw się, ale idź i
wysłuchaj jeszcze jednej Mszy św. za mnie, a dam ci zapłatę
za cały dzień”. Poczciwy ten robotnik poszedł wesoło i
wysłuchał wszystkich Mszy świętych, które odprawiono w
tym klasztorze. Powróciwszy do bogacza, dostał od niego
dobry obiad, bochenek chleba i dwa złote. Za tę
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szczodrobliwość gorąco podziękował i uradowany odszedł
do domu. Na drodze spotkał jakiegoś znakomitego pana,
który go zagadnął, dlaczego jest taki wesoły? Biedak
odpowiedział mu, co zaszło, chwaląc szczodrobliwość
bogacza. Pan zaś ten rzekł uroczyście: „Bardzo mało dał ci
ten bogacz za tyle wysłuchanych Mszy świętych, wróć do
niego i powiedz mu, że ci ma dać więcej, inaczej na złe mu
to wyjdzie”. Robotnik wrócił do bogacza, opowiedział mu,
co usłyszał od owego pana, i opisał mu jego dziwnie
majestatyczną postać. Bogacz domyślając się, że ten pan
jest jakiś mąż świątobliwy, dał biedakowi pięć talarów,
prosząc go, żeby się modlił za niego. Robotnik ucieszony
śpieszy do domu, aby żonie i dzieciom opowiedzieć swoje
szczęście, lecz ów pan zastąpił znowu mu drogę, pytając
się, ileby otrzymał. Robotnik bardzo wychwalając bogacza
powiedział, że mu dał pięć talarów. Pan ów tajemniczy na to
odrzekł: „Idź powtórnie do niego i powiedz mu, że jeśli ci
nie da sto talarów, to do jutra nie dożyje”. Biedak wzbraniał
się wprawdzie żądać tyle pieniędzy od bogacza, poszedł
jednakże za radą tego pana i powtórzył bogaczowi te słowa.
Ten zaś zląkł się niezmiernie, bo wielkim był grzesznikiem i
nigdy się należycie nie wyspowiadał swoich grzechów. To
też wolał dać robotnikowi sto talarów, aniżeli umrzeć nagłą
śmiercią. Następnej nocy objawił mu się Pan Jezus we śnie i
rzekł do niego: „Jam jest tym, którym ci przysłał biednego
robotnika dlatego, że szatan przed sądem moim surowym,
wołał o pomstę przeciw tobie, a dla ciężkich twoich
występków, z których się nigdy nie wyspowiadałeś,
wydałem wyrok na ciebie i dałem szatanowi moc nad tobą.
Lecz na szczęście twoje oto stawił się ku twej obronie
biedny robotnik, który tak pobożnie wysłuchał Mszy św. i
tak gorliwie modlił się za tobą, że zawiesiłem mój wyrok i
zostawiłem tobie czas do pokuty. Wyspowiadaj się więc z
grzechów swoich, popraw życie i bądź szczodrym dla
ubogich”. Wszystko to bogacz wypełnił i odtąd pilnie
uczęszczał na Mszę św. Tym sposobem Msza św. była mu
pożyteczniejszą, niż bogactwa jego, bo przez nią uchronił
się od śmierci doczesnej i wiecznej, a na potem żył pobożnie
i bogobojnie.
Ten przykład nasunie może komu pytanie: czy Mszę świętą

sprzedać można? Odpowiedź: Tego bynajmniej nie wolno,
albowiem byłby to handel podobny do Judaszowego, który
sprzedał Pana Jezusa za 30 srebrników. Lecz powiesz może:
ale księża biorą pieniądze za odprawione Msze św. Czynią
to dlatego, ponieważ powiedział św. Paweł Apostoł: Nie
wiecie, iż którzy w świątnicy robią, co jest z świątnicy
jedzą, a którzy ołtarzowi usługują, uczestnikami są ołtarza?
Tak też Pan postanowił tym, którzy Ewangelję opowiadają,
aby z Ewangelji żyli118). W pierwszych wiekach
chrześcijaństwa składali się wierni na utrzymanie kapłanów
w ten sposób, że za każdym razem na ofiarę przynosili
chleb, wino, oliwę, mąkę i tym podobne rzeczy, nietylko, ile
było potrzeba do Ofiary świętej, lecz także, iżby takimi
darami przyczynić się do utrzymania kapłanów, kościołów i
ubogich. Od XI wieku wyszły te ofiary ze zwyczaju, gdyż
wierni zamiast żywności składali datki pieniężne. Stąd po
dziś dzień istnieje jeszcze zwyczaj, że wierni dają kapłanom
na Msze św., że w dni niedzielne i świąteczne, przy
pogrzebach, weselach i innych uroczystościach kwestują w
kościele, i że wyznaczeni do tego, zbierają od obecnych
dobrowolne składki, bądź na utrzymanie księży, bądź na
opędzenie kosztów nabożeństwa, lub utrzymanie kościoła.
Jeżeli zatem składasz kapłanowi datek pieniężny na Mszę
św., albo za wyświadczoną tobie jaką przysługę świętą, tedy
przyjmuje on to na mocy słów św. Pawła Apostoła, jako
ofiarę na swoje utrzymanie, ale bynajmniej nie jako zapłatę
za usługę lub duchowną korzyść, jaką daje temu, dla kogo
odprawia Mszę św., lub dla kogo sprawuje służbę świętą;
toby bowiem było ciężkim grzechem, gdyby kapłan rzeczy
duchowne chciał sprzedawać za pieniądze. Pozwól więc, że
ci dam radę, abyś i ty podobnie jak ów bogacz, upraszając
sobie często wysłuchanie Mszy św. przez ubogiego
cnotliwego człowieka, pokutował tym sposobem za swoje
winy grzechowe i szukał łaski u Boga.
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MSZA ŚW. POMNAŻA NAM ŁASKĘ I STOPIEŃ
CHWAŁY NIEBIESKIEJ.
Po miastach i miasteczkach odbywają się zazwyczaj targi,
różne tam pożyteczne towary wystawiają kupcy na sprzedaż
i do kupowania zachęcają. Również Kościół, a nawet niebo,
codziennie odbywa targi i przecudne ofiaruje nam towary. A
cóż takiego zalecają do nabycia? Łaskę Boską i szczęśliwość
niebieską. Może powiesz: Drogie to i kosztowne towary,
skądże weźmiemy pieniędzy, żeby takowe kupić. Co do
pieniędzy, nie miej kłopotu, bo chociaż kosztowne to towary,
są jednak nader tanie, a nawet nabyć je można bez
pieniędzy. Prorok Izajasz woła nas na ten targ, mówiąc:
Którzy nie macie srebra; kwapcie się, kupujcie bez srebra i
bez zamiany (Izaj. 55, 1). Psalmista Pański mówi także, iż
tych towarów dostać można darmo: Pan da łaskę i chwałę
(Psalm 83, 11). Daje On ją często, lecz podobno nigdy
obficiej, jak we Mszy świętej. O tem pomówimy w rozdziale
niniejszym, wprzód jednak wytłómaczę, co to jest łaska
Boża.
Łaska Boska jest to dar wewnętrzny, nadprzyrodzony,
którego nam Pan Bóg udziela dla zasług Jezusa Chrystusa,
do zbawienia naszej duszy. Łaska jest dwojaka: uświęcająca
i posiłkująca. Łaska uświęcająca jest to dar nie zasłużony,
nadprzyrodzony, którego Duch święty udziela naszej duszy,
iż mocą tego daru z grzeszników stawamy się
sprawiedliwymi, dziećmi i dziedzicami nieba. Ta łaska stale
zostaje w duszy, jeżeli grzech śmiertelny jej nie wypędzi.
Łaska posiłkująca, jest to dar wewnętrzny nadprzyrodzony,
którym Pan Bóg oświeca nasz rozum i porusza naszą wolę
do unikania złego, do pragnienia i wykonania dobrego.
Łaska posiłkująca służy do nabycia łaski uświęcającej, albo
do zachowania jej w nas i pomnażania przez dobre uczynki.
Św. Tomasz z Akwinu uczy, że „łaska udzielona duszy więcej
jest warta, a niżeli cały świat i wszystko co na nim jest”.
Niebo nawet z całą swoją wspaniałością i aniołami nie może
być z nią porównane; dla tego człowiek powinien więcej być
wdzięcznym Panu Bogu za najmniejszą nawet łaskę, aniżeli
gdyby otrzymał doskonałość duchów niebieskich

pierwszego rzędu, lub wszechmocność na całym okręgu
ziemskim i gwiazdach.
Dalej rozważ, że człowiek sprawiedliwy każdym dobrym
uczynkiem pomnaża w sobie łaskę Boską, a im dłużej, tem
więcej łaski wysługuje i to nietylko znacznymi dobrymi
uczynkami, ale i każdym dobrym uczynkiem, jak np. dobrą
myślą, każdą chęcią do dobrego, każdem upokorzeniem się
przed Bogiem, nawet uczuciem serca: mój Boże! mój Jezu
najdroższy i t. p. Wszystkie takie myśli, słowa i uczynki
pomnażają łaskę Boską w człowieku, i za każdy dostaje on
nową łaskę i nową zapłatę w niebie, albowiem Pan Jezus
powiedział: Ktobykolwiek dał się napić jednemu z tych
najmniejszych kubek zimnej wody, zaprawdę powiadam
wam, nie straci zapłaty swojej (Mat. X. 42). Dostąpi on za to
więcej czci i radości w niebie, Pan Bóg obficiej mu jej
udzieli, da mu się lepiej poznać, serdeczniej umiłować i
doskonalej posiadać. Któżby przeto nie chciał jak
najchętniej dobrze czynić i z całego serca Bogu służyć,
kiedy tak łatwo zasłużyć sobie może na łaskę Boską i za
wierne z niej korzystanie tak wielką uzyskać zapłatę?
Posłuchaj teraz, jak cudowne skutki sprawia łaska w duszy
naszej.
Naprzód czyni duszę niewymownie piękną, tak przyjemną i
miłą, że piękność słońca, gwiazd i kwiatów żadnego z nią
nie wytrzyma porównania. Gdybyś oglądać mógł duszę,
zostającą w łasce Boskiej, przyznałbyś, że gaśnie przed nią
wszelka piękność przyrodzona. Co więcej, tak wielka jest jej
piękność, że Bóg sam niezmierną ku niej pała miłością.
Powtóre, łaska Boska przynosi duszy przyjaźń Boską, tak że
Bóg i dusza stają się dwoma wiernymi, poufałymi
przyjaciółmi. Tak wielce bowiem Pan Bóg miłuje taką duszę,
że przebywanie z nią jest Jego rozkoszą, rozumie się jeżeli
dusza także lgnie do Boga. A chociażby tego nie czyniła,
jednakowoż Pan Bóg jej nie odstępuje, chyba że Go
grzechem śmiertelnym jakoby gwałtem odepchnie od
siebie. Wtedy z największą odrazą rozstaje się z nią i tę
niewierność uczuwa dotkliwiej, niż człowiek pojąć może.

Wszelako nie porzuci jeszcze duszy, ale stanąwszy przed
nią, puka ustawicznie jakoby prosząc, by Go znów przyjęła
do siebie, jak sam powiada: Oto stoję i kołacę, jeśliby kto
usłyszał głos mój i otworzył mi drzwi, wnijdę do niego i
będę z nim wieczerzał, a on ze mną (to jest przypuszczę go
do stołu mojego). (Objaw. św. Jana 3, 20). Następstwem
przyjaźni tej Boskiej jest, że Bóg pokazuje się bardzo
szczodrobliwym dla duszy i obficie jej udziela dóbr swoich.
Daje jej cnoty: pobożność, pociechy, dobre żądze, pokój
wewnętrzny i wesele ducha. Broni ją i wzmacnia, rządzi nią
i kieruje, a nawet samego siebie jej daje i całkowicie z nią
się jednoczy, jak mówi Pismo święte: Przez którego
(Chrystusa) największe i kosztowne obietnice nam darował,
abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiego
przyrodzenia (Piotr 1, 4). Czy nie są to wspaniałe rzeczy i
bogate dary? Jeżeli wielce cenimy łaski i względy zacnych
panów i skrzętnie ubiegamy się o nie, o ile gorliwiej starać i
troszczyć się powinniśmy o względy i o łaskę Boga, daleko
większą wartość mającą?
Po trzecie, łaska Boska tak wielce uszlachenia duszę, że
nietylko przyjacielem Boskim staje się człowiek, ale nadto
jeszcze dzieckiem Bożem. Gdyby król jaki przyjął dziecko
żebraka za swoje, nie byłożby to wielkiem szczęściem dla
tego dziecka biednego? Dla duszy stokroć większym jest
zaszczytem, że ją Bóg najmożniejszy i najchwalebniejszy
przyjmuje za swoje dziecko. To też z podziwem mówi o tem
św. Jan: Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, że nazwani
jesteśmy synami Bożymi: dlatego świat nie zna nas, iż
onego nie zna (I, Jan 3, 1). Św. Paweł dodaje: A jeślić
synami, tedy i dziedzicami (Do Rzymian 8, 17). O, cóż to za
wielkie szczęście, należeć do współdziedzictwa Boskiego? I
jak niepojętą jest rzeczą, jak wielkim Panem jest Bóg, tak
też niepodobną jest do pojęcia, jak wielki to zaszczyt i
łaska, zostać dzieckiem i dziedzicem Boskim.
I. MSZA ŚW. W SZCZEGÓLNIEJSZY SPOSÓB
POMNAŻA ŁASKĘ.
Z tego krótkiego wykładu poznajesz poniekąd doskonałość

łaski Boskiej, i jak wiele na tem zależy, żebyś pilnie starał
się o nią. Pierwszy raz podarował ci ją Pan Bóg przy chrzcie
świętym, a kiedyś ją utracił przez grzech, oddał ci ją
napowrót po szczerem przyjęciu z żalem i ze skruchą
Sakramentu Pokuty św. Z łaską Boską masz współpracować.
Pomnożysz ją sobie każdym dobrym uczynkiem, który im
doskonalszy, tem więcej i tem większych łask ci przysporzy.
Teraz sam osądź, ile łask wysłużyć sobie możesz pobożnem
słuchaniem Mszy św., która jest najdoskonalszym
uczynkiem, jak już czytałeś wyżej. Że zaś Msza św.
rzeczywiście pomnaża łaskę Boską i chwałę niebieską,
uczeni teologowie tak wywodzą:
„Nietylko kapłani, ale i ci, którzy Msze św. zamawiają i na
Mszy bywają, wysłużyć sobie mogą pomnożenie łaski
uświęcającej i chwały niebieskiej w miarę swego
usposobienia i tej zasługi dostępują oni tylko w miarę
współdziałania swego”.
Ta nauka znaczy: że kapłani każdą swą Mszą świętą,
nabywają coraz więcej łaski poświęcającej i chwały
niebieskiej. Ile nabywają, stąd wnosić można, że każdy
kapłan we Mszy św. sprawować musi przeszło pięćset
ceremonij przepisanych; a ponieważ to czyni z
posłuszeństwa, dlatego już ma wielką zasługę. Jeżeli więc
wszystkie przy tych ceremoniach słowa wyraźnie wymawia i
Mszę świętą odprawi uważnie, pobożnie i z żywą wiarą,
wzrasta jego zasługa: a przeciwnie, bardzo małą będzie,
jeżeli ją odprawi bez należytej uwagi, byle zbyć.
Również wysługują sobie pomnożenie łaski i chwały ci,
którzy Mszę św. zamawiają, czy to za innych, czy też za
siebie, bo ponieważ powodem są do odprawiania Mszy św.,
mają także udział w jej owocach.
Niemniej i ci wysługują sobie pomnożenie łaski i chwały
niebieskiej, którzy pobożnie słuchają Mszy św. nietylko dla
nabożeństwa, jakie wtenczas odprawiają, ale więcej dla
cnót wielorakich, które przytem wypełniają. Albowiem tyle
razy obudzają w sobie akt żalu, ile razy biją się pokornie w
piersi. Jednak bicie w piersi nie powinno być

powierzchowne, lecz serdeczne. Wtedy rzeczywiście
wykonywają akt wiary, mocno wierząc, że Pan Jezus
prawdziwie jest obecnym w Hostyi św., i na ołtarzu ofiaruje
się Swemu Ojcu za biednych grzeszników. Wiara ta jest
najważniejszym artykułem religji katolickiej, a ponieważ w
wierze korzy się nasz rozum, to też wyznanie wiary jest
uczynkiem niemałej zasługi. Ile razy zatem spojrzysz na
Hostyę św., lub, gdy widzieć jej nie mogąc, wyobrazisz sobie
twego Jezusa na ołtarzu, tyle razy wypełniasz wielką cnotę i
nabywasz na ziemi nową łaskę, a nową nagrodę w niebie.
Oprócz wiary, wypełniasz także akt uwielbienia i to nie raz,
lecz tyle razy, ile razy się pokłonisz twemu Bogu,
uszanowanie okażesz zewnętrzne i wewnętrzne. Choć to
jest twoją powinnością, ale Pan Jezus ma w tem upodobanie
i wynagradza to nową łaską. Kiedy podczas Podniesienia
spoglądasz z pokorą na najświętszą Hostyę i na Kielich
święty, wypełniasz cnotę doskonałego nabożeństwa,
nagrody godnego; a ofiarując Bogu prawdziwe Ciało i Krew
Chrystusa Pana, wyświadczasz Mu najwyższą cześć i
służbę, gdyż ten dar jest wspaniały, że za niego zostaje Bóg
dłużnikiem człowieka. Owszem, ile razy podczas Mszy św.
powiesz: Ofiaruję Tobie, mój Boże, Twego najdroższego
Syna, ofiaruję Tobie jego bolesną mękę, ofiaruję Tobie jego
śmierć okrutną”, tyle razy wypełniasz cnotę ofiarności
względem Boga i każdem takiem ofiarowaniem nową sobie
wysługujesz łaskę, oraz nową zapłatę. Mówiąc: „Ofiaruję
Tobie, Panie tę Mszę świętą za wszystkich żywych i
zmarłych, za tych osobliwie, za których modlić się jestem
obowiązany”, wypełniasz cnotę miłości bliźniego i obfitą
zaskarbiasz sobie nagrodę. Komunikując się duchownie,
albo pragnąc z kapłanem przyjąć Ciało i Krew Pańską,
wysługujesz sobie nową łaskę i sposobem duchownym
będziesz nakarmiony i napojony. Przedewszystkiem wiedz o
tem, że pobożne słuchanie Mszy świętej jest uczynkiem
doskonałym, zasługi pełnym, a nawet Boskim, jak o tem
świadczy Kościół: „Wyznać należy, że wierni Chrystusowi
żadnego wypełnić nie mogą uczynku świętszego i więcej
Boskiego, nad tę właśnie tajemnicę czcigodną”119). A
ponieważ innowiercy gardzą Mszą św., szydzą z niej,
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poniewierają ją, poczytując za bałwochwalstwo, dlatego
wielce podoba się Bogu najwyższemu, jeżeli pobożnie na nią
uczęszczając, wynagradzamy Mu za te zniewagi od
innowierców wyrządzane i wynagradza to Pan Bóg
osobliwszemi łaskami, jak Ojcowie święci wyraźnie
oświadczają.
Św. Cyryl powiada: „Darów duchownych obficie dostępują,
którzy godnie słuchają Mszy św.”120). Św. Cypryan mówi:
„Chleb nadprzyrodzony i Kielich poświęcony, są dla
człowieka życiem i zbawieniem”121). Papież Innocenty III
mówi: „Mocą Ofiary Mszy św. mnożą się w nas wszystkie
cnoty, i owoce wszystkich łask sowicie się udzielają”122).
Dlatego też św. Maxym upominał chrześcijan, aby nigdy nie
zaniedbywali bywać na Mszy św. dla łaski Ducha św., która
udzielaną bywa na niej obecnym. Fornerus mówi: „Moc
zasług męki Chrystusowej, potężny wywiera wpływ we
Mszy św., mnóstwem łask cudownych i nadmiarem dóbr
niebieskich”123).
Do tych świadectw dodać jeszcze wypada, co pisze Osorius:
„Gdyby ojciec dał synowi swemu dziesięć tysięcy talentów
złota do kupczenia nimi, ażali nie zarobi małymi zabiegami
wielorakich zysków?”124). Bezwątpienia, wkrótce bogatym
on zostanie panem. Rozważ przeto, jak wielkie bogactwa
daje tobie twój Ojciec niebieski we Mszy św., ażebyś
podobnie jak kupiec szukał drogich pereł i wiele ich
nazbierał. Bóg Ojciec daje tobie we Mszy św. swego Syna
Jednorodzonego, w którym mieści się cała zupełność
Bóstwa, i w którym utajone są wszystkie skarby mądrości
Boskiej. Skoroć własnego Syna wydał za nas wszystkich,
jako też nam z nim wszystkiego nie darował? (Do Rzym. 8,
32). Tak i tobie Bóg Ojciec daje we Mszy św. swego Syna i
razem z Nim wszystkie jego zasługi i zadośćuczynienia.
Daje ci jego Ciało i Krew, jego Bóstwo, Człowieczeństwo,
jego Duszę wraz z bogactwami i skarbami przezeń
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nabytymi. Patrz, jak wielkie dary odbierasz codzień we
Mszy świętej, i jak łatwo przy małem staraniu zbogacić się
możesz, kiedy ofiarujesz twemu Bogu jego Syna ze
wszystkiemi jego zasługami. Albowiem ile razy ofiarujesz
we Mszy świętej Ciało i Krew, zasługi i bogactwa Chrystusa
Pana, tyle razy zaliczkę niejako Bogu Ojcu dajesz,
zakupujesz za każdym razem dobra niebieskie i pomnażasz
o wiele łaski już uzyskane.
Gdy więc wspomniane wyżej siedmdziesiąt siedm łask i
owoców nabożnego słuchania Mszy św. dodajesz jeszcze do
tych łask, przyznać musisz, że niema na świecie lepszego
uczynku, którymby uzyskać można tyle łask i zasług, co
przez Msze św., byleby je pobożnie odprawiać lub pobożnie
ich słuchać.
II. MSZA ŚWIĘTA POMNAŻA W NAS W SPOSÓB
SZCZEGÓLNY STOPIEŃ CHWAŁY NIEBIESKIEJ.
Jakże niepojętym darem jest dla nas chwała niebieska, do
której uczestnictwa z łaski Boskiej powołani jesteśmy, za
którą wzdychamy i której pragniemy! Cóż jednak
powiedzieć o jej pomnożeniu, kiedy najmniejsza jej cząstka
już tak jest wielką i słodką, że jak mówi św. Paweł: ani oko
nie widziało, i ucho nie słyszało, i w serce człowiecze nie
wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy go miłują (I do
Korynt. 2, 9). Kościół katolicki powiada wprawdzie, że
wszystkie uczynki człowieka sprawiedliwego wysługują mu
pomnożenie łaski i chwały, ale nie powiada i powiedzieć nie
może, ile łaski i chwały wysługują. Do św. Gertrudy
powiedział Pan Jezus: „Każdy człowiek pomnaża i gromadzi
sobie zasługi na żywot wieczny, ile razy stara się słuchać
pobożnie Mszy św.125). Temi słowy wyraża Pan Jezus, że
każdy, kto pilności dokłada do pobożnego słuchania Mszy
świętej, przez każdą Mszę św. pomnaża i gromadzi sobie
chwałę niebieską. Pan Jezus powiadając: Miarę dobrą i
natłoczoną i potrzęsioną i opływającą dadzą na łono wasze
(Łuk. 6, 28), wskazuje, że przyszła nasza zapłata nie będzie
małą, ale nader wielką i nadobfitą.
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To tylko pewne, że człowiek każdy za każdą Mszę świętą
pobożnie wysłuchaną, wysługuje sobie nowy stopień chwały
niebieskiej. Jak każdy wchodzący po drabinie z każdym
szczeblem staje wyżej, tak też każdy bywający na Mszy św.
zyskuje sobie wyższy stopień chwały w niebie. Ile razy
słuchasz Mszy św., tyle razy zapisanem ci to będzie i w
niebie nagrodzonem. Tracisz wprawdzie tę chwałę
niebieską, dopuściwszy się grzechu śmiertelnego, skoro
wszakże przyjmujesz z żalem i skruchą Sakrament Pokuty
św., odzyskasz napowrót tę chwałę.
Słuchaj, co mówi Paweł św.: Albowiem to, które teraz jest
pręciutko przemijające i lekkie, nasze strapienie, nader na
wysokości wagę chwały wiekuistą w nas sprawuje (II, do
Korynt. 4, 17). Weź sobie do serca te słowa i rozważ ich
znaczenie, bo są tak wzniosłe, że zaledwo w nie można
uwierzyć, a cóż dopiero należycie je ocenić. Któż bowiem
uwierzyć zdolny, aby utrapienie lekkie i chwilowe wyjednać
mogło chwałę niezmierzoną, wiekuistą w niebiesiech. Kiedy
św. Paweł mógł za utrapienie lekkie i przemijające obiecać
zapłatę tak piękną, tem słuszniej spodziewać się możemy za
słuchanie Mszy św.; i to jest lekkiem i przemijającem
utrapieniem i umartwieniem, kiedy daleko chodzić musisz
do kościoła, po drodze przykrej i niebezpiecznej, kiedy w
zimie marzniesz na Mszy św., kiedy dla niej rychlej wstać
musisz, kiedy dla Mszy św. słuchania odłożyć musisz na
później jaką robotę, kiedy dla Mszy św. tracisz mały
zarobek, kiedy podczas Mszy św. nie możesz modlić się
pobożnie, ani skupić ducha; te i tym podobne przykrości są
małemi umartwieniami, jakie znosić musisz nie dla sprawy
doczesnej, ale dla służby Bożej, dla wypełnienia uczynku
najdoskonalszego. Za tem idzie, że te krótkie i lekkie
utrapienia lub przykrości, wyjednają ci chwałę niewymowną
w niebie.
Pragnąc nieco więcej i szczegółowo objaśnić tę chwałę
niebieską, przywodzę tu legendę, którą opowiada Pelbartus
z Temezwaru, zakonnik reguły św. Franciszka:
Pewien chłopek miał takie nabożeństwo do Mszy św., że

nawet zajęty robotą na polu lub w lesie, skoro usłyszał
dzwonienie na Mszę św., natychmiast pług i woły swoje
zostawiał, a sam do kościoła śpieszył. Do tego pobożnego
zwyczaju nawykł za młodu i trwał w nim wytrwale aż do
starości. Pewnego razu idąc z pola do kościoła, drogą
bardzo przykrą z powodu niepogody, mówił do siebie: „Już
jestem stary, chodzić nie mogę, jak za młodu i myślę, że Pan
Bóg nie poczyta mi za złe, jeżeli odtąd z pola nie będę
chodził na Mszę św. Gdy zadzwonią na Mszę św. a będę w
domu rad na nią podążę: lecz na polu będąc, zostanę przy
robocie”. Gdy sobie tak postanowił, słyszał kogoś za sobą
idącego, a gdy się obejrzał, ujrzał Anioła, niosącego w
zawoju swoim wiele pięknych róż kwitnących. Anioł tak był
śliczny, iż chłopek mniemał, że widzi samego Pana Boga.
Upadł przeto na kolana i rzekł: „O mój Boże kochany!
skądże mi ta łaska, że przychodzisz do mnie?” Anioł
odrzekł: „Jam nie jest twoim Bogiem, lecz twoim Aniołem
Stóżem”. Wieśniak odpowiedział: „Mój drogi Aniele! jakiż to
powód, że na mnie spojrzeć raczysz?” A Anioł na to: „Bóg
mię posłał, abym chodził za tobą; co też zawsze czyniłem,
ile razy z pola odchodziłeś na Mszę świętą”. „A to na co?”
zapytał chłopek. „Ileś kroków zrobił do kościoła”,
odpowiedział Anioł, „tyle róż wyrastało pod twemi stopami.
Te zawsze zrywałem i do nieba odnosiłem”. Poczem
wyjąwszy róże z swego zawoju, pokazał je i rzekł: „Patrz,
oto te róże uszczknąłem pod twojemi stopami; dlatego
radzę ci, żebyś nie wykonał tego, coś dziś postanowił, ale
raczej, żebyś nadal uczęszczał do kościoła, jakoś zwykł był
czynić za młodu. Jeśli aż do zgonu twego wytrwasz w tym
chwalebnym zwyczaju, uwieńczę przy śmierci twą głowę
różami i tron twój w niebiesiech ustroję w róże na wieczne
twoje uczczenie”. Wtem Anioł znikł, a chłop, płacząc z
radości, ucałował jego tropy i dziękował Panu Bogu za to
radosne widzenie, którego nigdy nie stracił z pamięci, bo
tak był zachwycony pięknością Anioła i cudną wonią róż, że
już tylko o rzeczach niebieskich myślał, a wszystko
doczesne mu obrzydło. Żył bowiem po tem widzeniu krótki
czas i umarł z pragnienia radości niebieskich raczej, jak z
boleści choroby126).
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Kiedy wieśniakowi wszystkie jego kroki na Mszę św. tak
sowicie były wynagrodzone różami nie ziemskiemi, ale
niebieskiemi, nigdy nie więdnącemi, jakaż dopiero czekała
go zapłata za pobożne jej słuchanie; tego i pojąć nie
możemy, lecz kiedyś w niebie zobaczymy, a pospołu z nim
dostąpimy obfitej zasługi za słuchanie Mszy św.
III. O KOMUNJI DUCHOWEJ.
Łaska Boska i chwała niebieska bardzo pomnaża się przez
komunję duchową, byleby ta czynioną była należycie i
pobożnie. Komunja duchowa jest to obudzenie w sobie
gorącego pragnienia przyjęcia Pana Jezusa i połączenia się
z nim. Tego pożywania Chrystusa Pana w Komunji
duchowej, dostąpić można bez poprzedzającego
Sakramentu Pokuty świętej w kościele i poza kościołem, raz
na dzień albo częściej, a to nam bardzo wiele łask i
zbawiennych skutków przymnoży. Albowiem, jak Pan Jezus,
kiedy żył jeszcze na świecie, uzdrowił wielu chorych do
niego przychodzących, wkładaniem rąk swoich Boskich, tak
też uzdrowił i wielu nieobecnych, jak naprzykład: córkę
niewiasty Chananejskiej, syna królika i sługę setnika, tak
też wielkich udziela łask tym, co Go w Komunji św. godnie
przyjmują, ale niemałych i tym, co wielkie mają pragnienie
przyjęcia Go do serca. Do Komunji duchowej zastosować
można słowa Pana Jezusa, zapisane u św. Jana: Jam jest
chleb żywota; kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie,
kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie (Jan 6, 35).
Przychodzić bowiem do Pana Jezusa, cóż to innego, jak
zbliżać się do Niego z wiarą, ufnością i miłością? Kto więc
to czyni, albo czynić pragnie, ten komunikuje w sposób
duchowny, i ten na wieki pragnąć nie będzie. Pan Jezus nie
przywiązał swej łaski do Sakramentów tak, że tylko
przyjmującemu udzielić jej może, ale niejednemu w Komunji
duchownej większe daje łaski, aniżeli drugiemu w Komunji
sakramentalnej; to jest temu, który gorętszem pała
pragnieniem przyjęcia Chrystusa Pana. Im gorętsze jest
nasze pożądanie, tem też więcej spłynie na nas łask, które
odbieramy w Komunji duchownej. Ale jak się komunikuje

duchownie? Na to pytanie odpowiada światły biskup
hebroński: „Wszyscy, którzy obecni są na Mszy św. i godnie
przygotowują się, Ciałem Chrystusa przez usta kapłana
duchownie bywają nakarmieni. Albowiem tak wielka jest
moc Mszy św., że którzy się łączą intencją z intencją
kapłana, pragnąc stać się uczestnikami ofiary Mszy św.,
pożywają razem z tej Ofiary i owoców tego pokarmu
duchownego dostępują”127). Ta nauka wielce jest
pocieszającą dla tych zwłaszcza, którzy komunikować się
pragną duchownie, a nie wiedzą, jak sobie postąpić mają.
Św. Alfons Liguori, biskup, taką w tym względzie daje
naukę: „Jak przyjemne są Bogu duchowne Komunje, jak
wielkie łaski bywają nam przez nie udzielane, objawił to
Bóg świątobliwej Paulinie Mareska, założycielce klasztoru
św. Katarzyny z Sienny, w Neapolitańskiem, gdy jej pokazał
dwa naczynia: jedno złote, drugie srebrne, zapewniając ją,
że w pierwszem sakramentalne, w drugiem duchowne
Komunje przechowuje; a św. Joannie od Krzyża powiedział,
że w każdej duchownej Komunji otrzymuje potrzebne łaski,
tak jak w Komunji sakramentalnej. Dość na tem, że święty
Sobór Trydencki bardzo zaleca duchowną Komunję i do jej
częstego przyjmowania wiernych zachęca”128).
Dlatego też wszystkie dusze pobożne komunikują w ten
sposób. Błogosławiona Agata od Krzyża czyniła to dwieście
razy dziennie, a ojciec Piotr Faber, pierwszy towarzysz św.
Ignacego Lojoli, zwykł był mawiać, że Komunja duchowna
wielkim jest środkiem do przyjmowania Komunji
sakramentalnej z wielkiem błogosławieństwem. Upominam
przeto każdego, kto wzrastać pragnie w miłości Jezusa,
ażeby przynajmniej raz na dzień, odwiedzając
Przenajświętszy Sakrament, również przy każdej Mszy św.
komunikował się duchownie, a co jeszcze korzystniejsze,
aby wtedy czynił to trzy razy, na wstępie Mszy świętej, w
połowie i przy jej końcu. Daleko zbawienniejszem jest to
nabożeństwo, aniżeli niektórzy mniemają i bardzo łatwem
do wykonywania; jak bowiem mówi św. Joanna od Krzyża,
duchownie komunikować można tajemnie, bez poprzedniej
spowiedzi, bez pozwolenia spowiednika, nie potrzeba być
127
128

Fornerus, Concio in ps. miserere 83.
Visite del sanct. Sacramento Introductione.

na czczo i tyle razy to czynić możemy, ile razy chcemy,
ponieważ potrzeba tylko do tego wzbudzić w sobie akt
miłości ku Panu Jezusowi, żalu i serdecznego pragnienia,
naprzykład w sposób następujący:
Akt miłości. „Wierzę, mój Jezu, żeś istotnie i prawdziwie
obecnym w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Miłuję
Cię nadewszystko! Z miłości ku Tobie brzydzę się
wszystkimi grzechami mojemi i na wieki nie chcę już
grzeszyć. Pragnę Cię obecnie mieć przytomnym w duszy
mojej. Ponieważ nie wolno mi teraz przyjąć Cię
sakramentalnie, wstąp przeto do serca mego przynajmniej z
łaską Twoją. Przytulam Cię, mój Jezu, jakby już prawdziwie
w sercu mem przytomnego i łączę się z Tobą. Ach! nie
dopuszczaj, żebym kiedy na nowo miał się rozłączyć z
Tobą”.
Albo w sposób krótszy:
„Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najśw. Sakramencie!
Mam nadzieję w łasce i miłosierdziu Twojem! Miłuję Cię
nadewszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za
wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię
obrazić. Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! przyjdź do
mej duszy!”
Że zaś ludzie świeccy tak samo komunikują się duchownie,
jak kapłani sakramentalnie, dowodzi Fornerus
następującemi przypowieściami: „Jak członki ciała
przyjmują tenże pokarm co i usta, chociaż członki go nie
jedzą tylko usta, tak też ludzie świeccy przy Mszy św.,
chociaż sakramentalnie nie pożywają, czyli nie komunikują,
jednak przez usta kapłana duchownie bywają nakarmieni.
Słusznie bowiem, aby duchownie z kapłanem był
nakarmiony, kto do stołu Pańskiego służy w duchu wraz z
kapłanem. I jak nieprzyzwoicie byłoby, aby z domowników
kto głodnym odszedł od uczty, tak też dzieje się we Mszy
św., w której wielka odprawia się wieczerza, że niema
nikogo pośród obecnych, coby nie dostał cząstki, jeżeli
płocho nie zamknie ust serca swego przed ręką
Chrystusową, podającą mu pokarm duchowny. I jak w

piwnicy, pełnej młodego wina, już samo powietrze wonią
wina przesycone, człowieka upaja, tak też w ofierze Mszy
św. tak wielka jest obfitość łaski, że nietylko wszystko złe
odgania od obecnych, ale nawet rozkoszą niebieską ich
napełnia”. Te podobieństwa jasno pokazują, że wszyscy
pobożnie słuchający Mszy św. odbierają duchowną
Komunję.
Piękny tu powiem przykład, który przytacza Piner:
Pod miastem Norymbergą, mieszkał pewien wieśniak, który
utrzymując się z ręcznej pracy, wiódł życie bogobojne. Ze
wszystkich swych nabożeństw największy czuł popęd do
Mszy św. i nie zaniedbał jej nigdy, dopóki mógł. Uważał
pilnie, co kapłan przy Mszy świętej czynił i w prostocie
swojej rozpamiętywał mękę Chrystusową. Gdy kapłan
komunikował, wtedy czuł w sobie wielkie pożądanie
komunikowania się z nim razem i pożywania pokarmu
Boskiego. Ponieważ wówczas ludzie świeccy mieli zwyczaj,
że tylko dwa razy w roku do Komunji świętej przystępowali,
wzdychał tedy biedaczek i mówił sam sobie: „Biada mnie
nędznikowi, że mi nie wolno przyjąć Sakramentu Boskiego i
pozbawionym być muszę wielkich jego owoców. Ty, mój Jezu
najsłodszy, wiesz najlepiej, jakbym rad Cię przyjąć i
połączyć się z Tobą! Że jednakże nie godzi się mnie
grzesznemu przyjąć Cię w Sakramencie najświętszym,
proszę Cię, mój Panie, abyś mnie duchownie tym
najsłodszym chlebem niebieskim nakarmić raczył”. Te i tym
podobne słowa wymawiał z serdecznem pragnieniem; a
kiedy kapłan komunikował, otwierał swe usta i język miał
na pogotowiu, jak komunikujący czynić zwykli. Otóż
pewnego dnia zdarzyło się, że gdy duchownie komunikował,
poczuł cząsteczkę Hostji św. na języku; a nie wiedząc
skądby się wzięła, połknął ją z poszanowaniem i uczuł
osobliwą pociechę w swem sercu. Od tego dnia wzmagało
się w nim coraz silniejsze pożądanie Komunji świętej i
zawsze czuł cząsteczkę na języku. Pewnego razu, płochą
ciekawością zdjęty, chciał się przekonać, coby miał na
języku, palcem dotknął się cząstki Hostji w ustach i poznał,
że miał na języku najświętszy Sakrament. Przerażony
prędko spożył odrobinę Hostji św., lecz żałował wielce, że

palcem nie święconym śmiał się dotknąć najświętszego
Sakramentu. Dla takiej zuchwałości odjął mu Pan Bóg
udzieloną łaskę, że odtąd już nie doznawał tego cudownego
udzielania się Hostji św., jednak pożądanie Komunji
duchownej pozostało, którą codziennie karmił i zasilał
duszę swoją”129).
Święte to i zbawienne jest pragnienie, albowiem wiele łask
sprowadza na człowieka, bo według nauki Kościoła: „Którzy
pożywają pragnieniem z tego wystawionego Chleba
niebieskiego, żywą wiarą swoją, która w miłości działa,
kosztują jego owoców i pożytków”130).

ROZDZIAŁ XXI.
MSZA ŚW. JEST NAJBEZPIECZNIEJSZĄ NADZIEJĄ
UMIERAJĄCYCH.
Jak okropną jest śmierć, nikt nie wie, prócz tego, kto ją
przeszedł: patrząc jednakże na konających, domyśleć się
możemy, jak strasznem umieranie dla nich być musi.
Dlatego przyznać można słuszność Arystotelesowi,
mówiącemu: „Pośród rzeczy okropnych, niema
okropniejszej nad śmierć”, nie dlatego tylko, że jest
oderwaniem duszy od ciała, ale raczej, że bramą jest
wieczności i pozwem przed surowy Sąd Boski. Żywe
wyobrażenie tych dwóch rzeczy okropnych, takim przejmuje
strachem umierającego, że serce jego drży i zimnym oblewa
go potem.
A cóż czynić w tem ostatecznem udręczeniu? Czem się
pocieszy umierający, żeby nie zwątpił? Czego ma się
chwycić, żeby od czarta nie został popchnięty do rozpaczy?
Otóż powinien chwycić się nieskończonego miłosierdzia
Boskiego i silną w niem położyć nadzieję. Bo powiada św.
Grzegorz w swej „Teologji moralnej”: „Kto wypełnił, co miał
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do wypełnienia, może mocno ufać w miłosierdzie Boskie,
gdyż to go nie zawiedzie; ale kto nie wypełnił co wypełnić
należało, ten niech nie liczy na nie, bo się łudzi”131). Któż
atoli jest taki, że wypełnił, co było do wypełnienia?
Zaprawdę, pomiędzy ludźmi, zaledwie z tysiąca jednego
znajdziemy; albowiem daleko więcej bylibyśmy mogli
dobrego wypełnić, gdybyśmy byli chcieli.
Na czemże więc umierający bezpieczniej polegać może, jak
na Mszy św., jeżeli za życia swego serdecznie ją miłował,
pobożnie jej słuchał, gorąco ją ofiarował i rzadko ją
zaniedbywał. Dowód na to mamy z Pisma św., gdzie w
Psalmach czytamy: Ofiarujcie ofiarę sprawiedliwości a
ufajcie w Panu (Ps. 4, 6). Ofiara sprawiedliwości nie co
innego jest, jak Ofiara Mszy św., która wypłaca karę za
grzechy podług sprawiedliwości i zniewagę wyrządzoną
podług sprawiedliwości nagradza.
Ofiary starozakonne dopełnić tego nie zdołały, przeto też
żadną miarą zwać się nie mogły ofiarami sprawiedliwości,
jak biskup Fornerus obszernie wywodzi w wykładzie
ostatniego psalmu Miserere. (Wtedy przyjmiesz ofiarę
sprawiedliwości).
Ponieważ zaś Dawid mówi: Ofiarujcie Ofiarę
sprawiedliwości, a ufajcie w Panu, odzywa się w duchu do
nas chrześcijan i upomina szczególnie kapłanów, żeby pilnie
ofiarowali Mszę św., która jest ofiarą sprawiedliwości; a
wtedy niech napewno ufają w Panu, ponieważ ofiarą Mszy
św. gniew Jego przebłagają, i kary za grzechy odpokutują
podług sprawiedliwości. To wynika z wiersza następnego,
gdzie mówi: Od urodzaju zboża, wina i oliwy swej
rozmnożeni są (Ps. 4, 8). Kapłani oliwą św. namaszczeni
bywają przy święceniu, i ofiarują we Mszy św. owoce, zboża
i wina, które przez konsekrację Bogu wszechmocnemu
składają na ofiarę najprzyjemniejszą, a przez to pomnażają
się w cnotach i zasługach. W końcu tego psalmu dodaje
Dawid jeszcze: W pokoju będę spał i odpoczywał, bo Ty,
Panie, osobliwie postanowiłeś mię. Stosują się te słowa do
umierającego chrześcijanina; wskazują mu bowiem, w czem
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przy śmierci pokładać ma ufność.
Tak więc każdy umierający, który za życia trzymał się rady
Dawida i często ofiarował Bogu z kapłanem ofiarę
sprawiedliwości, mocno może ufać w Bogu, że nie zginie na
wieki, ponieważ tak często Bogu swemu najprzyjemniejszą
zanosił ofiarę, nieskończoną przez nią składał Mu cześć i
chwałę, najlepszą spełniał służbę, największą sprawiał Mu
radość, a nieskończoną zniewagę, wyrządzoną swymi
grzechami, naprawił podług sprawiedliwości. Wtedy dozna
pociechy w swem zwątpieniu i nie odda się rozpaczy, na
wzór tego pobożnego męża, o którym tak pisze Pinellus:
Osobliwe miał on zamiłowanie we Mszy świętej, której
codziennie prawie słuchał bardzo pobożnie. Gdy nareszcie
nadeszła jego ostatnia godzina, całą swą ufność położył we
Mszy świętej i tak umarł w pokoju. Proboszcz jego, który go
wielce poważał dla jego pobożności, zasmucony jego
śmiercią, modlił się gorąco za jego duszę. Pewnego dnia
objawiła ona mu się blaskiem otoczona, i na zapytanie,
kimby była, odpowiedziała: „Jam jest dusza twego zmarłego
parafjanina, za którego się modlisz”. Gdy jej pytał dalej:
„Cóż się dzieje z tobą na tamtym świecie?” rzekła: „Z łaski
Bożej mam szczęśliwość wieczną. Lubo nie potrzebuję
twych modlitw, dziękuję ci jednakże za to, żeś tak pilnie
modlił się za mną”. Proboszcz pytał się dalej: „A cóżeś za
życia uczyniła dobrego, żeś sobie zasłużyła na tak
szczególne łaski i względy u Boga?” Odpowiedziała dusza:
„Osobliwszym moim dobrym uczynkiem było codzienne
pobożne słuchanie Mszy św., co mi wyjednało wyrok
łaskawy. Wychodząc z domu, żegnałem się krzyżem
świętym, a po drodze zmówiłem jedno Ojcze nasz, prosząc
Boga, ażeby dał mi tę łaskę, żebym pobożnie wysłuchać
mógł Mszy świętej. Wszedłszy do kościoła, upadałem na
kolana przed krzyżem świętym i mówiłem na uczczenie
pięciu ran Chrystusowych pięć Ojcze nasz i pięć Zdrowaś
Marja. Zresztą zachowywałem się podczas Mszy św.,
jakbym stojąc na górze Kalwarji, widział Zbawiciela
wiszącego na krzyżu. Przy podniesieniu cześć Boską
składałem Hostji św., uwielbiałem ją i duszę i ciało moje
Bogu mojemu polecałem. Taki był codzienny mój zwyczaj,

dla którego przez zasługi Krwi i Ran Chrystusowych,
niewymownej dostąpiłem nagrody w niebie”. Po tych
słowach dusza zniknęła, zostawiając księdza uradowanego.
Tego pobożnego męża naśladować mogą wszyscy,
mianowicie mieszkańcy miast, a przez to uzyskać szczęśliwy
zgon, łaskawy wyrok i niewypowiedzianą nagrodę w niebie;
którzy zaś Mszy św. słuchać nie mogą, niechby sobie czasu
o tyle od swej pracy uszczuplili, jeżeli od siebie zależą, aby
Bogu kwadransik poświęcili na odmówienie modlitw
mszalnych.
Tak więc każdy, który za życia swego często, chętnie i pilnie
słuchał Mszy św., pocieszać się może przy śmierci, mówiąc
sobie: czyż podobna, żeby Bóg był zagniewany na mnie
kiedym tylu Mszy św. ofiarowaniem wyświadczył Mu usługi
wielkie i ofiarował wiele darów kosztownych, niezawodnie
przyjemniejszych Jemu nad wszystkie skarby nieba i ziemi?
Czyż podobna, żeby pamiętał jeszcze na moje grzechy i kary
zachował, kiedym codziennie prosił Go tak pokornie o
przebaczenie, a na zapłacenie długów ofiarował bogate
zasługi Jego Syna? Czyż podobna, żeby nie wysłuchał mej
modlitwy, kiedy Syn Jego najdroższy za mną i ze mną modlił
się we wszystkich Mszach św., i za mnie ofiarował Krew i
Rany swoje święte?
Kto taką żywi w sobie nadzieję, ten nie na sobie polega, ani
na swoich zasługach, ale na Chrystusie samym i na Jego
modlitwie i zasługach, które mu darowane i przywłaszczone
zostały przez Mszę św.? — Ten polega na męce Pana Jezusa,
na Mszy św., która za niego się ofiaruje.
Baroniusz pisząc żywot św. Teodora Studity, wielkiego i
potężnego obrońcy wiary katolickiej, na rok Pański 826, tak
opowiada, że przed końcem swego życia w tak ciężką
popadł chorobę, że bardziej był podobny do trupa, jak do
żyjącego. Konając, prosił Boga o tę jedną łaskę, aby mu tyle
przynajmniej dozwolił, żeby jeszcze jedną Mszę świętą mógł
odprawić i przez nią przygotować się na straszną walkę ze
śmiercią. Wskutek tej modlitwy, choroba nieco zwolniała i
Teodor nabrał cokolwiek siły. Wstawszy więc ku zadziwieniu

przytomnych, poszedł bez niczyjej pomocy do kościoła i tak
pobożnie odprawił Mszę świętą, że wszyscy obecni z nim
płakać musieli. To przygotowanie jego było ostatniem na
śmierć bo gdy po Mszy św. położył się znowu do łóżka,
spokojnie i miluchno zasnął w Panu.
Baroniusz pisze także na rok 806, o św. Tarazyuszu,
patjarsze konstantynopolitańskim, że chociaż choroba
ostatnia mu dokuczała i wszystkich go sił pozbawiła, jednak
wstrzymać go nie mogła od odprawiania Mszy św.
Codziennie odprawiał ją z pałającą ku Bogu miłością, za nic
sobie ważąc najdokuczliwsze boleści. Lubo cały zemdlały
już nie mógł stać na nogach, nie opuszczał jednak Mszy św.,
ale piersiami oparty o ołtarz, odprawiał ją aż do końca
świątobliwego życia swego.
Słuchaj teraz, jak piękną obietnicę dał Pan Jezus św.
Mechtyldzie, mówiąc do niej: Powiadam ci, że kto pilnie i
pobożnie słuchać będzie Mszy św., temu przy śmierci na
pociechę i obronę, oraz do towarzyszenia jego duszy
wychodzącej z ciała, tyle przyśle moich Świętych, ile
wysłuchał za życia Mszy św. nabożnie132). Jakże to słodkie
słowa i pociechy pełne! a chociaż nie są artykułem wiary,
ale przytoczone z rzeczywistych św. Mechtyldy objawień,
przez wszystkie dusze pobożne uważane były aż do dziś za
wiarogodne.
O Chryste Jezu! gdy tę twoją obietnicę na mnie zechcesz
sprawdzić, wtedy umierając zawołam z Dawidem świętym:
Pan oświecenie moje i zbawienie moje! Kogóż się będę
lękał? (Psalm 21, I). Albowiem jeśli według obietnicy Twojej
ześlesz mi przy mojem skonaniu tylu Świętych na pociechę i
obronę od szatana, ile Mszy św. pobożnie wysłuchałem, lub
pobożnie słuchać pragnąłem, wtedy lękać się nie będę
całego wojska szatanów; bo jeden Święty aż nadto jest
mocen zmusić wszystkich duchów piekielnych do ucieczki.
Raczże spełnić, Jezu najsłodszy, na mnie tę obietnicę i niech
nie będę zawstydzon w mej nadziei. Ja zaś, pragnąc stać się
godnym Twego przyrzeczenia, słuchać będę codziennie
Mszy św. jak najgorliwiej i ofiarować ją będę przez ręce
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kapłana ku Twojej większej czci i chwale.
W taki sposób schodzi dusza pełna nadziei z tego świata i
stanie przed sądem Pana Jezusa, ufając we Mszy świętej; a
co ją czeka na tej drodze, to ci wyjaśnię najlepiej
opowiedzeniem zdarzenia, które przytacza Baroniusz133), a
św. Bonifacy, Arcybiskup moguncki, opisał swej siostrze:
Wówczas w pewnym klasztorze wskrzeszony został
zakonnik do życia i tak opowiedział temu świętemu
Biskupowi, co się z nim działo po śmierci: „Gdy mnie
wiedziono na Sąd Boży, stanęły przedemną wszystkie moje
grzechy popełnione, jakoby osoby w szkaradnych
postaciach, jedna po drugiej odzywała się do mnie. Jam jest
próżny honor, którym wynosiłeś się chełpliwie nad innych
ludzi; inna rzekła: Ja przedstawiam kłamstwa, któremi
zgrzeszyłeś; inna mówiła: we mnie widzisz próżne słowa,
które wymawiałeś tak często; inna znowu: ja wyobrażam złe
myśli, któremi się bawiłeś w kościele i za kościołem. Tak
stawały mi przed oczyma wszystkie grzechy, których z
opieszałości, z zapomnienia i z niewiadomości spowiadać
się zaniedbałem; one mnie srogo oskarżały i obwiniały.
Szatani tam obecni także za świadków stawali, dowodząc
mi, na których miejscach dopuszczałem się tych grzechów.
Następnie zaś wystąpiły także przedemnie dobre moje
uczynki za życia wypełnione i jedne po drugich odzywały
się: Jam jest posłuszeństwo, które znałeś dla swoich
przełożonych; inny rzekł: jam jest post, którym umartwiałeś
twe ciało; inny mówił: jam jest modlitwa, którą zanosiłeś do
Boga; i tak każdy z mych dobrych postępków pocieszał
mnie; a obecni Aniołowie świadczyli, że tak było
rzeczywiście i wielce wynosili te moje dobre uczynki”.
Co się przydarzyło temu pobożnemu bratu, o którym św.
Bonifacy powyższą przytacza historję, to pewnie spotka
mnie i wszystkich umierających. Grzechy twoje staną ci
przed oczyma jako poczwary, a dobre twe uczynki pocieszać
cię będą i umacniać. Jeżeli zaś słuchałeś pobożnie wiele
Mszy św., wyjdą one na twe spotkanie jakoby cudne,
niebiańskie dziewice, które za tobą przemówią: „Myśmy to
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one Msze św., których słuchałeś na ziemi, my za tobą
świadczyć będziemy przed surowym Sędzią, żeś pobożnie
tyle razy w twem życiu uwielbiał Zbawiciela twego w
najświętszem Ciele i Krwi obecnego na ołtarzu; żeś
przez Msze św. wiele grzechów zmazał i wiele kar
odpokutował!” Jaka to będzie pociecha dla utrapionej twojej
duszy, kiedy tylu wiernych przyjaciół mieć będziesz przed
sprawiedliwym Sędzią.
Wtedy i ty spodziewać się możesz szczęścia, jakie spotkało
Nankiera, Biskupa wrocławskiego, co tak opisuje Rejnaldus
w roku 1241.
Szczególne miał on nabożeństwo do Mszy św. i codziennie
wysłuchiwał wszystkich Mszy św., które były odprawiane w
jego kościele. Kiedy konał, usłyszała pewna pobożna
matrona śpiewanie Aniołów tak wdzięczne i miłe, że
zdawało się jej, że jest w raju. Kiedy pragnęła dowiedzieć
się, coby znaczyły te anielskie pienia, usłyszała głos taki:
„Dusza biskupa Nankiera rozstała się już z swojem ciałem i
teraz od Aniołów niesioną jest do nieba”. Na zapytanie tej
niewiasty: „czem zasłużył sobie ten biskup na tak wielki
zaszczyt i na taką łaskę?” odrzekł głos: „Ofiarami Mszy
świętej, do których wielkie miał nabożeństwo”. Zaiste,
przykład ten bardzo pocieszający, niech nas zachęci do
pilnego i nabożnego słuchania Mszy św.
Patrz, jak pobożny biskup Nankier bez czyśca dostał się do
nieba, owszem z wielką chwałą przez Aniołów zaniesiony
został do niego; przyczyną tego było szczególne jego
nabożeństwo do Mszy świętej, czem odpokutowawszy za
wszystkie swoje winy, zasłużył sobie na zgon tak szczęśliwy
i na tak zaszczytne wzięcie do nieba.
Jeżeli chcesz i ty dostąpić tak wielkiej łaski i niedługo
cierpieć w czyścu, naśladuj przykład tego Biskupa,
słuchając pilnie Mszy św., jeżeli nie możesz jej wysłuchać,
wzbudzaj w sobie pragnienie wysłuchania tylu Mszy św., ile
on wysłuchał.

ROZDZIAŁ XXII.
MSZA ŚW. JEST NAJPEWNIEJSZEM WYBAWIENIEM
DUSZ CZYŚCOWYCH.
Trudno pojąć, jak bolesne męczarnie cierpieć muszą biedne
dusze w czyścu; kiedyś zapewne doświadczymy tych mąk na
sobie, na nieszczęście nasze. Nie wypowiadam zdania
własnego, ale dowodzę słowy Ojców świętych, a
nasamprzód św. Augustyna: „Ten sam ogień czyścić będzie
wybranego i tenże męczyć potępionego. Ogień ten gorętszy
jest od wszystkiego, co na tym świecie widzieć, pomyśleć i
uczuć można”134). Gdybyśmy oprócz tego świadectwa
żadnego innego nie mieli o gwałtowności ognia czyścowego,
już toby wystarczało, żebyśmy zrozumieli okropność
męczarni czyścowych, i lękali się ich przez całe życie nasze.
Święty Augustyn wszakże, chcąc nam je wyobrazić jeszcze
dobitniej, tak mówi dalej: „Chociaż ten ogień nie jest
wieczny, pali jednak dziwnym płomieniem, ponieważ
wszelkie przewyższa boleści, jakiekolwiek wycierpiał kto na
tym świecie. Nigdy takich męczarni dla ciała ludzkiego nie
wymyślono, chociaż święci męczennicy niesłychane znosili
okrucieństwa”. Zastanów się nad temi słowami św.
Augustyna, czytaj w Żywotach Świętych męczenników, jakie
cierpieli katusze, a z łatwością wniosek wyprowadzisz, że
męki czyścowe są okropne i nieznośne.
Ale nietylko św. Augustyn tak naucza. Przytoczę ci innych
Ojców św., tak samo twierdzących. Św. Cyryl, patrjarcha
aleksandryjski uczy: „Każdy człowiek żyjący, powinien
pragnąć ponieść raczej wszystkie męczarnie aż do końca
świata, niż jeden dzień pozostać w czyścu135). O Boże, jakże
nieznośne będą męki w czyścu, kiedy biedna dusza w
jednym dniu więcej wycierpieć musi, aniżeli człowiek
mógłby wycierpieć aż do dnia sądnego. Św. Tomasz z
Akwinu, pisze: „Jedna iskierka ognia czyścowego więcej
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dokucza, aniżeli najsroższe męczarnie tego życia”136). O, co
za straszne słowa! O Boże! jakże wytrzymać zdołamy nędzni
grzesznicy, kiedy po śmierci strąceni będziemy w płomienie
czyścowe? O jakież czekają nas wtedy męczarnie w potoku
ognistym, kiedy ani świętymi, ani doskonałymi nie jesteśmy,
ale pełni złych pożądliwości!
Wiele innych zdań Ojców św. moglibyśmy tu przytoczyć,
lecz poprzestanę na św. Bernardynie, który tak powiada:
„Pomiędzy naszym ogniem naturalnym a czyścowym taka
jest różnica, jak pomiędzy ogniem malowanym a
prawdziwym”. W żywocie św. Magdaleny de Pazzis, która
często widywała ogień czyścowy, a w nim ujrzała swego
brata, te czytamy jej słowa: „Wielki ogień ziemski nie
inaczej da się porównać z ogniem czyścowym, jak
uwięzienie w rozkosznym ogrodzie, a uwięzienie w ogniu!”
Nigdzie takiego porównania nie znalazłem, ani nie
czytałem, dlatego mnie i wszystkim czytelnikom pewnie
zdawać się może dziwnem, ponieważ w osobliwy sposób
maluje gwałtowność ognia czyścowego.
Stąd dla nas żyjących ta nauka, abyśmy za grzechy nasze
pokutowali na tym świecie, żebyśmy w czyścu nie musieli
pokutować za nie; również powinny nas słowa powyższe
pobudzić do serdecznej litości ku biednym duszom
czyścowym, które w tem więzieniu ognistem tak wielorakie
i tak okropne znosić muszą męczarnie.
Różne wprawdzie są środki ku wspomaganiu dusz
cierpiących i wyzwoleniu ich z mąk czyścowych, lecz niema
nic skuteczniejszego nad ofiarę Mszy św. O tem świadczy
Kościół katolicki na Soborze Trydenckim, gdzie te słowa
ogłosił: „Sobór św. uczy, że jest czyściec, i że duszom tam
zatrzymanym, modlitwy błagalne wiernych pomoc
przynoszą, największą zaś ofiarowanie Mszy św.”137). Ta jest
nauka Kościoła św. i artykuł wiary, nikomu przeto nie wolno
go zaprzeczyć. Z niego jasno poznajemy, że duszom
czyścowym ofiarowaniem Mszy św., najskuteczniejszą ulgę
sprawić możemy. To samo uczył już dwieście lat wprzódy
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święty doktór anielski, Tomasz z Akwinu: „Niema innej
ofiary, przez którą dusze rychlej wybawione być mogą z
czyśca nad ofiarę Mszy świętej”138).
Przyczyna jest ta, że we Mszy św. nie tylko kapłan i wierni
tam obecni błagają Pana Boga o wybawienie dusz, ale
ofiarują Mu także zapłatę na spłacenie reszty ich długów,
dłużnik nie tyle wskutek próśb za nim zaniesionych uzyska
swą wolność, ile wskutek zapłacenia długu przez kogoś
innego. Dusze cierpiące w czyścu nie są przedmiotem
gniewu Bożego, lecz są w łasce Boskiej; albowiem gniew
Boży przebłagany żalem i spowiedzią, a tylko za długi swoje
jeszcze nie wypłacone sprawiedliwości Boskiej i za lekkie
zmazy grzechowe, któremi jeszcze są zbrudzone, pozostają
do czasu w tej ciemnicy ognistej. A tymi długami są
wszelkie krzywdy bliźniemu wyrządzone na jego mieniu,
dobrej sławie, na ciele i duszy, wszelkie zgorszenia,
nienawiści i różne inne grzechy, które wynagrodzenia,
pojednania się i naprawy złego wymagają. Jeżeli litością
zdjęty, gorąco modlisz się za takiemi duszami i darujesz im
tym sposobem zasługi twej modlitwy, spłacasz wprawdzie
nieco z ich ciężkich długów, ale trudno ci będzie uwolnić je
od bolesnych męczarni, albowiem sam Sędzia najwyższy
taki wydał wyrok i rzekł: Zgódź się z przeciwnikiem twoim
rychło, by cię snać przeciwnik twój nie podał sędziemu, a
byłbyś wrzucon do ciemnicy. Zaprawdę powiadam ci, nie
wynijdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni pieniążek (Mat. 5,
29). — Z tych słów Chrystusa Pana rozważ sobie, jak
surowym jest sam Pan nasz, bo nawet słudze swemu, który
Mu tysiąc złotych dłużny będąc, wszystko spłacił prócz
jednego szeląga, przecież tego jednego szelążka podarować
nie chce. Jeżeli więc, słuchając Mszy św. za duszę cierpiącą,
ofiarujesz ją sprawiedliwemu Bogu, spłacasz zawsze
znaczną część z długu tych biednych dusz uwięzionych.
Ile kar spłaca jedna Msza św., niewiadomo nam, ponieważ
tego Pan Bóg nie objawił. To jednak rzeczą jest pewną, że
jedna Msza św. za życia odprawiona albo słuchana, daleko
więcej pomoże i więcej kar odpłaci, jak Msza św.
odprawiona za duszę człowieka po jego śmierci. Na dowód
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tego uczony Fornerus przyłącza następujące słowa św.
Anzelma: „Jedna Msza św. za życia słuchana więcej pomoże,
jak wiele Mszy św. odprawionych po śmierci”. Posłuchaj
dlaczego139).
Po pierwsze: Kto za życia zamówi za siebie Mszę św., byleby
był w stanie łaski, wolny będąc od grzechu śmiertelnego,
pomnaża przez nią chwałę swą niebieską, czego po śmierci
nabyć nie może, choćby po jego zgonie i sto Mszy św. było
za niego odprawionych lub słuchanych, ponieważ po
śmierci już jest poza czasem, w którymby zasługi sobie
mógł zbierać.
Powtóre: Jeżeli za życia wysłuchasz Mszy św. albo ją
zamówisz, choćbyś był w stanie niełaski Boskiej, jeszcze
może ci Pan Bóg dać z miłosierdzia swego łaskę
rozpoznania twych grzechów, żalu za nie i odzyskania tym
sposobem utraconej łaski. Po śmierci zaś, już tej łaski
dostąpić nie możesz. Gdybyś nawet był konającym, nie
będąc w stanie łaski Boskiej, jeszcze Msze św. słuchane i
zamówione tyle ci wyjednają, że możesz umrzeć w łasce
Boskiej. Msze bowiem, które słuchałeś, albo zamówiłeś,
czekają za tobą po śmierci, idą z tobą na sąd, wołają o
miłosierdzie dla ciebie i od czyśca albo cię uchronią, albo
złagodzą przynajmniej twe kary i skrócą je. Gdyby zaś
dopiero po twej śmierci Msze św. były za ciebie odprawiane,
wtedy czekać za niemi będziesz w ciężkich mękach
czyścowych.
Po trzecie: Kiedy za życia dasz na Mszę św., jałmużnę,
ujmujesz sobie w tym celu trochę mienia, oddając je
dobrowolnie jako ofiarę błagalną Bogu najwyższemu. Po
śmierci zaś już z nich takiej ofiary uczynić nie możesz,
ponieważ już one nie należą do ciebie, ale do twych
spadkobierców. Przeto obawiać się trzeba, że Pan Bóg mało
ci wynagrodzi za to, co kto inny po twej śmierci uczyni dla
ciebie, albo i nie uczyni, bo komuż nie wiadomo, jak mało
spadkobiercy troszczą się o zbawienie duszy swych
dobroczyńców! Wreszcie i na to uważać powinniśmy, że
jedna Msza św. za życia wysłuchana lub zamówiona na
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naszą intencję, więcej kar odpłacić może, jak wiele Mszy
św. po naszej śmierci, bo na tym świecie jest dla nas czas
łaski, na tamtym zaś czas nagrody albo kary, daleko łatwiej
tobie przebłagać teraz surowego Sędziego, aniżeli po
śmierci. Św. Bonawentura mówi: „Bóg wyżej ceni małą
pokutę dobrowolną, na tym świecie, jak cięższą a
niedobrowolną w tamtem życiu: jak kruszyna złota, większą
ma wartość od bryły ołowiu”140).
Ile kar czyścowych gładzi jedna Msza św., niewiadomo, to
tylko wiemy z nauki Kościoła św., że szczególnie ofiarą
Mszy św. dopomódz możemy duszom w czyścu cierpiącym.
O! gdybyśmy widzieli, jakiego pokrzepienia dostępują te
dusze przez Mszę św., jakżeby nam pilno było, z poczucia
miłości bliźniego postarać się o Msze św. dla nich? A jeżeli
ani jednej Mszy św. za nie zamówić nie możesz, słuchaj
przynajmniej wiele Mszy św. za nich, proś twych przyjaciół,
żeby jednej lub kilku Mszy dla nich wysłuchali, ponieważ
przez nią łatwo wybawione być mogą. — Taką radę dał
ojciec Tamburinus ubogiej wdowie, która żaliła się przed
nim, że ani jednej Mszy św. zamówić nie może za duszę
swego męża. Odpowiedział jej: „A więc słuchaj wiele Mszy
św., ofiarując je za biedną duszę twego męża”. Tę radę i ja
zalecam wszystkim ludziom ubogim, nie będącym w
możności zamówić Mszy św., bo lubo większe ma znaczenie
Msza zamówiona, jak tylko słuchana, sprawia jednak ulgę
biednej duszy, Msza św. za nią ofiarowana i najświętsza
Krew Zbawiciela za nią przelana.
O skróceniu cierpień dusz czyścowych przez ofiarowanie
Mszy św., wiele nam Ojcowie św. i uczeni teologowie
przykładów podali. My je tu przytoczymy:
Czytamy w Żywotach Świętych, że za czasów świętego
Bernarda, opata klerwalskiego, umarł był zakonnik, który w
następnej nocy pokazał się pewnemu zakonnikowi
sędziwemu i rzekł do niego: „Chodź ze mną i patrz, na jakie
skazany zostałem męki, za sprawiedliwym wyrokiem
Boskim”. Poczem zaprowadził go do studni ognistej, bardzo
przestronnej i głębokiej i rzekł: „Patrz, w tę studnię
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straszliwą często wrzucon jestem”. Nazajutrz rano zakonnik
ten, opowiedział to św. Bernardowi, który wszystkich swych
braci zwoławszy na kapitułę, opowiedział im męki zmarłego
brata i usilnie im zalecił, żeby modlitwami swemi i
odprawianiem Mszy św. przejednali gniew Boży i biedną
duszę zakonnego brata wybawili. Skoro Ojcowie bardzo
pobożnie wszystko to wypełnili, pokazała się po kilku
dniach dusza nieboszczyka sędziwemu ojcu we śnie po raz
drugi, a z wesołego jej oblicza mógł on się domyśleć, że już
wiecznej zażywa szczęśliwości. Na zapytanie jego: „Jakże
teraz jest z tobą?” odpowiedziała dusza: „Bogu dzięki! teraz
jestem szczęśliwą”. Starzec pytał się dalej: „I cóż cię
wybawiło?”. Wtedy zaprowadziła go dusza do klasztornego
kościoła, w którym wiele było ołtarzy z księżmi przy nich
stojącymi i pobożnie Msze św. odprawiającymi. Wtedy duch
osobliwsze te wyrzekł słowa: „Patrz! oto są oręże łaski
Boskiej, które mnie wybawiły! ta jest moc miłosierdzia
Bożego, nieprzezwyciężona; ta jedyna Ofiara, która gładzi
grzechy świata. Powiadam ci zaprawdę, że tym orężom łaski
Boskiej, tej mocy miłosierdzia Bożego i tej Ofierze
zbawiennej dobroci Bożej nic oprzeć się nie zdoła, chyba
serce pokutą gardzące, a zatem niepoprawne”. Po tych
słowach dusza zniknęła, a starzec przebudził się ze snu.
Nazajutrz opowiedział braciom zakonnym wybawienie
duszy i wielką moc ofiary Mszy św., którą mu nieboszczyk
wytłómaczył i we wszystkich ojcach nową obudził gorliwość
do pobożnego odprawiania Mszy świętej.
Z przykładu tego widzimy zarazem, że chociaż święty
Bernard i jego bracia zakonni nie tylko Msze św. odprawiali
za tę duszę, ale i wiele psalmów i modlitw odmówili i
zapewne inne także uczynki pokutne wykonali, dusza
jednakowoż o nich wzmianki nie czyni, ale łaskę swego
wybawienia przypisuje tym Mszom św. za nią odprawionym,
jako o najskuteczniejszym ratunku.
Osobliwsze także jest zdarzenie, którego opis czytamy w
żywocie św. Bernarda o jego ojcu, który będąc notarjuszem,
pragnął zostać Kartuzem, lecz namówiony do stanu
małżeńskiego miał potem syna, św. Bernarda, który w 17
roku życia wbrew woli rodziców został Dominikanem. W

kilka lat później ojciec zachorował niebezpiecznie, a św.
Bernard wiernie się nim zajmował i aż do jego zgonu tak
gorliwe czynił zabiegi o zbawienie duszy jego, że się
spodziewał, iż jego ojciec pobożny dostał się wprost do
nieba. Polecając duszę jego Panu Bogu, widział ją jednak w
duchu, w czyścowym ogniu i usłyszał ją żałośnie wołającą
stamtąd o ratunek. Ta bolesna postać ojca i jego jęki
żałosne przesuwały mu się we dnie i w nocy przed oczyma, i
tak zraniły jego czułe serce synowskie, że rozchorował się
ze zmartwienia. Pragnąc ojcu dopomódz, nie przestawał
wypełniać uczynków pokutnych, pościł prawie codziennie,
używał często tylko chleba i wody, biczował się co noc aż do
krwi, jak najczęściej odprawiał Mszę św. za jego
wybawienie, o co prosił i swych braci zakonnych, i
ustawicznie błagał Boga; a przecież wszelkimi tymi
uczynkami pokutnymi tyle tylko wyżebrać zdołał od
sprawiedliwości Boskiej, że dusza jego ojca dopiero po
ośmioletnich mękach wyjść mogła z ognia czyścowego.
Wtedy wybawiona pokazała mu się, dziękowała mu
serdecznie za wyświadczoną pomoc i miłość gorliwą,
oświadczając mu zarazem, że jeszcze wiele lat cierpieć
byłaby musiała w czyścu, gdyby nie był tyle czynił dla niej.
To nam niech służy za przestrogę, że kiedy mąż tak
pobożny, tyle lat jęczeć musiał w czyścu, zanim go
świątobliwy syn wielu Mszami św. i ostrymi uczynkami
pokutnymi wybawił, jakie nas czekają kary w życiu
przyszłem, nas niedbałych o zbawienie duszy!
Ucz się stąd i ty, abyś się modlił za zmarłych twych
krewnych i znajomych, a nie myślał, że już są w niebie;
albowiem wejście do niego nie tak łatwe, jak się nam zdaje.
Szczególną jest pociechą duszom w czyścu cierpiącym,
ofiarowanie za nie Krwi najświętszej we Mszy św. Kiedy
bowiem przenajdroższa Krew Pana Jezusa po raz pierwszy
przelaną była na krzyżu, wybawiła wszystkie dusze z
więzienia czyścowego, jak o tem świadczy Zacharjasz
prorok: Ty zaś we krwi Przymierza twego wypuściłeś
więźnie twoje z dołów (Zachar. 9, 11). Temi słowy wyrazić
chciał prorok, że ogólne wybawienie swoje, zawdzięczają

dusze przelanej Krwi Chrystusowej. A cóż dopiero
powiedzieć o mocy Mszy św., w której ta Krew najświętsza
nowego i wiecznego Testamentu, zawsze bywa przelewaną
na odpuszczenie grzechów naszych. Bezwątpienia ma Ona
moc pokrzepienia dusz, oczyszczenia i wybawienia ich.
Żadna ochłoda tyle nie orzeźwi leżącego w gorączce, ile
najdroższa Krew Jezusa Chrystusa ochłodzi i orzeźwi,
wylana we Mszy św. duchownym sposobem na dusze
cierpiące.
Czytamy o tem w żywocie błogosławionego Dominikanina
Henryka Suso141), który pobierając nauki w Kolonji z
przyjacielem, zakonnikiem także, taką zawarł ugodę, że
który z nich drugiego przeżyje, za zmarłego odprawi kilka
Mszy św. Po ukończonych naukach Suso pozostał w Kolonji,
przyjaciela zaś jego posłano do Bawarji, gdzie w kilka lat
później umarł i ojca Suso wnet zawiadomiono o jego
śmierci. Ten wprawdzie pamiętał o swem zobowiązaniu,
lecz tyle miał do odprawiania Mszy św., że przyrzeczonych
zaraz odprawić nie mógł. Jednak modlił się wiele za tę
duszę, pościł ostro i inne wypełniał uczynki pokutne dla jej
zbawienia. Po kilku dniach pokazał mu się zmarły przyjaciel
w postaci bardzo smutnej, i tak go wystraszył, że drżał na
całem ciele. Nieboszczyk poważnie do niego przemówił:
„Przyjacielu niewierny! tak to dotrzymujesz obietnicy
twojej?” Przestraszony ojciec Suso odrzekł mu na to: „Nie
bierz za złe drogi mój przyjacielu, żem dla przeszkód
odprawić nie mógł Mszy świętej, lecz natomiast modliłem
się wiele za ciebie, pościłem i wiele spełniłem uczynków
pokutnych”. Nieboszczyk zaś odrzekł: „Modlitwa twoja,
choć Bogu miła, niema tyle mocy, aby mnie z mąk wybawiła,
Krwi nam potrzeba, nam duszom dręczonym, Krwi Jezusa
Chrystusa, we Mszy św. za nas przelewanej i ofiarowanej,
bo ta nas z męczarni czyścowych wybawi. Gdybyś był
odprawił za mnie obiecane Msze św., jużbym wyszedł z
więzienia ognistego, czego nie dotrzymałeś, winien jesteś,
że dotąd w niem goreję”. Poczem nieboszczyk znikł, a ojciec
Suso pobiegł do swego przeora, prosząc o zwolnienie go od
Mszy św., do których się był zobowiązał, a otrzymawszy
jego pozwolenie, gdy w następnych dniach Msze św.
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odprawił za duszę swego przyjaciela, miał drugie widzenie
nieboszczyka, który oświadczył mu, że jest teraz z czyśca
wyzwlony i za niego w niebie modlić się będzie.
Z tego przykładu bierz sobie naukę, żebyś we Mszy świętej,
której słuchasz za dusze w czyścu cierpiące, zawsze
ofiarwał Krew najświętszą Chrystusa Pana za nie przelaną,
albowiem przez nią pocieszysz je i pokrzepisz. A dla
zachęcenia cię do gorliwszego słuchania Mszy św. lub do
zamawiania jej za dusze zmarłych, dodam jeszcze, co w tym
względzie wyrzekł doktór Kościoła, św. Hieronim: „Dusze w
czyścu cierpiące, za które kapłan modli się podczas Mszy
św., nie cierpią mąk dopóki trwa Msza św.”142). Podobnie
wyraża się także św. Grzegorz: „Męki dusz zmarłych, za
które Msza św. się odprawia, i za które kapłan podczas niej
osobno się modli, bywają im odpuszczane lub skracane”143).
Nakoniec dołączamy tu następujący opis prawdziwego
zdarzenia, które miało miejsce w 1858 r.
W mieście P. żyła dziewczyna Marjanna B.; była to szwaczka
pobożna i cnotliwa, i dla tego powszechnie poważana i
kochana. Do najmilszych jej praktyk religijnych należało, że
co miesiąc zamawiała Mszę św. na intencję tej duszy w
czyścu; której czas wyzwolenia z mąk według rozprządzenia
Boskiego był najbliższy. Jak Pan Bóg właśnie ludzi
cnotliwych nawiedza, aby doświadczyć ich wytrwałości, tak
też i u tej duszy pobożnej nie odbyło się bez dni
dolegliwości. Wpadła w ciężką chorobę, która ją cały rok
trzymała w łóżku; wreszcie odzyskała zdrowie, ale wskutek
tak długiej choroby postradała wszystkich klientów, którzy
jej robotę dawali; nie było więc innego sposobu jak szukać
służby. Temi myślami zakłopotana pobiegła w pierwszym
dniu swego wyjścia do kościoła. Po drodze przypomniała
sobie z żalem serca, że w czasie choroby zaniedbać musiała
Mszy św. na intencję dusz czyścowych. Cóż miała czynić w
smutnem swem położeniu? Wszystkie swe pieniądze
oszczędzone spotrzebowała na chorobę; jednego tylko
franka miała w kieszeni. Mogła więc jeszcze zamówić Mszę
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św., lecz wtedy pozostałaby bez grosza, bez chleba, a już
głód począł jej dokuczać. Lecz pomyślała sobie: biednym
duszom w czyścu większe dokuczają męczarnie; to też po
chwili wahania się, przemogła miłość w jej sercu i Marjanna
nie cofnęła się przed nową ofiarą, owszem polecając się
całkiem Opatrzności Boskiej, weszła do kościoła, zamówiła
Mszę św., podług swej intencji u księdza, który właśnie
ubierał się do Mszy św. w zakrystji, pobożnie jej wysłuchała
i w niej komunikowała na intencję duszy, którą z
czyścowych mąk wybawioną mieć pragnęła.
Opuściwszy kościół, poszła odwiedzić swą przyjaciółkę, u
której spodziewała się znaleźć pociechę, radę i pomoc.
Wtem zastąpił jej drogę młodzieniec szlachetnej postawy i
łagodnego oblicza, pozdrowił ją uprzejmie i rzekł: „Szukasz
umieszczenia za służącę, nie prawdaż”? „Tak jest panie”,
odrzekła Marjanna, zmieszana tem zapytaniem, „i dziwno
mi jest, że nie znając pana, słyszę od niego rzecz, której
nikomu jeszcze nie powierzyłam”. — „Mniejsza o to”,
odpowiedział nieznajomy, „idź na ulicę i do domu (który jej
wymienił), tam znajdziesz niewiastę, u której przyjąć
możesz służbę i gdzie będziesz szczęśliwą”. Nie czekając
odpowiedzi znikł, z wdzięcznym ukłonem żegnając ją.
Zdumiona Marjanna, niebawem pobiegła mimowoli na
miejsce wskazane. Stanąwszy w bramie wspaniałej
kamienicy, zapewniła się, że jest na wskazanem miejscu,
weszła na schody wysłane dywanami i we drzwi zadzwoniła.
Zacna jakaś matrona wpuściła ją do mieszkania, gdzie
Marjanna opowiedziała po co przybyła. „Prawda, że
potrzebuję służącej, odrzekła ta pani, lecz powiedz mi, skąd
wiesz o tem? Wczoraj wieczorem dopiero oddaliłam służącę
dla słusznego powodu, o czem z nikim jeszcze nie
rozmawiałam i właśnie wyjść chciałam by postarać się o
inną; przeto nie mogę pojąć, od kogo dowiedzieć się mogłaś
o tym wypadku”. Poczciwa Marjanna opowiedziała pani,
jakie miała spotkanie z młodzieńcem i jak z zaufaniem
poszła za jego radą. Wprowadzona potem przez panią do
pokoju, spostrzegła tam portret jakiegoś młodzieńca i
zawołała zdziwiona: „Pani! toć to ten dobry pan, który mnie
tu przysłał. Poznaję jego postać i ten wyraz dobroci, którego

nigdy nie zapomnę”.
Na te słowa zbladła pani X., padła ze łzami na krzesło i
rzekła: „Co ty mówisz, ten portret wyobraża mego syna,
którego utraciłam przed czterema laty!” Wtedy Marjanna
od razu poznała cudowną dla niej dobroć Boga, upadła do
nóg biednej matce łzami zalanej i z rzewną otwartością
wyznała jej wszystko, co jej zdarzyło się tego rana, o swej
chorobie, o ostatnim franku, o swej walce wewnętrznej: czy
ma oddać ten pieniądz na ofiarę Mszy św. za duszę, która
zbawienia najbliższa, o spotkaniu młodzieńca i t. d.
Biedna matka, drżąca od wrażeń smutnych i miłych,
uścisnęła Marjannę, wołając: „O pobożna dziewczyno! tobie
zawdzięczam wybawienie mego syna. Umarł on przed
czterema laty, a z tak pobożnem zdaniem się na wolę Bożą,
że byłam pewna, iż wkrótce dostał się do nieba. Lecz bez
ciebie może długo jeszcze byłby cierpiał w czyścu. Tobie
więc zawdzięczam szczęście, którego syn mój już teraz
zażywa w niebie. On to przysłał ciebie do mnie. Niech Panu
Bogu będzie chwała nieskończona! Odtąd już na zawsze
zostaniesz u mnie, ale nie jako sługa, lecz jako moja
kochana przyjaciółka, siostra”.
Tak zatem miłość tej biednej dziewczyny ku duszom w
czyścu cierpiącym, już tu na ziemi odebrała nagrodę.
Dowiedzieliśmy się o tem zdarzeniu z ust czcigodnego
księdza, któremu to Marianna B. opowiedziała sama144).

ROZDZIAŁ XXIII.
JAK I O CO MODLI SIĘ KAPŁAN I ANIOŁOWIE DLA TYCH,
KTÓRZY SŁUCHAJĄ MSZY ŚW.
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Żalą się nieraz ludzie pobożni, że modlić się nie mogą,
ponieważ snują im się myśli światowe. Najlepsza rada, żeby
pilnie uczęszczali na Mszę św. i żeby swoją modlitwę łączyli
z modlitwami Pana Jezusa i kapłana, gdyż tym sposobem
ulepsza się ich modlitwa niedostateczna. Świadczy o tem
Biskup Fornerus: „Modlitwa przyłączona do ofiary Mszy św.
przez tego, kto pobożnie jej słucha, daleko przedniejszą jest
od wielu innych, choćby najpobożniej zmówionych”145). Á to
dla tego, że kapłani modląc się podczas Mszy św. za
wszystkich obecnych, ofiarować ją obowiązani są
wszechmocnemu Bogu, za ich szczęście doczesne i wieczne.
Każdy kapłan modlić się musi kilka razy za przytomnych ze
mszału, z którego nic opuścić nie wolno. Wszystkie tak
zwane Kolekty, Sekreta i modlitwy po Komunji w imieniu
wielu zanosi kapłan Panu Bogu za obecnych. Jeżeli słuchasz
Mszy św., to i za ciebie je odmawia i ten sam bierzesz z nich
pożytek, jakbyś sam jeden był przy kapłanie w kościele.
Żebyś wiedział, które modlitwy i ile ich odmawia za ciebie,
powtórzę je tu dla twej pociechy.
Naprzód ministrant w imieniu wszystkich obecnych mówi
Confiteor, to jest spowiedź powszechną, poczem kapłan nad
nim, nad tobą i nad wszystkimi obecnymi, następującą
mówi absolucję: „Niech się zmiłuje nad wami Bóg
wszechmogący, a odpuściwszy grzechy wasze, niech
doprowadzi was do żywota wiecznego. Amen! Przebaczenia
i rozgrzeszenia i odpuszczenia grzechów naszych, niech
nam udzieli wszechmogący i miłosierny Pan. Amen”.
Kyrie elejson, Gloria in excelsis Deo, która to pieśń
dziękczynna jest bardzo wzniosła, tudzież wszystkie kolekty,
czyli modlitwy kapłan mówi za siebie, za ciebie i za
wszystkich obecnych. Często ich także pozdrawia świętem
powitaniem: Dominus vobiscum! (Pan z wami!). Tego
pozdrowienia, jak świadczy Pismo św., za dawnych czasów
używali Aniołowie i pobożni ludzie. Kapłan odzywając się
niem ośm razy, życzy ludowi wszelkiego szczęścia i
zbawienia. Albowiem kiedy Pan Bóg jest z nami, to też jest z
nami Jego łaska, Jego błogosławieństwo, Jego pomoc i Jego
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miłosierdzie! Mówiąc Credo, składa kapłan za lud publiczne
wyznanie wiary, w której żyć, umrzeć i zbawić się
pragniemy.
Ofiarując Hostję mówi kapłan:
„Racz przyjąć, Ojcze wszechmogący, wieczny Boże, tę
niepokalaną Hostję, którą ja niegodny sługa Twój, ofiaruję
Tobie, Bogu mojemu żywemu i prawdziwemu, za niezliczone
grzechy, przestępstwa i niedbalstwa moje, a także za
wszystkich tu przytomnych i za wszystkich chrześcijan
prawowiernych żywych i umarłych, ażeby mnie i im
posłużyła do zbawienia na żywot wieczny. Amen”.
Kapłan, wlewając wodę do kielicha, mówi: „Boże, któryś
ludzkiej natury godność cudownie utworzył, a cudowniej
jeszcze naprawił, daj nam przez tajemnice tej wody i wina,
ażebyśmy mogli mieć uczestnictwo w Bóstwie Tego, który
ludzkiej natury naszej raczył stać się uczestnikiem, Jezus
Chrystus, Syn Twój, Pan nasz i t. d.”
Ofiarując kielich mówi:
„Ofiarujemy Tobie, Panie, kielich zbawienia, żebrząc Twojej
łaskawości, żeby wzniósł się jako woń przyjemna przed
oblicze Twojego Boskiego Majestatu ku naszemu i
wszystkich zbawieniu. Amen”.
Po umyciu rąk mówi:
„Przyjm, Trójco święta, tę ofiarę, którą Tobie przynosimy na
pamiątkę męki, zmartwychwstania i wniebowstąpienia
Jezusa Chrystusa, Pana naszego i na cześć błogosławionej
Marji, zawsze Dziewicy, błogosławionego Jana Chrzciciela
świętych apostołów Piotra i Pawła i wszystkich Świętych,
ażeby im posłużyła na cześć a nam na zbawienie i żeby oni
wstawili się za nami w niebie, których pamiątkę czcimy na
ziemi. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen”.
Po tych modlitwach następują Sekreta, czyli modlitwy
ciche, które kapłan odmawia za zbawienie ludu. Zwykle jest

ich trzy, niekiedy pięć, w wielkie święta zaś tylko jedna.
W Prefacji kapłan głośno wychwala Boga od siebie i od
ludu, aby wszystkich obecnych pobudzić do chwalenia
Boga, mówiąc:
„Pan z wami! Wznieście serca wasze! Dzięki składajmy
Panu Bogu naszemu! Zaiste godną i sprawiedliwą jest,
słuszną i zbawienną, abyśmy zawsze i wszędzie, Tobie
dzięki składali Panie święty, Ojcze wszechmocny, wieczny
Boże, przez Chrystusa Pana naszego. Przez którego chwalą
Twój Majestat Aniołowie, uwielbiają Państwa, drżą przed
nim mocarstwa; wysławiają Go niebiosa i niebieskie potęgi
wspólną radością. Z którymi byś i nasze głosy złączyć
pozwolił, prosimy, mówiąc z uniżonem wyznaniem: Święty,
Święty, Święty Pan Zastępów! Pełne są niebiosa i ziemia
chwały Twojej! Hosanna na wysokości! Błogosławiony, który
przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokości!”
Odtąd rozpoczyna się Msza cicha, czyli Kanon, z którego
kładę tu tylko modlitwy, odmawiane za obecnych. Podczas
Memento, kapłan tak się modli: „Pomnij także, Panie, na
sługi i służebnice Twoje N. N.” Tu kapłan błaga po cichu za
tymi, na których intencję Mszę św. odprawia i których
szczególnie pragnie mieć uczestnikami Mszy św, a potem
tak dalej mówi: „Pomnij także, Panie i na wszystkich
stojących tu wokoło, których Tobie wiara wiadoma i
pobożność jest znana, za których Tobie ofiarujemy, lub
którzy Tobie ofiarują tę Ofiarę chwały za siebie samych i za
wszystkich swoich, za odkupienie dusz swoich, o nadzieję
zbawienia i pomyślności swojej; i składają śluby swoje
Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu”.
O tych słowach mówi światły ojciec Marjan Skotus: „Ucz się
z tego, że nie trzeba ci się martwić, jeżeli dla ubóstwa
twego nie możesz zamówić Mszy św. ani dla siebie, ani dla
przyjaciół twoich żyjących, ani zmarłych; albowiem Mszę
św., której słuchasz, ofiaruje kapłan także na intencję, żeby
ci dać raczył owoc tej Ofiary dla ciebie i dla osób tobie
drogich w miarę twej pobożności i twej prośby”146).
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Następnie kapłan tak się modli:
„Obchodzimy także pamiątkę chwalebnej Marji zawsze
Dziewicy, Rodzicielki Boga i Pana naszego Jezusa
Chrystusa, oraz Jego świętych Apostołów i męczenników
Piotra i Pawła, wszystkich Apostołów i Świętych; przez
których zasługi i modlitwy daj nam, abyśmy w każdej
potrzebie pomocą Twoją wspierani byli, przez tegoż
Chrystusa Pana naszego. Amen.
Poczem kapłan, trzymając ręce nad kielichem i nad Hostją,
mówi:
„Tę Ofiarę służebnictwa naszego i wszystkiej czeladki
Twojej, prosimy Panie, ażebyś przebłagany raczył przyjąć i
dni życia naszego w spokoju Twoim rozporządzić, a nas od
wiecznego zatracenia wybawić i w poczet wybranych
Twoich policzyć kazał. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
Amen”.
Po Konsekracji, podniesieniu Hostji i kielicha, mówi kapłan:
„Przeto my, Panie Twoi słudzy i lud Twój święty, pomni nie
tylko na mękę, na zmartwychwstanie, ale i na chwalebne
wniebowstąpienie tegoż Syna Twego, Pana naszego Jezusa
Chrystusa, ofiarujemy przenajświętszemu Majestatowi
Twemu z darów Twoich i datków Ofiarę czystą, Ofiarę
świętą, Ofiarę niepokalaną, Chleb św. żywota wiecznego i
kielich wiecznego zbawienia. Na które dary racz wejrzeć
obliczem łaskawem i radosnem, i przyjąć je jakoś mile
przyjąć raczył dary sprawiedliwego sługi Twego Abla i
ofiary patrjarchy naszego Abrahama i tę którą Tobie
ofiarował najwyższy kapłan Twój, Melchizedech, ofiarę
świętą, niepokolaną”.
Potem kapłan, kornie się nachylając mówi: Pokornie
prosimy Ciebie, wszechmogący Boże, rozkaż, aby ta święta
Ofiara rękoma Twego świętego Anioła, zaniesioną była na
najwyższy Twój ołtarz przez obliczność Twojego majestatu:
abyśmy wszyscy, którzy w tym ołtarzu uczestnictwo mający

przenajświętsze Syna Twojego Ciało i Krew przyjmujemy,
wszelkiem niebieskiem błogosławieństwem i łaską byli
napełnieni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen”.
Po tych modlitwach wspomina kapłan dusze zmarłych,
ofiarując Mszę św. i za nie, a mianowicie za te, które mu
szczególnie były polecone; a następnie dodaje te słowa:
„Nam także grzesznikom, Twym sługom, w wielkości
miłosierdzia Twojego nadzieję pokładającym, racz dać
cząsteczkę i wspólność z Świętymi Twymi apostołami i
męczennikami (wymienia ich) i z wszystkimi Świętymi
Twoimi, do których towarzystwa racz nas policzyć, nie dla
naszych zasług, lecz dla Twego miłosierdzia i t. d.”
Następnie kapłan odmawia modlitwę Pańską (Ojcze nasz) za
siebie i za wszystkich chrześcijan i taki czyni dodatek:
„Wybaw nas, prosimy Cię Panie, od wszelkiego złego
przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, a za przyczyną
błogosławionej Dziewicy Marji Bogarodzicy, oraz i św.
apostołów Piotra i Pawła, Andrzeja i wszystkich Świętych,
udziel nam prawdziwie pokoju w dniach naszych ażebyśmy
wsparci pomocą miłosierdzia Twego, od grzechu zawsze
byli wolni i od wszelkiego niepokoju bezpieczni. Przez tegoż
Chrystusa Pana naszego”.
Agnus Dei mówi kapłan trzy razy, to jest: Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!”
Następnie odmawia modlitwę za siebie.
Ostatnią kolektę, po Komunji świętej mówi kapłan za siebie
i za wszystkich obecnych, kończy zaś najśw. Ofiarę
modlitwą: „Niech ci upodobanym będzie, Trójco
Najświętsza, hołd mego służebnictwa i spraw, żeby ta
Ofiara, którą ja niegodny przed oczyma Twego Majestatu
złożyłem, Tobie była przyjemną i tak mnie jak i wszystkim,
za których ją złożyłem, była za Twem zmiłowaniem
skuteczną. Przez Chrystusa i t. d.” Na koniec daje kapłan
wszystkim obecnym w imię Chrystusa i Jego Kościoła, swe
błogosławieństwo kapłańskie i czyta przed nimi początek
Ewangelji św. Jana.

Te oto modlitwy odmawia Kapłan za ciebie, kiedy Mszy
świętej słuchasz, które choć tobie może zdają się być małej
wartości, bardzo są potężne, ponieważ z natchnienia Ducha
Świętego, po części przez św. Piotra apostoła, po części
przez Grzegorza papieża i innych świętych papieżów
ułożone i wpływem Ducha św. zostały poświęcone i mocy
nabrały. To też kapłan przedstawia je Bogu nie w swem
imieniu, lecz w imieniu i osobie Chrystusa i całego
chrześcijaństwa, którego jest posłańcem; albowiem cały
Kościół katolicki, to jest wszyscy katolicy wyprawiają
kapłana, jako posłańca od siebie wybranego do ołtarza,
poruczając mu swoje prośby, ażeby podczas sprawowania
służby Bożej zaniósł je Bogu i żeby traktował z Nim, że tak
powiem, o sprawach najważniejszych, tyczących się ich
dobra doczesnego i wiecznego, zbawienia całego
chrześcijaństwa i wybawienia dusz czyścowych. W jaki
sposób i jakiemi słowy ma kapłan traktować z Bogiem
względem nich, to mu Kościół przepisał i we mszale prośby
ułożył.
Skoro zaś Kapłan stanie przed ołtarzem, przed obliczem
Boskiem, wtedy Bóg Ojciec nie uważa go za biednego tylko
grzesznika, ale za wysłańca upoważnionego od swego
Kościoła i słucha jego przedstawień i nie odmawia żadnej
jego słusznej prośbie. Owszem, poważa go Bóg Ojciec, jako
posła swego Syna Jednorodzonego, którego Osobę kapłan
zastępuje przy ołtarzu, którego szaty pasyjne we Mszy nosi
i w którego imieniu wymawia słowa konsekracji: to jest
Ciało moje, to jest Kielich Krwi mojej! Z tego też powodu
wielkie ma znaczenie modlitwa kapłana przed Bogiem, a
nawet sam Pan Jezus przedstawia ją swemu Ojcu
Niebieskiemu. Bóg Ojciec słusznych błagań kapłańskich
odrzucić nie może, ponieważ kapłan nietylko się modli, lecz
także dar składa, kosztowny klejnot niezmiernej wartości,
to jest konsekrowane Ciało i Krew Chrystusa Pana. Kiedy
zatem połączysz liczne twoje modlitwy z modlitwami
kapłana, zostaną, one ulepszone, uszlachetnione i razem z
kapłańskiemi zaniesione do nieba. W taki sposób wspomaga
kapłan twą modlitwę, i czego nie zdołasz dla braku
należytej pobożności, to uzupełni skuteczna modlitwa
kapłana.

Nakoniec kapłan błogosławi cię znakiem krzyża św., aby cię
tego dnia nie spotkało nic złego, ani szkodliwego, ale samo
dobro. Rozważ przytem, jak wielka jest godność kapłanów
katolickich i jak ich szanować powinniśmy.
WE MSZY ŚW. ANIOŁOWIE MODLĄ SIĘ ZA NAMI.
Że Aniołowie obecni są przy Mszy św., jest rzeczą pewną i
niezaprzeczoną. Uczy bowiem tego nasz Kościół katolicki i
Psalmista także świadczy o tem, mówiąc: Aniołom swoim
rozkazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach
twoich. A zatem wszędzie idą z nami, bo mówi św. Paweł: że
jako duchownie posługujący na posługę posłani dla tych,
którzy dziedzictwo zbawienia wziąść mają. O jakże radzi idą
oni z nami na Mszę świętą! O jak się weselą, gdy pobożnie
jej słuchamy. O jak skwapliwie odganiają złych duchów,
ażeby nie przeszkadzali w nabożeństwie. Na każdej Mszy
świętej tyle przynajmniej obecnych jest Aniołów, ilu
obecnych jest ludzi, ponieważ każdy człowiek swego Anioła
Stróża ma przy sobie, który go wspiera w modleniu się i w
uwielbianiu Chrystusa na ołtarzu przytomnego. Wzywajże
więc swego Anioła, aby z tobą i dla ciebie słuchał Mszy św. i
za ciebie Pana Jezusa wychwalał, żeby za twoją nieudolność
wynagrodził i najświętszą Mszy ofiarę przyjemniejszą Bogu
wszechmocnemu uczynił.
Oprócz Aniołów Stróżów, obecne są także na Mszy św.
tysiące chórów Anielskich, wielce uwielbiających te święte
tajemnice i z wielką czcią swemu Bogu i Panu służących. Bo
skoro Król Aniołów, osobiście będąc obecnym, sam
sprawuje na ołtarzu najwyższe dzieło swej Boskiej
wszechmocy, przystoi także królewskim jego sługom,
towarzyszyć Mu i wypełnić służbę swemu Panu
przynależną.
Tej obecności Aniołów przy Mszy św. dowieść można ze
słów św. Pawła, który powiada: Aleście przystąpili do Syonu
góry i miasta Boga żyjącego. Jeruzalem niebieskiego i
gromady wielu tysięcy Aniołów i Jezusa pośrednika Nowego
Testamentu i pokropienia krwi lepiej mówiącej niźli Ablowa

(Do Żydów 12, 22, 24). Te przeto słowa zastosować można
do Mszy św., w której Chrystus Pan obecny, pośrednik nasz
prawdziwy, wobec wielu tysięcy Aniołów, arcyważny
sprawuje urząd gorliwego Orędownika. Ilekroć więc
słuchasz Mszy św., prawdziwie zawołać możesz z Dawidem:
Przed oblicznością Aniołów będę śpiewał: będę się kłaniał
ku Kościołowi Twemu świętemu i będę wyznawał Twemu
imieniowi świętemu (Psalm 137, 2, 3). We Mszy świętej
klęczysz pomiędzy Aniołami, nimi otoczony, albowiem oni z
tobą asystując Ofierze najświętszej, gorąco się modlą za
ciebie. To też pamiętaj na upomnienie św. Jana Złotoustego,
który mówi: „Pomnij człowiecze, przed kim stoisz przy tej
strasznej Ofierze! Przed Cherubinami i Serafinami i przed
innemi mocarstwami niebieskiemi”. Tak się zatem
zachowuj, żebyś ich nie zasmucał twoją niepobożnością, ale
byś ich ucieszył twą gorliwością.
Że zaś Aniołowie modlą się za nami, o tem św. Jan Złotousty
temi wyraża się słowy: „Kiedy kapłan spełnia Ofiarę czci
najgodniejszą i najświętszą, wtedy otaczają go Aniołowie i
cały chór duchów niebieskich wznosi swe głosy; jako też
miejsce przy ołtarzu napełnione jest chórami Aniołów na
uczczenie Tego, który tam jest zabity”. Wtenczas nietylko
ludzie wołają do Pana, ale także Aniołowie zginają swe
kolana przed Bogiem i Archaniołowie modlą się za ludźmi.
Wtedy jest pora najsposobniejsza, wtedy dla nich Ofiara
święta na zawołanie; wtedy modlą się Aniołowie, jakby
mówiąc: „Za tymi prosimy Cię Panie, których Syn Twój tak
wielce umiłował, że śmierć wycierpiał za nich; za tymi
wstawiamy się, za których Syn Twój krew swoją przelał, dla
tych dopraszamy się łaski Twojej, za których Syn Twój
ofiarował Ciało swoje na krzyżu”.
Rozważ, jak gorąco modlą się Aniołowie ze wszystkimi
obecnymi i dopraszają się miłosierdzia dla biednych
grzeszników. Te modlitwy Aniołów nierównie są gorętsze od
modlitw grzesznych ludzi; albowiem Aniołowie pełni są
miłości Boskiej, oglądają oblicze Boga i modlą się z głębi
swych serc świętych. Dlatego też daleko łatwiej wyproszą
coś u Boga, aniżeli my grzesznicy naszemi modlitwami
oziębłemi, roztargnionemi i niedostatecznemi. Połączywszy

więc podczas Mszy świętej twe modlitwy z anielskiemi,
pewnym być możesz, że przenikną one obłoki i daleko
prędzej będą wysłuchane, niż twoje, które sam odmówisz w
domu.
Aniołowie wszakże nietylko są obecnymi przy Mszy świętej,
ale ofiarują ją także wraz z naszemi modłami Bogu
wszechmocnemu. To wynika z objawienia św. Jana, który
tak pisze: A drugi Anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem
mając kadzielnicę złotą; i dano mu wiele kadzenia, aby
oddał z modlitw wszech Świętych na ołtarz złoty, który jest
przed stolicą Bożą. I wstąpił dym kadzenia z modlitw
Świętych z ręki Anioła przed Boga (Apocal. 8, 3).
Widocznem jest z tego, że Aniołowie w Kościele wziąwszy z
ust ludzi pobożnych modlitwy ich, oddają je Aniołowi
znaczniejszemu, żeby ten je zaniósł do nieba i jako wonne
kadzidło zapalił na złotym ołtarzu, stojącym przed tronem
Bożym, jako zapach najprzyjemniejszy.
Z tego wszystkiego przekonywasz się, że Aniołowie zanoszą
do nieba modlitwy odprawione przy Mszy św., ofiarując je
Trójcy Przenajświętszej, jako najmilszą wonność. Stąd
wynika, że modlitwy we Mszy świętej zmówione, silniejsze
są od modlitw, które Bogu zanosimy poza Mszą świętą,
starajże się przeto, abyś codziennie był na Mszy świętej i
razem z chórami Aniołów, modlitwy twoje przez nich posyłał
do nieba, prosząc ich, żeby je polecali Panu Bogu i twój
brak pobożności zastąpili swoją pobożnością.

ROZDZIAŁ XXIV.
SŁUCHANIE MSZY ŚW. PRACY NIE PRZESZKODZI
ALE JĄ UŁATWI.
Z pomiędzy wszystkich przyczyn, które zwykle wstrzymują
ludzi od słuchania Mszy świętej szczególnie przez nich
uważana bywa praca za przeszkodę, i tak dalece zaprzątają

się dziennemi robotami, że dla zarobku dzień i noc krzątają
się, a każdą godzinę bez pracy spędzoną poczytują za
straconą, mianowicie zaś te godziny mają za zmarnowe,
które użyli na słuchanie Mszy świętej. Otóż takim ludziom
wyjaśnię w tym rozdziale, jak bardzo się mylą i sami siebie
oszukują. Jeżeli bowiem idącemu do roboty pracownikowi
zastąpi w polu drogę przyjaciel, który wiele nowinek ma do
opowiedzenia, pewnie rolnik chętnie ich słuchać będzie i
zapomni, że powinien odejść i pilnować roboty. Jeżeli innego
do pracy śpieszącego zaprosi ktoś do restauracji na piwo,
lub kieliszek wódki, pewnie rad z nim półgodzinkę spędzi i
utraty tego czasu wcale nie poczyta za szkodę; gdyby przed
wyjściem do pracy słuchać miał Mszy św., uważałby tę
półgodzinę za czas stracony.
Patrz więc, jak nas szatan haniebnie oszukuje i odwodzi
wszelkiemi sposobami, abyśmy nie słuchali Mszy świętej.
Przeto wykażę, że słuchanie Mszy św. żadnej nie przynosi
ludziom szkody, ale owszem wielkie im zapewnia korzyści, a
pracy nie utrudnia, ale raczej do jej wykonania dopomaga.
Czego najlepszym dowodem są słowa, które wyszły z ust
samego Boga Zbawiciela, kiedy zganiwszy zbyt wielkie
troskanie się ludzi o żywność dla ciała i o jego potrzeby,
dodał te słowa: Szukajcie tedy naprzód królestwa Bożego i
sprawiedliwości jego: a to wszystko będzie wam przydane
(Mat. 6, 33). Te słowa i do słuchania Mszy świętej odnieść
można jakby Chrystus Pan wyraźnie powiedział: nie troszcie
się tyle o pokarm cielesny; raczej przed pracą waszą
pobożnie wysłuchajcie Mszy św. i Bogu waszemu
wyświadczajcie tę miłą Mu służbę, a da wam za to w
nagrodę żywność dla ciała. Kiedy kto wyświadczy możnemu
panu wielką i miłą przysługę, czy mniemasz, że jej ten pan
nie wynagrodzi? Owszem, sowicie mu się za nią odwdzięczy.
Jeżeli więc wysłuchasz Mszy św. pobożnie i Bogu ją
ofiarujesz, wyświadczysz Mu służbę bardzo ważną, cześć
wielką i sprawę nader miłą, bo tak kosztowny składasz Mu
dar, że wartością przewyższa wartość całego nieba.
Mógłżebyś sądzić, że wdzięczny Pan Bóg twój zostawi cię za
tę przysługę twoją i za dar twój bez nagrody? Czy myślisz
że ten Pan za wierną twoją służbę, dozwoli abyć poniósł

szkodę? Przeciwnie, udowodni Bóg sprawiedliwy na sądzie
ostatecznym, że każdemu z nas sowicie wynagrodził za
wszystkie Msze święte, których słuchaliśmy za życia. W jaki
zaś sposób Pan widocznie wynagradzał za słuchanie Mszy
św., to tu okażę kilku przykładami:
Św. Jan Jałmużnik opowiadał następujące zdarzenie: Żyło w
Aleksandrji dwóch szewców, z których jeden miał żonę i
dzieci, a ponieważ codziennie słuchał Mszy świętej,
błogosławił mu Bóg na dobytku doczesnym; drugiemu
chociaż dzieci nie miał i dniem i nocą pracował, w niczem
się nie szczęściło, bo nie słuchał Mszy św. Wtedy
przyszedłszy pewnego razu do tamtego szewca, zapytał:
„Powiedz mi, jakim też sposobem dorobiłeś się majątku,
kiedy daleko mniej pracujesz, niżeli ja?” Na to odpowiedział
mu szewc pobożny, że znalazł skarb, z którego codzień
znosi do domu potrosze. Szewc bezdzietny rzekł do niego:
„Pokażże mi, kochany sąsiedzie, ten skarb; dozwól, abym i
ja zebrał sobie cokolwiek z niego”. Najchętniej, odrzekł mu
tamten, przyjdź jutro rano do mnie, to ci pokażę miejsce,
gdzie skarb tak wielki jest ukryty i że całe miasto nasze z
niego mogłoby się zbogacić”. Nazajutrz raniutko stawił się
szewc biedny, lecz jego sąsiad rzekł wtedy: „Pójdźmy
najprzód na Mszę świętą; a potem pójdziemy po skarby”. Po
Mszy św. zaraz pożegnał się z nim obiecując jutro dopiero
zaprowadzić go na miejsce umówione. Nie rad odszedł do
domu, lecz nazajutrz już raniej przybył; ale jak dnia
poprzedniego, był znowu poprowadzony na Mszę św. i z
próżną ręką wrócił do domu. Gdy to dnia trzeciego
ponownie z nim się stać miało, rzekł oburzony: „Drogę do
kościoła znam i już od dawna wiem, co to jest słuchać Mszy
św., dlatego wcale nie widzę potrzeby, ażebyś drwił ze mnie,
skoro mi skarbu pokazać nie chcesz”. Wtedy odrzekł mu
szewc pobożny: „Nie gniewaj się na mnie, mój sąsiedzie, bo
nie drwiłem z ciebie, alem ci pokazał miejsce skarbu.
Miejscem tem bowiem jest kościół, a skarbem Msza św., z
niej codziennie tyle czerpię dobrego, że w moim domu
żadnego nie doznaję niedostatku. Jeżeli i ty chcesz tak
uczynić, bezwątpienia to samo dobrodziejstwo od Boga
uzyskasz. Powołuję się na świadectwo Chrystusa, który
powiedział w swej Ewangelji: szukajcie naprzód królestwa

niebieskiego i sprawiedliwości jego, a to wszystko
(doczesne) będzie wam przydano. Jam od początku mego
małżeństwa przez słuchanie Mszy św. szukał królestwa
Bożego i rzeczywiście Bóg przydał mi dostatki doczesne; ty
zaś pogardziłeś tą zbawienną radą Chrystusa Pana i Mszy
św. zaniedbałeś dla roboty, przeto Bóg nie dał ci doczesnego
mienia, ale przeciwnie dał ubóstwo”. Przyjął do serca to
upomnienie szewc niepobożny, często odtąd słuchał Mszy
św. i doznał wkrótce rzeczywiście błogosławieństwa
Bożego.
Ten przykład nie jest bajką, ale zdarzeniem prawdziwem,
opowiadanem nieraz przez świętego patrjarchę, Jana
Jałmużnika. I zaiste, Msza święta jest skarbem, o którym
napisano w Piśmie św.: Nieprzebrany bowiem skarb jest
ludziom, którego którzy używali, stali się uczestnikami
Boskiego przyjacielstwa (Mądrość 7, 14). Msza św. jest
kopalnią złota, z której nakopać można złota ziemskiego i
niebieskiego. Kto bowiem w stanie łaski bywa na Mszy
świętej, stawa się uczestnikiem zasług Jezusa Chrystusa, a
tak zawsze z kościoła wychodzi bogatszym, aniżeli wszedł i
odbiera także błogosławieństwo od Boga Niebieskiego, a
daleko lepsze niż to, jakie Izaak dał synowi swemu
Jakubowi, gdy rzekł do niego: Dajżeć Boże z rosy
niebieskiej i z tłustości ziemskiej, obfitość zboża i wina
(Genes. 27, 28). Błogosławieństwo Izaaka było tylko
doczesne, we Mszy świętej tobie udzielone jest nadto
niebieskie, albowiem kapłan po konsekracji modli się, „żeby
wszyscy, którzy z tego ołtarza przenajświętsze Ciało i
najdroższą Krew Twego Syna przyjmują, napełnieni byli
wszelką łaską i błogosławieństwem niebieskiem”. Mocą tej
modlitwy i skutecznością ofiarowanej Mszy świętej spływa
na ciebie błogosławieństwo od Boga na duszę i ciało, na twe
prace i zatrudnienia, tak w sprawach doczesnych jak i w
wiecznych i spełni się na tobie błogosławieństwo Boskie:
Błogosławionyś ty w mieście i błogosławiony na polu.
Błogosławiony będziesz ty wchodząc i wychodząc i
wszystkie dzieła rąk twoich (Deuteronum. 28, 3).
Mamy przysłowie: „Źle się sprawi, komu Bóg nie
błogosławi!” Szczególnie rzemieślnicy i rolnicy

doświadczają prawdziwości tego przysłowia: bo choćby
największej pilności dołożyli do swej roboty, wszystko
napróżno, jeżeli Bóg nie doda swego błogosławieństwa.
Otóż nie znajdziesz lepszego dla siebie sposobu na ziemi, na
uproszenie błogosławieństwa Bożego, jak właśnie
wysłuchanie Mszy św.; w niej bowiem sam Pan Jezus daje ci
swe błogosławieństwo, a zarazem błogosławi wszelkie twoje
prace i sprawy. Jeżeli zaś dla roboty twej zaniedbujesz Mszy
świętej i lekkomyślnie pozbawiasz się błogosławieństwa
Bożego, twoja praca nie powiedzie ci się tak szczęśliwie, jak
wówczas, gdybyś ją był z Bogiem rozpoczął i z Bogiem
skończył.
Tak więc, słuchanie Mszy świętej, nietylko pracy nie
zaszkodzi, ale jeszcze przymnoży jej owoców. Tego często
doświadczałem na sobie i inni ludzie także doświadczyli.
Czytamy w żywocie św. Izydora, kmiotka hiszpańskiego, że
rolę bogatego szlachcica z Madrytu podjął się był prawiać
za ugodzoną roczną zapłatą. Czego też pilnie dopełniał, nie
omieszkując wszakże codzień rano słuchać Mszy św. To też
jego postępowanie tak się Panu Bogu podobało, że Aniołów
posyłał mu do pomocy, aby w uprawie roli nie było straty.
Jego pobożna żona szedłszy z jadłem do niego na pole,
widziała nieraz, jak dwóch Aniołów z wołami i z pługami
orać dopomagało jej mężowi. Św. Izydor tego nie widział,
ani mu żona jego, Marribia, o tem nic nie wspomniała, żeby
go nie pobudzać do próżności, była bowiem bardzo
świątobliwą niewiastą. Lecz kilku rolników sąsiednich,
zazdroszcząc powodzenia Izydorowi, oskarżało go przed
panem, że biega po kościołach w mieście, a późno
rozpoczynając uprawę roli, zaledwie połowę roboty dziennej
odrabia. Pan, chociaż Izydora bardzo lubił, pragnął wszakże
naocznie się o tem przekonać. Poszedł przeto na pole i
ujrzał z daleka Izydora orzącego wspólnie z dwoma
Aniołami. Zdziwiony wielce, przyśpieszył kroku, by lepiej
mógł się przypatrzeć tym dwom cudownym osobom; lecz
skoro blisko stanął, znikli mu z przed oczu wraz z wołami i z
pługami. Ochłonąwszy ze zdumienia, zapytał się uprzejmie
Izydora: „Co to za ludzie, którzy tobie w oraniu
dopomagali?” Święty roześmiał się, nie wiedząc, co na to
odpowiedzieć. Gdy jednakże pan zaręczał, że istotnie

widział dwóch z nim razem orzących ludzi, św. Izydor
odpowiedział: „Zaprawdę wyznaję panu, że przy robocie
mojej żadnych ani widziałem pomocników, ani ich sobie nie
przywołałem, prócz Boga mojego, którego zawsze wzywam
ku pomocy mojej”. Wtedy szlachcic przekonał się, że owymi
dwoma oraczami byli Aniołowie i bardzo się ucieszył, że tak
pobożnego miał robotnika147).
Z tego podania poznasz, że słuchanie Mszy świętej pracy
nie opóźnia, ale ją owszem przyśpiesza, ponieważ Bóg tak
zrządza, że w takim razie roboty nasze udają nam się lepiej
i prędzej. Nie słuchaj ludzi mówiących: „Co mi tam po
Mszy? Bogatszym nie będę ani szczęśliwszym”. Tak mówią
ludzie nieoświeceni i bezbożni. Ty zaś z czytania tej książki
tyle dowiedziałeś się o nadprzyrodzonej mocy i skuteczności
Mszy św., że bezwątpienia inaczej sądzisz. Pobożne
słuchanie Mszy świętej nietylko duszy twojej, ale i ciału
twemu będzie pomocne. To też powiada biskup Fornerus:
„Pokarm, który jesz w dniu, w którym słuchałeś Mszy św.,
lepiej ci posłuży i robota prędzej pójdzie od ręki i bieda,
którą cierpisz, przez Mszę św. będzie umniejszona”.
Podobnie mówi inny światły teolog: „Kto wysłucha Mszy
św., tegoż dnia więcej szczęścia mieć będzie przy pracy,
przy rzemiośle swoim, czy w kupiectwie, czy w podróży. Pan
Bóg wzmacniać go będzie na ciele i na duszy; Aniołowie
bardziej kochać i troskliwiej strzedz go będą. Gdybyś tego
dnia umrzeć miał niespodziewanie, którego słuchałeś Mszy
świętej, Pan Jezus przy skonaniu twojem będzie u ciebie,
jakoś ty podczas Mszy świętej był u Niego”.

ROZDZIAŁ XXV.
W JAKI SPOSÓB MAMY OFIAROWAĆ MSZĘ ŚW.
Zechciej, duszo pobożna, z uwagą przeczytać ten rozdział i
głęboko wyryć sobie w pamięci, albowiem z tej nauki wielki
pożytek mieć możesz. Wiesz już, że Msza św. jest jedyną,
prawdziwą i najwznioślejszą ofiarą Chrześcijaństwa,
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złożoną Bogu najwyższemu. Ojciec Gobat mówi: „Słuchanie
Mszy św. jest nietylko modlitwą, jest także uwielbieniem i
ofiarowaniem. Najwyższym kapłanem, prawdziwym
ofiarnikiem jest sam Pan Jezus. Po nim następuje kapłan,
który jako narzędzie i minister użycza Mu swoich rąk i ust.
Na trzeciem miejscu stoją wszyscy, którzy obecnymi są na
Mszy świętej. Na czwartem miejscu stawiam tych, którzy
Mszę św. zamówili ale są nieobecni oraz i tych, którzy
podarowali sprzęty do Mszy św. potrzebne, np. kielich,
ornat, albę i t. d. W piątym rzędzie są ci, którzy
niezbędnemi interesami powstrzymani, osobiście mieć
udziału we Mszy św. nie mogąc, duchownym atoli sposobem
w swych domach razem z kapłanem Mszę świętą ofiarują.
Wszyscy ci, ponieważ poniekąd ofiarują, stają się
uczestnikami owoców Mszy św. i te dla siebie nabyte owoce
lub pożytki z nich innym ludziom odstąpić mogą”. Słowa, te
powinny duszę naszą napełnić pociechą. Czyż nie jest to
bowiem godną podziwu łaską, jaką Pan Bóg udzielił w
miłosierdziu swojem wiernym, że mogą bez względu na
wiek, płeć i stan ofiarować swemu Majestatowi tę
najświętszą Boską ofiarę? Takiego przywileju żydzi nie
znali, ponieważ świeckim nie wolno było ani ofiarować
ofiary krwawej, ani nawet zapalać kadzidła w świątyni. Było
im wolno, owszem i nakazano, złożyć kadzidło do
całopalenia i do ofiar pojednawczych, lecz nie godziło się
zapalać kadzidła w świątyni. A kto zuchwale tego się
dopuścił, grzech ciężki popełniał.
W Nowym zakonie wszakże rzecz ma się inaczej; bo świeccy
katolicy mogą ofiarować już nietylko kadzidło, ale nawet
najświętsze Ciało we Mszy św. Słuchaj, jak święty Piotr
sławi tę chrześcijańską wolność, odzywając się do
wszystkich wiernych: Wy dom duchowny kapłaństwo
święte, ku ofiarowaniu duchownych ofiar, przyjemnych
Bogu przez Jezusa Chrystusa, wy rodzaj wybrany,
królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabycia, abyście
cnoty opowiadali tego, który was wezwał z ciemności do
swojej przedziwnej światłości (I Piotr 2, 5, 9). Temi słowy
daje św. Piotr do zrozumienia, że wszyscy wierni, obojej
płci, są we Mszy św. kapłanami w sposób duchowny i od
Boga otrzymują moc składania ofiar duchownych. Ofiarując

zaś Mszę św. rękoma kapłana, nietylko ją ofiarują sposobem
duchownym, ale także cielesnym, ponieważ ofiarują to
samo, co kapłan trzyma w swych rękach, jak o tem niżej
powiemy obszerniej. Co to za wielka łaska dla świeckich!
Co za wielkie dla nich dobrodziejstwo! że Bóg z czystej łaski
swojej dozwala im nabyć bez kosztów nieoceniony skarb
Ciała i Krwi Chrystusowej, i bez trudności ofiarować go
Bogu kilku słowami z największym dla nich pożytkiem.
Korzystaj pilnie z tej znakomitej twojej wolności, albowiem
tymi środkami do wielkich dojść możesz zasług.
Ofiarowanie to jest także uczynkiem najprzedniejszym,
którego we Mszy świętej masz dopełnić, bo bez niego Mszy
św. należycie nie słuchasz.
Święty ojciec Antoni tak o tem mówi: „Nie dosyć na tem, że
na Mszy św. jesteśmy obecni, ale powinniśmy także
ofiarować ją razem z kapłanem”148). I dalej mówi tenże
teolog: Wszyscy wierni mogą ofiarować Mszę świętą, lecz
nie sami przez się, ale przez ręce kapłana; żeby zaś ludzie
świeccy ofiarować mogli Mszę św., współudział mieć muszą
w niej, słuchając jej. O nieobecnych zaś powiedzieć nie
można, że ofiarują, chociaż są członkami Kościoła, jeśli w
niej nie uczestniczą w sposób dopiero co opisany”.
§ 1. Jak należy Mszę świętą Bogu ofiarować?
Teraz wytłómaczę dokładnie, jak masz Bogu ofiarować Mszę
św. Kto pobożnie odmówi wiele różańców, ofiarując je Bogu
i Matce Jego Najświętszej, bezwątpienia złoży dar bardzo
im miły, za co wielkiej nagrody spodziewać się może. Jeżeli
zaś kto inny tylko jednej wysłucha Mszy św., ofiarując ją
gorąco Bogu, któryż z nich obu złoży dar znakomitszy i
większej spodziewać się może nagrody? Ten bezwątpienia,
który ofiaruje Mszę świętą. Cóż bowiem składa Bogu ten,
który ofiaruje różańce? Zanosi on do Boga modlitwy
najświętsze, lecz chociażby zmówione były najpobożniej,
zawsze są one tylko ludzkiemi i zwykle niedoskonałemi
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darami i modlitwami. Kto zaś ofiaruje Panu Bogu Mszę św.,
ofiaruje mu modlitwy nadprzyrodzone, owszem
najdoskonalsze, najprzedniejsze i Boskie. Ofiaruje Ciało
Chrystusowe, Krew Chrystusową, łzy Chrystusowe, śmierć
Chrystusową i wszystkie zasługi Chrystusowe. Nie sąż to
dary najświętsze, najdoskonalsze i Bogu najmilsze?
Kościół nasz święty, to samo twierdząc, tak mówi na
Soborze Trydenckim: „Owoców krwawej Ofiary krzyżowej
przez niekrwawą Ofiarę Mszy świętej obficie
dostępujemy”149). Słuchający Mszy św., przyswaja sobie
zasługi Chrystusa Pana i owoców jego męki obficie
dostępuje. A ponieważ to, co tobie podarowane, zarówno
jest twojem, jak to coś nabył, to też możesz we Mszy św.
ofiarować Bogu Ojcu zasługi Pana Jezusa, jako twoje własne
i sprawić najwyższemu Jego Majestatowi radość
niezmierną!
Rozważ sobie, jak wielką łaskę wyświadcza tobie Pan Jezus,
czyniąc cię we Mszy św. poniekąd kapłanem w sposób
duchowy, dając ci pozwolenie składania Ofiary Mszy
świętej, jak czynią kapłani, nietylko za siebie ale i za
innych. Tak bowiem mówi biskup Fornerus: „Kapłan
ofiaruje Mszę świętą za siebie i za innych, ale i ty i każdy
chrześcijanin, ile razy Mszy św. słuchacie, ofiarować ją
możecie za siebie i za wszystkich waszych”. Te słowa
zatwierdza Kościół święty we mszale, przepisując kapłanowi
tę modlitwę po Sanctus: „Pomnij, Panie na sługi i służebnice
twoje i na wszystkich tu obecnych, za których Tobie
ofiarujemy, lub którzy sami składają Tobie Ofiarę chwały za
siebie i za wszystkich swoich i t. d.”. Z tych słów jasno
zrozumiesz, że każdy słuchający Mszy świętej składać może
Bogu najświętszą Ofiarę zarówno z kapłanem, nietylko za
siebie, ale i za swych przyjaciół i dobroczyńców, tudzież za
wszystkich żyjących i zmarłych.
Kapłan mówiąc słowa: Orate frates, obraca się z
wezwaniem do wszystkich zgromadzonych, aby go
wspomogli w ofiarowaniu Mszy św., mówiąc: „Módlcie się
bracia, żeby moja i wasza Ofiara podobała się Bogu Ojcu
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wszechmogącemu”. Innemi słowy: Ofiara ta tak do was jak i
do mnie należy, jest tak dobrze waszą sprawą jak i moją,
zechcijcie więc wspomóc mnie w ofiarowaniu jej.
Po podniesieniu kielicha kapłan tak się modli: „Przeto my,
Panie, twoje sługi, oraz i twój lud święty zanosimy
nieskończonemu Twemu Majestatowi dary, któreś dla nas
uczynił, Ofiarę czystą, Ofiarę świętą, Ofiarę niepokalaną,
chleb święty życia nieśmiertelnego i kielich zbawienia
wiecznego”.
Twoje więc współuczestnictwo w Ofierze jest rzeczywiste i
kapłan na nie liczy. Jeżeli więc katolicy obecni ani w
słowach, ani w myślach Mszy św. nie ofiarują, to krzywdzą
poniekąd kapłana, a raczej samych siebie, ponieważ
wielkiej pozbawiają się zasługi. Tak bowiem mówi biskup
Fornerus dalej: „Tu niechaj uszy pilnie uważą, jak wielkiego
dobra pozbawiają się ci, którzy rzadko słuchają Mszy św.,
albo którzy chociaż słuchają, nie dbają o to, żeby ją
ofiarować za siebie i za swoich”.
Można i poza Mszą św., z wielkim także pożytkiem, mówić:
Panie! ofiaruję Tobie Twego Syna najdroższego, ofiaruję
Jego mękę i śmierć, ofiaruję Jego cnoty i zasługi, — ale to
ofiarowanie mniejszą ma moc i skuteczność od ofiarowania
ich podczas Mszy św., gdyż poza Mszą św. ofiarowane tylko
być mogą modlitwy słowami we Mszy św. zaś ofiarowanie
nasze jest rzeczywistem i istotnem. We Mszy św. Pan Jezus
obecny jest osobiście, Jego cnoty i zasługi także obecne: we
Mszy św. ponownie zostaje zabitym duchowym sposobem, a
Jego męka i śmierć również ponawia się prawdziwie; we
Mszy św. Pan Jezus obficie rozdziela nam zasługi i owszem,
całego siebie nam daruje, abyśmy Go Bogu Ojcu ofiarowali.
Jeżeli zatem samo słowne ofiarowanie taką ma moc, że Pan
Jezus rzekł do św. Gertrudy: Niechby grzesznik był
największy, jednak dojść może do nadziei przebaczenia,
byleby ofiarował mojemu Ojcu niewinną mękę moją (Lib. IV.
c. 25), jakiegoż dopiero nie wywrze skutku prawdziwe
ofiarowanie męki Chrystusa Pana we Mszy św., gdzie
nietylko jest obecnym, ale staje się wszystkich własnością?
Do św. Mechtyldy rzekł niegdyś Pan Jezus podczas Mszy św.

Oto daję ci moją miłość Boską, moją pobożność i gorzką
mękę: to wszystko oddaję ci na własność, ażebyś ją jako
swoją Mnie znowu oddać mogła. Ile razy tak uczynisz, Ja
tobie znowu wrócę w dwójnasób to, co mi podarowałaś!
ilekroć mi to zechcesz ofiarować, ponownie znowu tobie
oddam w dwójnasób. I to jest ono oddanie stokrotne, które
człowiek otrzymuje tu w doczesności, a na tamtym świecie
życie wieczne150). Z tych słów poznać możemy, że jak Pan
Jezus podarował swe zasługi św. Mechtyldzie we Mszy św.,
tak i nam także ich udziela, i że Mu ofiarować możemy
takowe z większym dla siebie pożytkiem.
§ 2. O wartości ofiarowania Mszy świętej.
„Pomiędzy wszystkiemi modlitwami Mszy św. mówi
Sanchez, w żadnej niema wyrażonej większej pociechy, jak
w modlitwie, którą odmawia kapłan po podniesieniu
świętego kielicha, kiedy ofiaruje Ojcu niebieskiemu
Baranka niepokalanego w tych słowach: Przeto my, Panie,
sługi Twoje oraz i lud Twój święty zanosimy Majestatowi
Twemu wzniosłemu Ofiarę czystą i t. d.151). Zowie on lud
świętym dlatego, że przez Mszę św. zostaje uświęconym
podług słów Pana Jezusa: A za nich poświęcam samego
siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie (Jan 17, 19).
Pan Jezus uświęca także obecnych Krwią swą najświętszą,
którą wylał na nich przy podniesieniu kielicha świętego, jak
mówi św. Paweł: aby poświęcił (Pan Jezus) lud przez własną
Krew (Do Żydów 13, 12).
Ofiarą tą czystą, świętą i niepokalaną, jest właśnie
najczystsze Ciało, najświętsza Dusza i niepokalana Krew
Jezusa Chrystusa, które na ołtarzu za nas się ofiarują, choć
nie w sposób cielesny i bolesny, lecz w sposób duchowy i
nadprzyrodzony. Człowieczeństwo Jezusa jest Ofiarą
prawdziwą, którą kapłan i każdy z obecnych ofiaruje, kiedy
usty i sercem mówi: „Panie, ofiaruję Tobie Twego Syna
najmilszego przez ręce kapłana w tej postaci, w jakiej jest
obecny na ołtarzu”.
150
151

In thesaur. Missae c. 24.
Lib. I. c. 14.

Wymawiając te słowa, co ofiarują we Mszy św. — kapłan i
wszyscy obecni? Odpowiadam: ofiarują Bogu dar tak
kosztowny, że więcej wart, aniżeli cały świat ze wszystkiem
swem złotem, tak dalece, że gdyby kto posiadał cały świat i
podarował go ochoczo Panu Bogu, nie dałby Mu jednak tyle,
ile daje ten, kto pobożnie ofiaruje we Mszy świętej Jego
Syna najmilszego. To wiele znaczy, ale nie dosyć jeszcze
powiedziałem; przeto powiem więcej: Co daje Bogu ten, kto
mu ofiaruje Mszę św.? Daje Mu tak drogi skarb, że takowy
większej jest wartości, aniżeli niezmierzone niebo ze
wszystkimi swymi nieprzeliczonymi skarbami i bogactwami.
To znaczy bardzo wiele; ale bynajmniej, jeszcze nie dosyć
powiedziałem, przeto daleko więcej powiedzieć muszę: Co
daje ten Bogu, kto ofiaruje Mu we Mszy św. Jego Chrystusa?
Tak doskonały daje Mu dar, że tyle jest wart, ile
wszechmogący, nieskończony Bóg, w swej nieskończonej
doskonałości i w świętości swego Majestatu. Wyżej sięgnąć
nie zdołam, albowiem nic wyższego nad Bóstwo, ani
wynaleźć, ani wymyślić nie można. Wyobraź sobie teraz, co
za klejnot kosztowny ofiarujesz Trójcy Przenajświętszej,
kiedy we Mszy świętej ofiarujesz Jej ubóstwione
Człowieczeństwo Chrystusa Pana.
Pomyśl także, jakiego zaszczytu dostępujesz u Boga,
ofiarując Mu klejnot tak drogi. Wytłómaczę ci to w
podobieństwie. Gdyby jaki naród zrobić kazał z
najprzedniejszego złota puhar, czyli kielich kosztowny i
misterny, ozdobiony wielu brylantami i ten puhar
drogocenny przez wybrane poselstwo ofiarował swemu
królowi w dowód miłości i wierności, czy sądzisz, że król nie
przyjąłby tak wspaniałego podarku z największą radością i
nie okazałby się wdzięcznym wiernym swoim poddanym?
Niezawodnie. Gdyby zaś ten puhar zawierał jeszcze
kosztowny i wspaniały djament wartości całego królestwa,
wzruszenie króla byłoby jeszcze większe.
Porównajmy teraz to podobieństwo do Mszy św. i rozważmy,
jak odpowiednio stosuje się do niej. We Mszy świętej
ofiarujemy Bogu właściwie człowieczeństwo Chrystusa,
które tak jest szlachetne i doskonałe, że wszechmocna ręka
Boża nic kosztowniejszego nie zrobiła, ani zrobić nie mogła.

Przyrównywując to najświętsze Człowieczeństwo Chrystusa
do tego kosztownego puhara czyli kielicha, powiemy, że ten
kielich każdy człowiek we Mszy św. ofiaruje Bogu, kiedy
mówi po konsekracji: „Ofiaruje Tobie, mój Boże, Twego
Syna najmilszego, Jezusa Chrystusa, na tym ołtarzu
obecnego”. Jakiego zaszczytu i wdzięczności nie doczeka
się ten od Boga, kto Mu tak drogi dar składa w ofierze,
wyższą mający wartość nad niebo i ziemię ze wszystkimi
skarbami? Lecz na tem nie poprzestając, kładziemy w ten
kielich brylant, który tyle wart, co sam Bóg nieskończony. A
jakiż to brylant? Jest to Bóstwo Chrystusowe, bo Ono
połączone jest z człowieczeństwem w osobie Chrystusa
Pana, jak mówi św. Paweł: Gdyż w nim mieszka wszystka
zupełność Bóstwa cielesna (Do Koloss. 2, 9). Kiedy we Mszy
św. ofiarujesz Chrystusa Bogu Ojcu, składasz Mu w tej
ofierze brylant najkosztowniejszy Bóstwa Jego, razem z
najśliczniejszym kielichem Jego człowieczeństwa, dając Mu
klejnot droższy nad niebo i tyle wartujący, co zupełność
Bóstwa. Jaką radość niewymowną sprawisz Ojcu
Niebieskiemu ofiarowaniem daru tak kosztownego? Toć Mu
tego samego ofiarujesz Jezusa, o którym sam świadczy: Ten
jest Syn mój miły, w którymem upodobał sobie (Mat. 3, 17).
Jakże sowita czeka cię za to nagroda, kiedy ten, któremu
ofiarujesz ten dar, najszczodrobliwszym jest Panem i
najwdzięczniejszym na niebie i na ziemi! Bardzo wiele
długów spłacisz tą swoją ofiarą, ponieważ wartość jej
nieskończenie większa jest, aniżeli długi twoje.
Pamiętaj także, abyś zawsze ofiarował Mszę św. przez ręce
kapłana, mówiąc: „Ofiaruję Tobie, Panie mój, Twego Syna
przez ręce kapłana”. To znaczy bowiem to samo, jakbyś
rzekł: „Panie, jam niegodzien, żebym przystąpił do Twego
ołtarza świętego i Syna Twego wziął na moje ręce, dlatego
zbliżam się w duchu i podstawiając ręce moje pod oba
ramiona kapłana, wspieram go przy podniesieniu Hostji
świętej i kielicha.
Pisze Rejnald o królu angielskim Henryku I: „że codzień
słuchał trzech Mszy św., klęcząc na stopniu ołtarza. Kiedy
zaś kapłan podnosił Hostję świętą i kielich wtedy król kładł
ręce swoje na ramiona kapłana i wespół z nim z największą

swą pociechą podnosił najświętszy Sakrament”152).
Gdyby dziś istniał jeszcze ten święty zwyczaj, śpieszyłby
każdy na Mszę św., aby w kościele razem z kapłanem mógł
podnosić najświętszy Sakrament; ale ponieważ ustał ten
zwyczaj, poprzestanie Pan Bóg na twojej szczerej chęci,
bylebyś mówił: „Ofiaruję Tobie, Panie, Twego Syna
ukochanego przez ręce kapłana”. Bóg wie dobrze, co chcesz
wyrazić temi słowy.
Ale kielich ofiarować powinieneś Panu Bogu, w którym
mieści się Krew przenajświętsza, co tak wielką przynosi
nam zasługę, że ją pilnie zalecać trzeba. Czytamy w żywocie
św. Magdaleny de Pazzis (w rozdz.10), drukowanym w
Rzymie. Święta ta od Boga została pouczoną, że ofiarowanie
Krwi Chrystusowej wielką ma moc przebłagania Boga,
wielce zagniewanego na grzechy świata. Przeto żalił się Pan
Bóg przed nią, że tak mało jest dbałych o złagodzenie
gniewu Jego. Napomniana, żeby tak czyniła, gorliwie i
często, zwykle pięćdziesiąt razy, ofiarowała Krew
najświętszą Pana za żyjących i zmarłych. Pan Jezus
pokazywał jej często owe dusze, które ofiarowaniem Krwi
najświętszej nawróciła, albo wybawiła z czyśca. Mawiała
także: „Obawiajmy się, żeby niepoprawy grzeszników nie
policzył Pan Bóg na karb naszego niedbalstwa, bo
gdybyśmy ofiarowali za nich gorące modlitwy i Krew
Chrystusową, byłby ich Bóg bezwątpienia pojednał z sobą
dla naszych modłów i zachował od mąk wiecznych.
Chciejmyż więc ustawicznie ofiarować Krew i mękę
Chrystusową za grzeszników”. Słowa te trzeba brać z pilną
uwagą, ponieważ łatwy wskazują nam środek do
przejednania Boga, nawrócenia grzeszników, zbawienia
zmarłych i odpokutowania za nasze grzechy.
Wszędzie i zawsze prawdzie czynić można to ofiarowanie
Krwi najświętszej; silniejszem atoli i skuteczniejszem jest
we Mszy św., ponieważ w niej dzieje się to ofiarowanie
nietylko w słowach lecz i w uczynku albowiem kapłan Krew
najświętszą rzeczywiście ma w kielichu i ofiaruje ją
sposobem cielesnym, nietylko w imieniu swojem, lecz także
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w imieniu całego Kościoła, mianowicie wszystkich
obecnych.
Gdybyś w czasie ukrzyżowania był obecnym na górze
Kalwarji z taką wiarą i miłością ku Panu Jezusowi, jaką
masz teraz, i gdybyś był spływającej Krwi Chrystusowej
nabrał sobie w obie ręce z ziemi, i z prawdziwą ufnością
wznosząc ją ku niebu, ze skruszonem sercem ofiarował ją
Bogu Ojcu, nie nabrałżebyś pewnej nadziei, że przebaczone
są tobie wszystkie grzechy i odpuszczone wszystkie winy
twoje? Patrz, twój Zbawiciel osobiście jest obecny na
ołtarzu; Ciało swe sponiewierane, jakie było na krzyżu,
pokazuje swemu Ojcu, a Krew najświętsza spływa z Jego
ran do kielicha świętego. Jeżeli zatem tę samą Krew świętą
duchowym sposobem weźmiesz w swe ręce i z takiem
nabożeństwem, jakbyś to uczynił na Kalwarji, złożysz w
Ofierze Bogu, nie mniejszą zapewne odniesiesz stąd
korzyść, jakąbyś odniósł na Kalwarji. Które bowiem grzechy
są tak szkaradne, aby Krwią Chrystusową zmyte być nie
mogły? Które długi są tak wielkie, aby ceną Krwi świętej
Chrystusowej spłacone być nie miały? Krew Boska więcej
może oczyścić, przebaczyć i zapłacić, niż cały świat
splugawić, nagrzeszyć i zawinić.
Miej przeto mocną ufność we Krwi najświętszej i gorąco ją
ofiaruj we Mszy świętej Bogu najwyższemu. Módl się także,
jak poleca św. Magdalena de Pazzis, do świętych Aniołów,
aby oni ofiarowali za ciebie Krew najświętszą przed tronem
Bożym i uprosili ci przebaczenie twych grzechów.

ROZDZIAŁ XXVI.
CZY POŻYTECZNIE JEST SŁUCHAĆ NARAZ KILKU
MSZY ŚWIĘTYCH.
Wielu ludzi sądzi, że jeżeli kto słucha kilku Mszy świętych
równocześnie odprawianych, nie odnosi stąd więcej
pożytków zbawiennych, jak gdyby tylko jednej Mszy świętej
słuchał. Takie mniemanie jest błędne, zaraz to udowodnimy.

Ponieważ jedna jest tylko Ofiara w nowym zakonie, chociaż
dar ofiarny zostaje zawsze ten sam, przeto są ofiarowania
tego daru ofiarnego niezliczone. Ile Mszy św. bywa
odprawianych, tyle odbywa się ofiarowań tego jednego daru
ofiarnego. Jedno źródło może być tylko, ale woda jego może
spływać wielu strumykami, tak też błogosławieństwo Mszy
św. spływa z jednego źródła błogosławiącego Jezusa
Chrystusa w tylu strumykach, ile odbywa się ofiarowań tej
Ofiary, czyli innemi słowy, ile Mszy świętych bywa
odprawianych.
Jeżeli w twej obecności odprawia się kilka naraz Mszy
świętych, poczytać to sobie możesz za wielkie szczęście,
albowiem wtedy obfitszego dostępujesz błogosławieństwa.
Dowiedziałeś się już z rozdziału 23-go, że kapłani we
wszystkich Mszach św., wiele modlitw odmawiają za
wiernych. Jeżeli jeden tylko kapłan odprawia Mszę św.,
modli się i ofiaruje sam jeden tylko za ciebie, jeśli zaś kilku
kapłanów Msze odprawia, wszyscy odprawiają także za
ciebie, a tym sposobem więcej się modlą, aniżeli kiedy
słuchasz Mszy św. jednego tylko kapłana.
Żebyś mógł stać się uczestnikiem kilku Mszy św., które
razem odprawiają, powinieneś przystąpić do różnych
strumyków błogosławieństwa, płynących z jednej Ofiary i z
nich czerpać, to jest: powinieneś przyczynić się cokolwiek
do różnych ofiarowań najświętszej ofiary Mszy świętej.
Nietylko polecaj się w tych Mszach św., które się razem
odprawiają, ale także Pana Jezusa w chwili Podniesienia
uwielbiaj i Bogu Ojcu ofiaruj Go.
Wszedłszy więc do kościoła dla wysłuchania Mszy św.,
zacznij zaraz na początku odmawiać modlitwy podczas
Mszy, lub jeżeli czytać nie umiesz, odmawiaj różaniec, albo
inne swoje modlitwy. Spostrzegłszy przytem jeszcze innego
kapłana idącego ze Mszą św. do ołtarza, uczyń tę krótką
intencję: „Tę Mszę św. chcę także ofiarować Bogu”. Poczem
odmawiaj dalej swe modlitwy aż do Podniesienia. Wtedy zaś
przestań innych modlitw, wzbudź w sobie żywą wiarę w
obecność Chrystusa Pana, złóż Mu pokornie cześć z

klękającym kapłanem i wzywaj z całego serca przy
podniesieniu Jego pomocy; kiedy kapłan konsekruje kielich,
ofiaruj Pana Jezusa Bogu Ojcu. To samo czyń przy
podniesieniu kielicha, potem odmawiać możesz inne
modlitwy dopóty, aż także drugi kapłan dojdzie do
Podniesienia. W tej chwili przerwij znowu modlitwy,
powtórz, jak poprzednio adorację na Podniesienie i ofiaruj
Pana Jezusa i na tym ołtarzu. Tak czyń przy wszystkich,
albowiem twoją powinnością jest uwielbiać Boga obecnego,
a tak z największym dla ciebie pożytkiem ofiarować Go
będziesz na wszystkich ołtarzach, ponieważ Bogu Ojcu
dajesz dar najkosztowniejszy i obfitej za to nagrody
spodziewać się możesz.
Ale rzekłbyś może: „A jeżeli kilku kapłanów razem jest przy
ołtarzach, a jabym miał odmawiać modlitwy przy
Podniesieniu, nie mógłbym przecież odmówić ani modlitw
mszalnych, ani modlitw moich”. Odpowiadam: Gdyby było
to w czasie, gdy kilka Mszy św. razem jest odprawianych,
nietylko tobieby to nie szkodziło, ale owszem wielki miałbyś
stąd pożytek; co poznasz lepiej z następującego
podobieństwa: Ogrodnik chciał okopać swą winnicę i
znalazł w niej zakopany skarb. Zaniósłszy go skrycie do
domu, powrócił do winnicy do dalszej roboty. Po kilku
chwilach znalazł powtórnie skarb, który z radością zaniósł
do domu, poczem znowu poszedł do swej roboty. Wkrótce
potem trzeci skarb znalazł. Spiesznie odniósł i ten do domu,
opowiedziawszy swej żonie wielkie szczęście, jakie go
spotkało. Lecz ona rzekła do niego: „Ja to uważam raczej za
nieszczęście, bo tak dalej postępując, winnicy naszej nie
okopiesz, a zatem winogron z niej w tym roku spodziewać
się nie możemy”. Mąż odpowiedział na to: „Dałby Bóg,
żebym ciągle znajdywał skarby, a chętniebym winnicy
zaniechał, gdyż ze skarbów znalezionych dziesięćkroć
większy miałbym zysk, aniżeli w winnicy, choćby najlepiej
uprawionej”. Postępujże w myśl tej przypowieści, a bądź
pewien, że daleko większych doczekasz się korzyści z
często powtarzanego ofiarowania Chrystusa Pana, niż ze
wszystkich twoich modlitw osobistych; tych bowiem z
mniejszą szkodą zaniechać możesz, gdy ci czasu trochę
braknie, niż gdybyś zaniedbać miał ofiarowania jednej Mszy

świętej.
Pamiętaj sobie także i to: Wszedłszy do kościoła, gdy
spostrzeżesz, że kapłan już doszedł do Pater noster, albo do
Baranek Boży, albo do Komunii św., zmów modlitwy, jakie ci
w czasie Przeistoczenia wskazałem, do chwili, gdy kapłan
spożyje Krew najświętszą z kielicha. Tym sposobem zysk
wielki osiągniesz, stawając się jeszcze uczestnikiem wielu
łask przez tę Mszę św. Jeżeli ujrzysz dwóch kapłanów
konsekrujących równocześnie, zmów, tylko raz modlitwy
przy Podniesieniu, ale z intencją uwielbienia Pana Jezusa i
ofiarowania Go na obu ołtarzach. Chociażbyś niekiedy z
twego miejsca kapłana nie widział, słuchać jednak możesz
jego Mszy św., jeżeli przy pomocy dzwonka odzywającego
się na Sanctus, na Podniesienie i na Baranek Boży, Pana
Jezusa ofiarować i uwielbiać będziesz. A choćbyś nawet
dzwonka nie słyszał, możesz jednak zawsze uzyskać swoją
cząstkę z owoców tej Mszy św., bylebyś wprzódy uczynił
intencję, że słuchać pragniesz wszystkich Mszy św., które
równocześnie się odprawiają w twej obecności. Wychodząc
z kościoła, gdy spostrzeżesz, że już blisko jest Podniesienia,
zaczekaj na Podniesienie, uwielbiaj Ciało i Krew
Chrystusowe i ofiaruj Bogu twemu. Wtedy także otrzymasz
wielką nagrodę duchową, której jeżeli umrzesz bez grzechu
śmiertelnego, wiecznie używać będziesz na tamtym świecie.
Pamiętny jest przykład, zapisany w żywocie królowej
portugalskiej, św. Elżbiety.
Pani ta wielce pobożna, miała pazia, którego ojciec
upominał na łożu śmiertelnem, ażeby codzień słuchał Mszy
świętej. Święta królowa bardzo tego młodzieńca polubiła
dla jego pobożności, i często pokryjomu posyłała go do chat
ubogich ludzi w Lizbonie dla rozdawania im jałmużny. Był
wszakże na dworze królewskim drugi paź, który rozjątrzony,
że tamten w tak wielkich zostawał łaskach u królowej, ze
złości doniósł kłamliwie królowi, że małżonka jego z drugim
paziem wdała się w tajemne miłostki, a na dowód, że mówił
prawdę, zaprowadził króla, niedowierzającego takiej
potwarzy, człowieka zresztą złych obyczajów, na miejsce,
skąd pazia spostrzegł wychodzącego z komnaty królowej.

Skutkiem tego król takim gniewem się zapalił, że zemstę
zaprzysiągł młodzieńcowi niewinnemu i małżonce swojej.
Poczem niebawem pośpieszył do pieca wapiennego za
miastem, gdzie palaczom okrutny wydał rozkaz, żeby
pierwszego z dworzan, który jutro przyjdzie z zapytaniem
od króla, czy rozkaz jest wykonany, schwycili i w piec
wrzucili. Nazajutrz wysłał pazia niewinnego, nie
domyślającego się niczego złego, do wapiennic z
zapytaniem, czy spełniony rozkaz królewski. Paź posłuszny
woli króla, szedł do pieca za miasto, lecz po drodze usłyszał,
że dzwoniono na Podniesienie, przeto wszedłszy do
kościoła, wysłuchał Mszy św. I tak po drodze jeszcze dwa
razy słyszał dzwonienie na Podniesienie i za każdym razem
wysłuchał Mszy św. do końca. Tymczasem król chciwy
wiadomości, czy rozkaz jego spełniono, posłał pazia
oszczercę do wapiennic, aby się dowiedział, co się stało:
Lecz ten zaledwie tam się zapytał o rozkaz królewski, został
schwytany, pomimo oporu i zaręczania, że nie on ma być
spalonym, do pieca rozpalonego został wrzucony. Przybył
następnie do pieca paź drugi, który przez ten czas
wysłuchał trzech Mszy św., i ku wielkiemu swemu
zdziwieniu usłyszał od palacza te słowa: „Gdybyś nieco
rychlej był przyszedł, byłbyś widział jak spalono twego
towarzysza, pomimo, że zaklinał się na wszystko, że nie
jego mieliśmy spalić, ale ciebie”. Przerażony młodzieniec
wrócił do pałacu i opowiedział królowi co zaszło. Ten zaś
osłupiały, zaledwie oczom swoim wierzył, gdy pazia ujrzał
wracającego i ocalonego. Skoro mu paź opowiedział, że idąc
do pieca wysłuchał wprzódy trzech Mszy św. i tym
sposobem uszedł swej zguby, poznał król jego niewinność,
bo wtedy dowiedział się, że królowa pozwoliła mu
przybywać do siebie po jałmużnę dla ubogich miejskich. —
Naśladuj tego młodzieńca, bądź i ty chętnie obecnym przy
Podniesieniu, żebyś Zbawicielowi twemu okazał należytą
cześć i chwałę.
Jeżeli nie możesz być osobiście na Mszy św., możesz jednak
stać się uczestnikiem wielu jej owoców. Owoce bowiem
Mszy św. nie tym tylko służą, dla których bywa odprawioną,
i którzy są na niej obecni, ale wszystkie ofiary Mszy św.
codziennie na całym Bożym świecie Bogu składane, idą

także na pożytek całego Kościoła: bo za wszystkich
wiernych chrześcijan, tak żywych, jak i umarłych, modli się
kapłan we Mszy św. Jeżeli więc dbasz o to, żeby zawsze
żywym być członkiem Kościoła Bożego, to jest, jeżeli
utrzymujesz się w stanie łaski poświęcającej, to masz też
udział w owocach wszystkich Mszy świętych na całej ziemi
odprawianych, a masz udział tem bogatszy, im większą
złączony jesteś miłością z Chrystusem Panem. Przeto jeżeli
nie możesz słuchać Mszy św., uczyń intencję w twoich
modlitwach porannych taką: „Daj mi, Panie, mieć udział w
owocach wszystkich Mszy św., odprawianych dziś w Twoim
Kościele na ziemi. O, jak radbym dziś Pana Jezusa, naszego
Baranka, ofiarował Tobie na ołtarzach naszych i uwielbiał
Go”. Tym sposobem wiele łask pozyskasz ze Mszy św.,
choćbyś nawet na nich nie był. Bóg dobrą wolę przyjmuje za
uczynek, jeżeli kto pragnie szczerze coś wykonać, a nie
może. Jakże obfite wtedy błogosławieństwo spłynie na
ciebie z tych tysiącznych Mszy świętych codziennie
odprawianych, kiedy w pobożnej intencji żywą przejęty
jesteś żądzą, ofiarowania Chrystusa Pana i uwielbiania Go
na wszystkich ołtarzach.
Nie jestże to wielką pociechą dla wszystkich, którzyby radzi
słuchali Mszy św., a nie mogą, gdy rozważą, że dla Świętych
obcowania, w którem żyją, spływają na nich obfite łaski z
ofiary Mszy św.? Jakże to cieszyć powinno zakonników,
którzy dla obowiązków swego stanu nie mogą słuchać tyle
Mszy św., ileby chcieli, oraz świeckich dla pilnej pracy tylko
jednej Mszy św. codziennie słuchać mogących! To też
szczególną być powinno pociechą dla wszystkich chorych,
dla więźniów i dla tych, w których miejscowościach Msze
św. wcale się nie odprawiają, bo zmówiwszy modlitwy
mszalne, słuchają przez to codziennie wiele tysięcy Mszy
św.,a tysiące kapłanów ofiaruje za nich Msze swoje.
W końcu jeszcze dodać wypada, co pisze ojciec Maryan
Schot: „Masz się z czego cieszyć, gdy ci kapłan przyrzecze,
że w swych Mszach św. wspomni o tobie. Owszem i innych
kapłanów o to prosić powinieneś; tym bowiem sposobem
masz wielu duchownych, ofiarujących za ciebie Mszę św. i
otwierających skarbnicę zasług Chrystusowych. Jeżeli

radbyś słuchać Mszy św., a nie możesz, wiedz o tem, że Pan
Jezus dobre chęci twoje przyjmuje za uczynek. Owszem,
stać się może, że więcej łask przez taką Mszę św.
otrzymasz, aniżeli ten, kto osobiście jest na niej obecny i
blisko kapłana stoi, ale ducha swego do Boga nie wzniesie.
Prawdą jest, że Pan Jezus obecnym wielkie wyświadcza
łaski, lecz podwaja je temu, kto w duchu będąc obecnym,
dla posłuszeństwa lub innych ważnych powodów, osobiście
być obecnym na Mszy św. nie może”153).

ROZDZIAŁ XXVII.
CODZIENNIE, JEŻELI TYLKO MOŻESZ SŁUCHAJ
MSZY ŚW.
Zapewne już nabrałeś, mój czytelniku, gorliwości do Mszy
św. i nie potrzebujesz upomnienia, aby jej słuchać
codziennie. Jednak kładę tu jeszcze niektóre uwagi, które
gorliwości twojej coraz więcej dodawać będą zapału.
Naprzód powiem ci, że niema godziny cenniejszej nad tę,
którą spędzisz na słuchaniu Mszy świętej. To naprawdę
godzina złota, gdyż cokolwiek będziesz czynił w tym dniu
dla niej zamieni ci się niejako w złoto. A powiesz może:
potrzebniejsza jest praca, jak słuchanie Mszy św., gdyż bez
pracy wyżywić się nie mogę. Ja tobie odpowiadam:
potrzebniejsze jest słuchanie Mszy św., jak pracowanie,
albowiem bez niego jeszcze będziesz zbawiony. Nie mówię,
że nie trzeba pracować, owszem, staraj się o utrzymanie
swoje wszelkiemi siłami, ale pragnę, abyś ujął sobie od
pracy pół godzinki i poświęcił ją Panu Bogu; wtedy prędzej
pójdzie twoja robota i Bóg ci pobłogosławi. Jeżeli zaś dla
zysku doczesnego lub z niedbalstwa zaniechasz słuchania
Mszy św., wyrządzisz wielką szkodę swej duszy,
pozbawiając ją korzyści stokroć większej, aniżelibyś zyskał
całodziennym zarobkiem. Dowodem tego są wyraźne słowa
Chrystusa Pana, które z wielką wyrzekł powagą: Cóż
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pomoże człowiekowi, jeśliby wszystek świat zyskał, a na
duszy szkodę podjął? (Mat. 16, 26).
Aby wszyscy, a mianowicie ludzie przemysłowi i
rzemieślnicy zastanowić się chcieli nad powyższemi
słowami, którzy dla małego zysku lub zarobku zaniedbują
Mszy św., zmieniliby zapewne swoje postępowanie i tak w
miastach, jak i na wsiach, gdzie są kościoły, rozpoczynaliby
pracę dzienną od słuchania Mszy św. Rozważ sobie tylko:
gdyby z obłoków złoto kapało, czy nie porzuciłbyś
natychmiast swej pracy i swego zatrudnienia i nie
poszedłbyś śpiesznie na ulicę nabrać sobie złota? Czy nie
mianoby cię słusznie za głupca, żeś został przy pracy, a
zaniedbał korzystać ze sposobności uzbierania sobie złota.
Tak samo nierozumnym jesteś, jeżeli z lekkomyślności i
niedbalstwa zaniedbujesz słuchania Mszy św. Bo w każdej
Mszy św. spływa, choć nie złoto ziemskie, ale złoto
nadziemskie, niebieskie i wolno każdemu tyle sobie
nazbierać, ile zapragnie. Chcesz zapewne wiedzieć, jakie to
złoto spływa z nieba podczas Mszy św. Słuchaj: spływa
obficie łaska Boska; spływa pomnożenie cnót i zasług
spływa pomnożenie chwały niebieskiej; spływa słodka
pociecha i święta pobożność; spływa błogosławieństwo
Boskie na dostatki doczesne; spływa przebaczenie
grzechów powszednich; spływa odpuszczenie wielu długów
i kar; spływa udział w zasługach Chrystusa Pana; słowem
spływa samo szczęście, zbawienie, miłosierdzie i
zmiłowanie. Nie warte to wszystko więcej, jak marne złoto?
Jeżeli więc dla małego trudu albo zysku, zaniechasz Mszy
św. w dni powszednie, czy nie roztropniej postępujesz od
tego, który podczas złotego deszczu, woli pracować, jak
zbierać złoto?
Wielu niestety, nie jedne pół godziny zmarnuje na
próżnowaniu, na próżnych rozmowach, na pijaństwie w
szynkowni i t. p.; a nie jedna niewiasta, byleby wcześniej
wstać chciała, miałaby także tyle czasu, by mogła na Mszę
świętą do kościoła podążyć. O gdyby tacy z czasu pilniej
korzystać chcieli, przekonaliby się, że i Panu Bogu służyć
można i obowiązkom swoim zadosyć uczynić, a tym tylko
sposobem zaskarbić sobie błogosławieństwo Boskie i

dobrobyt doczesny.
Dlatego upominam was, czytelnicy mili, uprzejmie i usilnie,
abyście słuchali Mszy św., jak tylko będziecie mogli.
Pamiętajcie, żeście stworzeni dla chwały Bożej, dla służenia
Mu wiernie i gorliwie i dla uczczenia Go duszą i ciałem.
Niczem zaś lepiej Bogu służyć nie możecie, jak pobożnem
słuchaniem Mszy św., albowiem ona najważniejszem jest
nabożeństwem, przez którą najwyższą Mu cześć okazujecie.
Pamiętaj człowiecze, że jesteś obowiązany dzięki składać
swemu Bogu za tyle dobrodziejstw cielesnych i
duchownych, a niczem godniej złożyć ich nie zdołasz, jak
słuchaniem Mszy św., bo Msza święta najwyższą jest ofiarą
dziękczynną. Rozważ, że jesteś na tym świecie dla
chwalenia Majestatu Bożego, a tej chwały doskonałej złożyć
nie zdołasz inaczej, jak przez Mszę św., która najzacniejszą
jest ofiarą pochwalną. Pomnij na słowa Pana Jezusa:
Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie
wycięte i w ogień wrzucone (Mat. 7, 19), a lepszych
owoców wydać nie możesz nad te, że w stanie łaski słuchać
będziesz Mszy św., ho ona najlepszym jest ze wszystkich
dobrych uczynków. Pomnij na to, żeś twemu Bogu wiele
dłużny, i że tego długu spłacić nie możesz, jak tylko
pobożnem słuchaniem Mszy św., ponieważ jest najobfitszą
ofiarą zadosyćuczynienia. Pomnij na to, że codziennie wisi
nad tobą niebezpieczeństwo zgrzeszenia, różnych przygód i
nieszczęść, których nie odwrócisz środkami
skuteczniejszymi, jak Mszą św., bo ona jest najdzielniejszą
ofiarą przebłagania. Pomnij, że śmierć i czart ustawicznie
czyhają na ciebie, by wydrzeć ci życie i wtrącić do piekła; a
przed niemi nie zasłonisz się lepszym puklerzem, jak Mszą
św., która najlepszą jest obroną od wszystkiego złego.
Nareszcie pomnij, że w godzinę śmierci zatęsknisz za
pomocą Świętych Pańskich, a tej niczem pewniej nie
osiągniesz, jak pobożnem słuchaniem Mszy św., albowiem
Pan Jezus rzekł do św. Mechtyldy: Że każdemu w godzinę
śmierci tyle przyśle Świętych z pomocą i pociechą, ile on w
swem życiu wysłuchał pobożnie Mszy świętych154). Przyjmij
więc to moje upomnienie do serca i postanów sobie
szczerze, że od dziś dnia Mszy świętej słuchać będziesz,
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jeżeli ci tylko czas pozwoli.
Wszyscy mistrzowie życia pobożnego mniemają, że łaska
Boska w duszy tylko przez nieustanne ćwiczenie się w
dobrych uczynkach utrzymywać i wzmagać się może. Bez
tych dobrych uczynków łaska Boska w duszy wyschnie i
wygaśnie, tak jak zgaśnie świecący kaganek, jeżeli
zaniedbasz dolać do niego oleju. Ze wszystkich zaś dobrych
uczynków, najprzedniejszym jest pobożne słuchanie Mszy
św. i tak góruje nad nimi, jak słońce nad wszystkiemi
gwiazdami. Światło słoneczne świeci jaśniej, jego ciepło i
działanie na ziemię daleko pożyteczniejsze jak blask, ciepło,
działanie wszystkich gwiazd razem. Tak też pobożne
słuchanie Mszy św. Bogu jest przyjemniejsze, tobie
pożyteczniejsze, światu zbawienniejsze i duszom w czyścu
więcej pociechy przynoszące, niż twoje codzienne modlitwy
i inne dobre uczynki. Prawda, że uczynkami dobrymi wielką
i nader miłą wyświadczasz Bogu posługę, ale przez Mszę
św. nieskończoną, nierównie milszą oddajesz Mu chwałę.
Twymi dobrymi uczynkami rozweselasz wszystkich Aniołów
i Świętych, zaś Mszą św. Bogu sprawiasz radość bez
porównania większą. Dobrymi uczynkami zdobywasz sobie
wielkie zasługi, ale przez Mszę świętą, przy małych
zabiegach wysługujesz sobie daleko większą nagrodę.
Świątobliwy Tomasz a Kempis w znakomitej swej książce O
naśladowaniu Chrystusa, upominając nas, abyśmy często
bywali na ofierze Mszy św., tak mówi: „Gdyby ta
najświętsza ofiara tylko na jednem miejscu sprawowana i
od jednego tylko kapłana poświęcona była na świecie, co
mniemasz, z jakąż wielką żądzą ludzie zbiegaliby się do
tego miejsca, do tego kapłana, aby mogli to ofiarowanie
oglądać i być uczestnikami święcenia tajemnic Bożych?
Lecz mamy wielu kapłanów i na wielu miejscach się spełnia
ofiara Chrystusa, ażeby łaska i miłość Boga ku ludziom tem
bardziej się okazywała... Jakże wielce opłakiwać oziębłość i
niedbalstwo!... O ślepoto zatwardziałości serca ludzkiego,
które nie przejmuje się coraz bardziej wielkością tego
niewysłowionego daru, ale owszem, coraz mniej nań zważa,
dlatego, że go codzień używać może”155).
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Ale jeżeli wcale Mszy św. słuchać nie możesz, dajże
przynajmniej niekiedy na Mszę św. na intencję swoją, abyś
w ten sposób powetował to, czegoś zaniedbał w służbie
Bożej i spłacił ciężkie winy i kary, które dla grzechów
twoich codziennych ciążą na tobie. Gdybyś dla ubóstwa
zamówić Mszy św. nie mógł, inny ci podam sposób, wielce
pożyteczny. Kiedy żebrak lub żebraczka stanie u drzwi
twoich, prosząc o jałmużnę, daj im kilka groszy lub inną
jałmużnę i powiedz: to ci daję, abyś dziś, albo jutro za mnie
wysłuchał Mszy św. Żebrak uczyni to chętnie, a ty z
łatwością za tak małą cenę, obfite zaskarbisz sobie łaski z
jednej Mszy św. Na co się zaś tobie przyda, gdy człowiek
biedny Mszy św. za ciebie wysłucha i za ciebie ofiaruje, to
najlepiej poznasz z przykładu opowiedzianego przy końcu
rozdziału 19-go, gdzie biedny robotnik wysłuchał kilka Mszy
św. za bogatego pana. Bo jeżeli kto inny wysłucha Mszy św.
za ciebie, odstąpi tobie owoce te, które uzyskał we Mszy św.
i nadto pozyska dla ciebie szczególną łaskę od Boga, która
się od nieszczęść doczesnych i wiecznych zachowa.
Zapytasz pewnie: czy można słuchać Mszy św. za kogo
innego? Odpowiadam: bezwątpienia — tak, bowiem modli
się kapłan we Mszy św. przed Podniesieniem: „Pomnij,
Panie, na sługi i służebnice Twoje i na wszystkich stojących
tu wokoło, za których Tobie ofiarujemy, albo którzy sami
Tobie ofiarują tę Ofiarę chwały za siebie i za wszystkich
swoich”. Otóż temi słowy wskazuje nam kapłan, że
słuchacze Mszy św. ofiarują ją za siebie samych, oraz i za
wszystkich swoich i przez Ofiarę św. wiele im łask uprosić
mogą. Oprócz tego, każdy słuchający Mszy św. otrzymuje
cząstkę zasług Chrystusa, które podarować może temu, za
kogo Mszy św. wysłuchał.
Powtóre, przykłady Świętych Pańskich są nam
napomnieniem, abyśmy codziennie Mszy św. słuchali.
Łacińskie przysłowie uczy: słowa wzruszają, przykłady zaś
pociągają. Jeżeli słowa powyższe nie pobudziły cię jeszcze
do słuchania codzień Mszy św., przytoczę ci przykłady
Świętych, którzy choć ważnemi obarczeni byli sprawami,

nie omieszkali jednak słuchać codziennie Mszy świętej.
Św. Jadwiga, księżna polska (um. 1243 r.), tak wielką pałała
gorliwością w bywaniu na Mszy św., że codzień wysłuchała
ich kilka, a kiedy mało było kapelanów nadwornych do
odprawiania Mszy św., kazała szukać więcej i wynagradzała
ich uczynność i trudy.
O królu francuskim, św. Ludwiku, pisze Rajmund, że
codzień zwykł był słuchać dwóch Mszy św., często trzech, a
niekiedy nawet czterech. Jego dworzanie z tego powodu
szemrali i mówili: „Nie przystoi, żeby król nasz, jakby
zakonnik, cały poranek bawił w kościele, ale sprawy
państwa należy mu odrabiać, a księżom pozostawić ich
Msze święte”. Król, gdy to usłyszał, rzekł do nich: „Dziwię
się, że moi ministrowie sarkają na mnie o słuchanie Mszy
św., kiedy pewnie żaden z nich nie narzekałby, gdybym dwa
razy tyle czasu marnował na grę w kostki, albo na
polowaniu”156).
Trafna ta odpowiedź zawstydziła nietylko dworzan, ale
zawstydza także wielu ludzi za naszych czasów. Sądzą
bowiem z poduszczenia czarta, że tracą wiele czasu i wiele
zysku, gdyby w dzień powszedni wysłuchali jednej i dwóch
Mszy św.; ale gdy godzinę lub dwie zmarnują na grach,
pijatykach, pogadankach, albo na spaniu, za nic sobie tego
nie mają, myślą owszem, że tych godzin dobrze użyli. Co to
za przewrotność i lekkomyślność!
Błogosławiony brat Antoni ze Strokony, słuchanie Mszy
świętej nad wszystkie inne lubił nabożeństwa. Tak zaś
pobożnie służył do Mszy św. z serdeczną radością, że
zapomniał o jadle i napoju. Co więcej, gdyby od świtu do
zmroku odprawiano Msze św., nie opuściłby ani jednej, ale
byłby służył wszystkim. Gdy się zestarzał i już sił nie miał
do służenia do Mszy św., starał się chociaż odwiedzać
Przenajśw. Sakrament, a kiedy blizkim był już śmierci,
wstawał z łóżka i chodził na Msze św. Mówili mu bracia,
żeby zaprzestał słuchania Mszy św., gdyż stąd większe
nastąpi osłabienie, lecz on im odpowiedział: „Gdybyście
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wiedzieli, jak wielkich korzyści dostępuje dusza ze
słuchania Mszy św., zapewne nie radzilibyście mu takich
rzeczy”157).
O św. Kazimierzu, królewiczu polskim (zmarłym w r. 1483),
mówi brewiarz rzymski, że Mszy św. zwykł był słuchać z tak
wielkiem nabożeństwem, że jak obecni w kościele uważali,
wpadał w zachwycenie.
O św. Wacławie, księciu czeskim, opowiada tradycja że
cesarz Otton III, zwołał wszystkich swych książąt i panów
na sejm do Ratyzbony, a gdy się zjechali, kazał im nazajutrz
rano stawić się w sali sejmowej. Św. Wacław tego dnia
poszedł wprzódy na Mszę św. i został na niej do końca.
Cesarz z książętami niecierpliwie go wyglądali, a kiedy
doczekać się nie mogli, rzekł cesarz: „Zacznijmy narady
nasze, a skoro Wacław przybędzie, niech nikt z was przed
nim nie wstanie, ani mu miejsca ustąpi”. Po Mszy św.
przyszedł Wacław, a cesarz ujrzał dwóch Aniołów obok
niego idących, wstał ze swego tronu, poszedł go przywitać i
uściskać. Książęta gniewali się na cesarza, że wbrew
własnemu postąpił zakazowi. On zaś uniewinnił się,
mówiąc, że widział dwóch Aniołów przy Wacławie, co go
spowodowało do oddania mu czci. Wtedy to Otton obdarzył
Wacława królewską koroną i ukoronował go jako
pierwszego króla czeskiego.
Światły i wielce pobożny Tomasz Morus, lord, kanclerz
państwa angielskiego, który w r. 1535 skazanym został na
śmierć przez króla angielskiego Henryka VIII, za to, że nie
chciał uznać go za swego papieża i nie chciał wyprzeć się
świętej wiary katolickiej, — żadnego dnia nie omieszkał
słuchać Mszy św. chociaż jako najpierwszy urzędnik
państwa, licznemi obarczony był pracami. Razu pewnego,
gdy go słuchającego Mszy św. wezwał posłaniec do króla i
przybycie do dworu przedstawił jako bardzo pilne,
odpowiedział kanclerz: „Cierpliwości, mój przyjacielu,
muszę wprzódy wyższemu jeszcze Panu złożyć moje
uszanowanie i na niebieskiej audyencji pozostać do końca”.
Bywało, że nieraz kanclerz nie wstydził się służyć do Mszy
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św., a gdy mu czyniono zarzuty, że to jego godności nie
przystoi, odpowiedział spokojnie: „I owszem, za zaszczyt
najwyższy poczytuję sobie, że Najdostojniejszemu z
dostojników, wolno mi taką małą wyświadczyć
przysługę”.158)
Kiedy zatem tak znakomici królowie i książęta, licznemi
obarczeni sprawami państwowemi, słuchali codziennie nie
jednej Mszy świętej, ale kilku, jakże my usprawiedliwimy
się przed Bogiem, żeśmy mając tyle czasu, ile go na
wysłuchanie Mszy św. potrzeba, opuszczali samochcąc? Nie
potępi cię Pan Bóg za to, żeś nie uczęszczał na nie w dni
powszednie, ale za to odpowiesz, żeś opieszale służbę Jego
pełnił, żeś dany tobie talent łaski Boskiej zmarnotrawił.
Albowiem właśnie dlatego wrzucony został ewangeliczny
ten sługa do ciemnicy, że talentu sobie danego nie przejadł,
ani przepił, ani przegrał, owszem cały talent zwrócił swemu
panu; a przecież wtrącony jest do ciemnicy, że z niego nie
korzystając, nic nie przyrobił.
Kto więc nie chce zaniedbać Mszy świętej, niech pilnie
uważa i na to, że tu nie chodzi tyle o szkodę naszą, ile
raczej o krzywdę Bożą i Świętych Pańskich. O tem pisze św.
Beda, doktór Kościoła: „Jeżeli kapłan w stanie łaski bez
rzeczywistej przeszkody nie z uszanowania dla ofiary Mszy
św., ale z niedbalstwa jej nie odprawia, pozbawia Trójcę
przenajświętszą chwały, która Jej się należy, Aniołów
radości, grzeszników przebaczenia, sprawiedliwych pomocy
i dusze czyścowe ulgi i pokrzepienia, Kościół duchownego
dobrodziejstwa, a siebie samego pozbawia lekarstwa”.159)
Wielka zaprawdę wynika krzywda z takiej opieszałości
kapłana. Ale nie wiele mniejszą wyrządza ten, kto
zaniedbuje słuchać Boskich tajemnic, choć na nie
uczęszczać może.
To samo mówi św. Bonawentura160), a Biskup Fornerus
dodaje: „Wiedz o tem, że tego dnia, którego zaniedbujesz
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słuchać Mszy św. ponosisz szkodę największą”.161) Gdyby
tobie twój sługa lub służąca taką codziennie wyrządzali
szkodę, jaką ty wyrządzasz Bogu opuszczeniem Mszy św.,
czybyś ich nie oddalił? Tak i ty obawiaj się, żeby cię Bóg
jako sługę niepożytecznego kiedyś nie wtrącił do ciemnicy
za to, żeś nie jeden wielki wyrządził uszczerbek Jego czci i
chwale, przez zaniedbywanie Mszy świętej.
Wiele tu mógłbym opowiedzieć przykładów ukarania przez
Boga takich ludzi, którzy nie dbali o Mszę świętą. Dosyć
wszakże będzie na jednym wydarzonym w okolicy Rzymu w
r. 1570:
Zimową porą jechało trzech kupców z Eugebio na targ do
Cisterno, i tam razem w jednej gospodzie stali. Po
skończonym targu i zarobieniu znacznych pieniędzy
przygotowali się nazajutrz raniutko do wyjazdu. Gdy jeden z
nich uczynił wzmiankę, że należy wprzód wysłuchać Mszy
św., ponieważ to był dzień niedzielny, tamci wyśmieli go i
odjechali zaraz, nie wysłuchawszy Mszy św.; on zaś
pozostał, zaraz poszedł do kościoła na nabożeństwo,
następnie pośpieszył za niemi. Przybywszy do miasta
Korfuone, odległego o dwie mile od Cisterno, dowiedział
się, że obaj jego koledzy utonęli w rzece, ponieważ
wezbrana woda właśnie wtedy zerwała most, kiedy jego
towarzysze konno przejeżdżali. Poznał w tem palec Boży i
dziękował Bogu, że za wysłuchanie Mszy św. ocalił go od
zguby.
Niechże tobie, mój miły czytelniku, nieszczęście tych
kupców będzie nauką, wystrzegaj się zatem abyś dla zysku
w dni święte nigdy nie zaniedbywał Mszy św. Kupcy także
pamiętać o tem powinni, że gdy mają coś zakupić lub
sprzedać, nie wolno im w dni niedzielne lub świąteczne
bywać w takich miastach lub wsiach, gdzie Mszy św.
słuchać nie mogą, chyba że chodzi o rzecz ważną, bez
której z wielką szkodą obyć się nie można.
Gospodarze i gospodynie obowiązani są prowadzić dziatwę i
czeladź swoją do pobożności i do wszystkiego dobrego;
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czego jeżeli nie przestrzegają, ciężej grzeszą, jak im się
zdaje. Tak bowiem naucza święty Paweł: Jeżeli kto o swych
a najwięcej o domowych pieczy niema, (ten) zaprzał się
wiary i jest gorszy niżeli niewierny ( Tymot. 5, 8). Słowa te
tak wykłada św. Jan Złotousty: „Przez nazwę pieczy rozumie
św. Paweł nie tylko troskę o ciało, ale i o duszę”162). Bo
kiedy gospodarz niedbały o żywność i przyodziewek dla
swej dziatwy i czeladzi, gorzej od Boga będzie sądzony jak
poganin i niewierny, jakże daleko więcej poczytany będzie
od Boga ten, za zaprzańca wiary i za poganina, który nie
troszczy się o zbawienie duszy swych dzieci i domowników.
Spereli, biskup w Eugubio, powiada w swym wykładzie
Mszy św., że codzienne słuchanie jej do najprzedniejszych
należy uczynków, mających na celu zbawienie dusz, i że
wszyscy gospodarze nakazywać powinni swym dzieciom i
domownikom, ażeby o ile możności codzień uczęszczali na
Mszę św. Czemu więc tyle niedbałych jest, nie mówię już
wieśniaków, ale mieszczan, mających kilku księży w mieście
i kilka Mszy św. codzień odprawianych? Krzywda Panu Bogu
i im z tak grzesznego niedbalstwa tym sposobem
wyrządzana, nie da się porównać z żadną szkodą doczesną,
jak z rozdziału powyższego widzieliśmy.
Tacy gospodarze i gospodynie, wstrzymujący swe dzieci,
swych domowników, sługi i służące od częstego bywania na
Mszy św. i kazania, bez słusznego powodu, tak do nich
mówią: Ty nie masz służyć Bogu, ale tylko mnie, przez cały
tydzień dla mnie masz pracować, bo nie Pan Bóg daje ci
żywność i zasługi, ale ja ci daję. Tego nie mówią słowami,
ale swymi postępkami, kiedy czeladzi swej nie dozwalają
całymi miesiącami, nawet w święto iść na Mszę św. Tacy
mężowie i takie kobiety gorsi są, podług zdania św. Pawła
od niewiernych i od zaprzańców wiary świętej. A kto nie
odba o to teraz, uczuje na łożu śmiertelnym, jak ciężko
zawinił przeciw Bogu swojemu.
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POBUDKA DO POBOŻNEGO SŁUCHANIA MSZY ŚW.
Żałować bardzo należy, że ludzie tak mało czują
nabożeństwa do Mszy św., i że jej słuchają źle i bez
gorliwości. Tacy ludzie w kościele zwykle przypatrują się
wszystkim wchodzącym i wychodzącym, modlą się tylko
wargami, jak powiedział Pan Jezus, bez wszelkiego poczucia
serca, siadają czemprędzej po podniesieniu i po Baranku
Bożym dla wygody gnuśnego ciała, zachowując się, jakby
nie byli katolikami i wcale nie mieli wiary w najświętszą
ofiarę Mszy św. Patrząc na takich ludzi, smutno bardzo
katolikowi, dbałemu o chwałę Pana Boga.
Z jakiem uszanowaniem słuchać mamy Mszy św. uczy nas
Kościół katolicki, który ogłasza: Ponieważ wyznawamy, że
żadne dzieło tak święte i Boskie od chrześcijan
prawowiernych sprawowanem być nie może, jak właśnie ta
zatrważająca tajemnica ofiary Mszy św., wynika stąd, że jak
najtroskliwiej i najpilniej usiłować powinniśmy, ażeby
sprawowaną była z największą wewnętrzną czystością serca
i z zewnętrznym objawem gorącej pobożności”163). Nie
koniecznie potrzeba okazywać nabożeństwo zmysłami
powierzchownie, ale dosyć jest, że masz stateczną i gorliwą
wolę uczestniczenia w najświętszej ofierze, z prawdziwą
uwagą i z uszanowaniem.
Prawdziwe nabożeństwo nie zależy na pociechach
wewnętrznych, lecz na wiernej służbie Bożej. Jeżeli więc we
Mszy św. całem sercem chciałbyś być skupionym, a nie
czujesz w sobie ani pobożności, ani uwagi, nie trać dlatego
otuchy, ale pomyśl sobie, żeś nie godzien żadnej pociechy i
trwaj dalej w twoich modlitwach. Jeżeli zaś żadnej
gorliwości w sobie nie czujesz i żadnej mieć nie pragniesz,
albo o nią nie dbasz, to pozbawiasz się zasługi i pociechy.
Pewnego dnia, św. Mechtylda słuchając Mszy św., ujrzała
Pana Jezusa siedzącego na tronie kryształowym, z pod
którego wytryskiwały dwa czyste i śliczne strumyki. Z czego
gdy się dziwowała, objawiono jej, że jeden strumyk znaczy
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przebaczenie grzechów, drugi zaś pociechy duchowne i
nabożeństwa. Obie te łaski bywają udzielane każdemu
słuchającemu Mszy św. przez moc i obecność Chrystusa
Pana i daleko łatwiej ich dostępujemy we Mszy św. jak poza
takową. Gdy potem nastąpiło podniesienie Hostji św.,
powstał Pan Jezus ze stolicy kryształowej i obu rękami
podniósł swoje Serce najświętsze; było ono przezroczyste i
pełne balsamu, który choć zewsząd spływał, przecież ani
kropli go nie ubyło. Serca wszystkich obecnych, wiszące
pod Sercem Jezusowem na powietrzu, napełnione były
balsamem spływającym z Serca Chrystusowego i gorzały
jasnym płomieniem, inne były odwrócone, zupełnie puste i
bez światła. Tedy objawiono jej, że serca gorejące do tych
należały ludzi, którzy z nabożeństwem i pożądaniem
słuchali Mszy św., odwrócone zaś serca, należały do tych,
którzy żadnego nie czuli pragnienia pobożności”164).
Z tego objawienia poznajesz różnicę pomiędzy sercami
pobożnemi a niepobożnemi. Jak bowiem pierwsze
napełnione balsamem płynącym z Serca Chrystusowego,
ogniem Jego miłości do pobożności zapalone i z serdecznem
pożądaniem pragnęły wykonać Panu Bogu służbę
najwyższą, tak serca drugich zwrócone były ku ziemi,
doczesnemi myślami, oliwy pobożności nie miały. Nie mówi
objawienie, że tacy ludzie wcale pobożności nie znali, lecz
że żadnego nie mieli pożądania pobożności, to jest, że ich
serca opieszałe nie rozbudzały żadnej w sobie miłości.
Tu pewnie chciałbyś zapytać się. Co mam czynić, gdy na
Mszę św. nie czuję pobożności i pomimo mego starania
zdobyć się na nią nie mogę? Oto idź za radą, daną przez
Pana Jezusa św. Gertrudzie, o której czytamy w jej dziełach
co następuje:
Gdy pewnego razu siliła się w chórze, aby śpiewać uważnie,
a jednak z ułomności ludzkiej często była roztargniona,
rzekła do siebie: Jakiż z modlitwy tak płochej pożytek być
może? to lepiej, że zaprzestanę. Kiedy odejść chciała,
pokazał się jej Pan Jezus, trzymając Serce swoje w swych
rękach i rzekł: Patrz, stawiam tobie przed oczy moje Serce,
ażebyś polecała mu wszystko, czego sama przez się wiernie
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wypełnić nie zdołasz, albowiem tym sposobem wszelkie
twoje postępki doskonałe będą w oczach moich. Dlatego
dziwiąc się św. Gertruda, uważała za rzecz nieprzyzwoitą,
aby najświętsze Serce Jezusowe ciągle naprawiać miało jej
niedoskonałości. Pan Jezus zaś powiedział jej to
podobieństwo. „Jakbyś ty, mając piękny głos i wielką ochotę
do śpiewania, uważała za złą, gdyby która z was, głosu
pięknego nie mając, nie pozwoliła tobie śpiewać za siebie,
tak też wielce pragnie Boskie moje Serce, abyś jeśli nie
słowami, to przynajmniej jakim znakiem zaprosiła je do
spełnienia tego, czego sama nie zdołasz wykonać.
O co za słowa pełne pociechy! Co za nauka wyborna! Co za
sposób łatwy, którym zastąpić możemy nasz brak
pobożności! Jeżeli roztargniony jesteś we Mszy św. i do
pobożności pobudzić się nie możesz, wtedy mów: „O mój
Jezu najdroższy, serdecznie mi żal, żem tak roztargniony w
modlitwie, przeto polecam się Twemu Sercu najsłodszemu,
błagając Cię, aby ono zastąpić raczyło brak mojej
pobożności”. Ażebyś więc pobożnie wysłuchał Mszy św., tak
się zachowaj: Wybierając się na Mszę św. pomyśl sobie w
drodze, dokąd idziesz i co chcesz czynić? Nie idziesz ani z
faryzeuszem, ani z celnikiem do świątyni, aby się tylko
modlić, ale idziesz tam dla ofiarowania z Dawidem, który
mówi: O Panie, bom ja sługa Twój i syn służebnicy Twojej:
Tobie Panie ofiaruję ofiarę chwały, a imienia Pańskiego
wzywać będę (Psalm 115). Idziesz tam, żeby ofiarować
twemu Bogu i żeby wypełnić najwyższe nabożeństwo.
Idziesz, żeby złożyć Bogu ofiarę szlachetną, która Jemu jest
miłą, jak Sam Sobie. Słuchaj, co o tem mówi ojciec Gobat:
„Słuchanie Mszy św. nie jest tylko modlitwą, ale adoracją i
ofiarowaniem, czyli sprawowaniem ofiary Boskiej, albowiem
wszyscy należycie asystujący Mszy świętej, ofiarować mają
wspólnie z kapłanem”165). Co zaś znaczy ofiarować,
wyjaśnia na innem miejscu tak: „Ofiarować jest to czynność
ze wszystkich cnót moralnych najdoskonalsza. Ofiarując
bowiem, wyznawamy tem samem, że Bóg jest Panem
najwyższym, któremu należy się cześć i chwała
nieskończona i że myśmy Jego poddani, z którymi
postępować może, jak mu się podoba. Dlatego Ofiara jest
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aktem religji Bogu najprzyjemniejszym a ludziom
najpożyteczniejszym.
Widzisz, jak doskonałem dziełem jest ofiara i jak wiele na
tem zależy, abyś godnie na niej się zachował. To też uczyń
mocną intencję na początku Mszy świętej, że chcesz jej
słuchać z wielką pobożnością. Jeżeliś obowiązany odprawić
pewne modlitwy, odmawiaj je do konsekracji. Przy
podniesieniu zajmij się tylko Panem Jezusem; uwielbiaj go,
ofiaruj Jego Ojcu niebieskiemu, przedstawiaj mu swoje
potrzeby.
Ale chciałbyś powiedzieć: skrupuł sobie robię, żebym dla
modlitw podczas Mszy miał zaniechać moich modlitw
codziennych. Odpowiadam: Większy sobie czyń skrupuł z
tego, że dla twych modlitw zwyczajnych opuszczasz
modlitwy mszalne, ponieważ te o tyle są lepsze od innych, o
ile złoto lepsze od miedzi. Codzienne modlitwy odprawić
możesz i po Mszy św., albo popołudniu, ale modlitw
mszalnych nigdzie pożyteczniej odprawić nie możesz, jak
we Mszy św. Choćbyś którego dnia twych modlitw
dowolnych nie mógł odmówić, tobyś nie tyle miał szkody z
ich zaniedbania, ile byś stracił, gdybyś zaniechał uwielbiać i
ofiarować Pana Jezusa we Mszy św. Jak ofiara bowiem Mszy
św. o wiele przewyższa wszelkie nabożeństwa i praktyki
pobożności, tak też modlitwy mszalne, które zawierają
ofiarowanie, najprzedniejsze są ze wszystkich.
Kiedy ministrant mówi Confiteor, uderz się trzy razy w
piersi i do tak wielkiego pobudzaj się żalu i skruchy za swe
grzechy, na jakie tylko zdobyć się możesz. Wyobraź sobie
także, jak Pan Jezus w Ogrójcu leżał na obliczu swojem, że
tam krwawe łzy wylewał za twoje grzechy i krwawym potem
za nie pokutował. Postępuj potem w duchu za kapłanem,
przedewszystkiem zaś uczyń swoje ofiarowanie. Kiedy
kapłan w pierwszej głównej części Mszy św. ofiaruje chleb i
wino, to ty ofiaruj Ojcu Niebieskiemu siebie i wszelkie swe
potrzeby.
Na Sanctus skłoń się głęboko i uwielbiaj pokornie Trójcę
Przenajświętszą, albowiem to trzykroć Święty, jak mówi

prorok Izajasz (Izaj. 6,3), głosiły Serafiny w niebie i dlatego
we wszystkich Mszach świętych na te słowa dzwonią, żeby
się każdy skłonił i Pana Boga uwielbiał.
Po Sanctus zaczyna się Kanon, czyli Msza cicha, gdy kapłan
czyta modlitwy po cichu, ażeby wzniosłe tajemnice
mieszczące się w niej, nie były lekceważone. Co czynić
mamy podczas Kanonu, uczy nas Apostoł Jakób święty w
swej Liturgji czyli Mszy świętej, gdzie mówi: „Każdy
człowiek ma tu milczeć i drżeć z bojaźni i o żadnych
rzeczach doczesnych niech nie myśli, ponieważ Król nad
wszystkimi królami i Pan nad wszystkimi pany przybywa,
ażeby był zabity i dany na pokarm. Przed Nim chodzą chóry
Aniołów, silne mocą i potęgą i zasłaniają twarze swoje,
pieśń chwały śpiewając z wielkiem weselem”.
O tych pieniach radosnych pisze św. Brygida tak: „Gdy
pewien kapłan odprawiając Mszę świętą, doszedł do słów
konsekracji, usłyszałam, jakoby słońce, księżyc i gwiazdy ze
wszystkiemi planetami, nawet całe niebiosa ogłaszały
pienia chwały rozlegające się na wszystkie strony. Chórów
anielskich moc nieprzeliczona była obecną, których śpiewu
miłego żaden umysł ludzki pojąć i żaden język wysławić nie
może. Chóry aniołów przypatrywały się kapłanowi
nachylając się przed nim z pokorą i uszanowaniem. Czarty
zaś drżały i pierzchały od strachu”.
Kiedy więc całe niebo z największą czci? asystuje Wcieleniu
Syna Bożego podczas Mszy świętej, jakże ty, człowiecze
nędzny, śmiałbyś asystować tej przenajświętszej tajemnicy
bez należytego uszanowania, bez uczczenia jej i
uwielbienia, i nie pomyśleć nawet, co się wtenczas dzieje na
ołtarzu? O gdyby Pan Bóg otworzył oczy naszej duszy, jak je
otworzył św. Brygidzie, jakież wtedy ujrzelibyśmy rzeczy
cudowne! Widzielibyśmy z najwyższą radością i z wielkiem
zdziwieniem naszem, jak niebiosa gotują się do uroczystego
przedstawienia Życia, Męki i śmierci Chrystusa Pana, jak
wszystkie chóry anielskie przyczyniają się do wysławiania i
uwielbiania tej świętej czynności. Gdybyśmy to wszystko w
duchu widzieć mogli, tobyśmy podług słów św. Jakóba, z
bojaźnią i ze drżeniem byli obecni i nie myślelibyśmy już o

żadnych rzeczach doczesnych i światowych.
Kiedy ta święta a niepojęta tajemnica wcielenia Pana Jezusa
ma być spełniona we Mszy św., wtedy otwierają się bramy
niebieskie i Syn Boży w własnej osobie i w najwyższym
Majestacie zstępuje na ołtarz, aby ponowić dzieło naszego
odkupienia. W jaki zaś sposób przybywa na ołtarz, objawił
to świętej Mechtyldzie temi słowy: „Przybywam z taką
pokorą, że nie znam ani jednej duszy jakkolwiek godna
byłaby pogardy przed którą bym się nie zniżył byleby tylko
tego chciała. Powtóre, przybywam z cierpliwością tak
wielką, że nawet największego mego nieprzyjaciela, który
obecny jest na Mszy świętej, cierpliwie zniosę, z nim się
pojednam i z radością wszystkie odpuszczę mu długi, jeśli o
to poprosi. Po trzecie, z tak wielką przybywam miłością, że
niema tak oziębłego ani zatwardziałego człowieka, abym go
nie zapalił moją miłością, byleby tylko zechciał. Po czwarte,
z tak uprzejmą przybywam szczodrobliwością, że i
najuboższy może się wzbogacić w liczby mojej łaski. Po
piąte, z tak słodkim pokarmem, że niema tak zgłodniałego,
któryby przezemnie nie mógł być pokrzepiony i nakarmiony.
Po szóste, z tak wielką przybywam jasnością, że niema
serca tak zaślepionego, omamionego i w takiej pogrążonego
ciemnocie, któreby moją obecnością nie mogło być
oświecone i oczyszczone. Po siódme, z taką przybywam łask
obfitością, że niema tak gnuśnego i niepobożnego,
któregobym nie mógł obudzić z jego twardego uśpienia”166).
Patrz więc, jak najłaskawszy Jezus miłościwie przybywa z
niebios we Mszy św. i jak serdecznie pożąda przyjąć
wszystkich zatwardziałych, zbogacić wszystkich
zubożałych, nasycić wszystkich zgłodniałych, oświecić
wszystkich zaślepionych i zapalić wszystkich niepobożnych.
Tu spełnia to, co powiedział sam o sobie: Bo przyszedł Syn
Człowieczy szukać i zbawiać, co było zginęło (Łuk. 19, 10). I
znowu: Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził
świat, ale iżby świat był zbawion przezeń (Jan 3, 17). Nie
przybywa we Mszy świętej, żeby grzeszników karał i
potępiał, ale na to, żeby ich miłościwie przyjął i
miłosierdziem obdarzył. Dlatego też niech żaden grzesznik
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nie lęka się iść na Mszę świętą, bo nie idzie do swego
sędziego lecz do Pośrednika, tembardziej, że nie dopuszcza
się człowiek grzechu nowego, jeżeli w niełasce Boskiej
będąc, słucha Mszy świętej, ale owszem przez nią
usposabia go Pan Bóg z miłosierdzia Swego do dostąpienia
łaski Swojej.
Również nie popełnia człowiek grzechu ciężkiego, jeżeli ze
słabości ludzkiej we Mszy św. jest roztargnionym i
niegorącym; zwłaszcza, jeżeli szczerze sobie postanowił
przede Mszą świętą wysłuchać jej pobożnie i stara się
zwalczać w sobie wszelkie roztargnienia.
O Konsekracji we Mszy świętej mówi św. Gertruda: „Skoro
kapłan wymówił słowa konsekracji, przemienił się chleb w
żywego Baranka, mającego oblicze człowiecze i otoczonego
promieniem gorejącym. Wszyscy Aniołowie obecni
uwielbiali Go i służyli Mu, a było ich tyle, co pyłu w
powietrzu. Również takie mnóstwo dusz świętych było
obecnych, że mój wzrok nie mógł ich zmierzyć ani w szerz
ani wzdłuż”167). Jakaż to wspaniała uroczystość, w której
tyle tysięcy Aniołów i tylu Świętych miało udział! Nikogo
nie było zbytecznego, nikogo próżnującego. Cóż oni czynili?
Powiada Święta dalej: „Uwielbiali Baranka i służyli Mu”. Jak
Mu wszakże służyli, tego nie opowiedziała, ale własnej
naszej to zostawia rozwadze.
Gdybyśmy raz tylko ujrzeli, co się dzieje na naszych
ołtarzach podczas konsekracji, o Boże, jakżebyśmy
truchleli! Słuchaj, co o tem mówi św. Franciszek: „Człowiek
niech się zdumiewa, wszystek świat niech drży i całe niebo
niech się zatrwoży, kiedy Syn Boga żywego oddaje się w
ręce kapłana. O cudowna wysokości! O pokorna godności!
kiedy Jednorodzony Syn Boży, Pan wszystkiego stworzenia
tak się poniża, że dla zbawienia człowieka kryje się pod
drobną postacią chleba!” Ponieważ zaś oczami ciała tej
tajemnicy nie widzimy, nie zwracamy na nią uwagi, ale
Aniołowie, którzy ją widzą, drżą przed nią, jak opiewa
prefacja mszalna, a nawet czarci strach mają przed tą
wielką tajemnicą i przed nią pierzchają, jak Pan Jezus
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objawił św. Gertrudzie: „Jak dla słowa: Jam jest, upadli
nieprzyjaciele moi cielesnym sposobem na ziemię, tak też
uciekają czarci, jak tylko wymówione zostanie słowo: to jest
Ciało Moje! i przestają nagabywać dusze ofiarujących”168).
A więc ile razy jesteś obecnym na Mszy św. i bierzesz udział
w świętych tajemnicach, okazuj zawsze postawą
zewnętrzną i nabożeństwem twojem, że uczcić umiesz i
pragniesz Boga twego, który dla ciebie, dla twego
zbawienia stawa na ołtarzu. Chrystus Pan we wszystkich
Mszach św. z miłości ku tobie zstępuje z nieba, aby
nawiedzić, pocieszyć i obsypać cię swemi łaskami. Stojąc
przed tobą na ołtarzu, spogląda na ciebie oczami miłością
pałającemi i czeka, co mu powiesz i jakie będzie twoje
postępowanie. Ale niestety! nieraz widzieć musi, że tak
postępujesz, jakby wcale nie był obecnym. Ani Go
przywitasz, ani uwielbisz, ani Mu czci należnej nie oddajesz,
tylko odmawianiem codziennych modlitw, nie odnoszących
się do Mszy św., zajęty nie zwracasz zupełnie uwagi na
Ofiarę najświętszą, jakby cię nie obchodziła.
Zapytasz się: co mam czynić, kiedy kapłan wymówi słowa
konsekracyjne? Odpowiadam: czyń to samo, co widzisz
kapłana czyniącego, wymówiwszy bowiem te słowa święte,
pada natychmiast na kolana i uwielbia swego Boga, którego
trzyma w swych rękach. Tak samo i ty czyń. Padnij więc na
kolana, skłoń pokornie głowę, wspomnij sobie, że Bóg
wszechmogący prawdziwie jest obecnym w postaci Hostji
św., składając Mu cześć i chwałę Boską; tego wymaga twoja
powinność a rozum ci mówi, że człowiek wielbić i chwalić
Boga jest obowiązany. Pismo św. stwierdza to wielu
przykładami; o mędrcach ze wschodu powiada nam: że
weszli do domu, znaleźli Dzieciątko Jezus i Marję Matkę
jego, a upadłszy na kolana pokłonili się Jemu (Mat. 2, 11).
Gdy śleponarodzony dowiedział się z ust Jezusa, że Syna
Bożego ma przed sobą, natychmiast upadł na kolana i cześć
Mu oddał (Jan 9, 38). Uczniowie Pańscy gdy ujrzeli
Chrystusa na górze w Galilei, przystąpili i ujęli nogi Jego i
pokłon Mu uczynili (Mat. 28, 9). Tak też i ty masz czynić,
gdy widzisz kapłana na klęczkach cześć oddającego Panu
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Jezusowi, albowiem to twój święty obowiązek, którego jeżeli
nie dopełnisz, w grzechu będziesz.

ROZDZIAŁ XXIX.
JAKIE NABOŻEŃSTWO ODPRAWIAĆ MAMY PODCZAS
PODNIESIENIA?
Konsekracja i Podniesienie, najwyższym są aktem
najświętszej ofiary Mszy św., — to też obrzęd Podniesienia
Ciała i Krwi Chrystusa Pana zaprowadzony został przez
Kościół, za szczególnem natchnieniem Ducha Świętego, a
przeto po wszystkie czasy sprawowano go z wielkiem
nabożeństwem i ku pożytkowi wiernych. O jakaż wtedy
radość jest w niebie, jakie szczęście na ziemi, kiedy
podniesioną bywa Hostja św. i Kielich konsekrowany na
ołtarzu. Jakiej ulgi i ochłody doznaje wtedy czyściec! a jaki
strach ogarnia piekło! Jakże drogim darem obdarza wtedy
kapłan Trójcę przenajświętszą, kiedy podnosi Hostję św. i
przez ręce Aniołów świętych posyła do nieba! Jakże
niewymowną radość odczuwa wtedy Bóg nieskończony,
kiedy spogląda na wielbioną postać swego Syna i nawzajem
jego miłem raduje się spojrzeniem!
A jakaż to jest, mniemasz, ta Postać, którą kapłan przy
Podniesieniu Bogu Ojcu stawia przed oczy? Jest to
ubóstwione Człowieczeństwo Jego Syna Jednorodzonego.
Jest to najwierniejszy obraz Trójcy Przenajświętszej. Jestto
klejnot najkosztowniejszy, jakiego nigdzie nie znajdziesz na
ziemi. To człowieczeństwo ubóstwione pokazuje kapłan
Bogu najwyższemu nie w jednej postaci, ale w postaciach
wielu, albowiem pokazuje Zbawiciela, jakoby
nowonarodzonego, pokazuje Go, jakby powtórnie krwią się
pocił, jakby był biczowany, cierniem koronowany i zabity.
Kapłan podnosząc Ciało Jezusowe, pokazuje w niem
człowieczeństwo Jezusowe, jak swą bolesną męką ród
ludzki odkupił, jak za winy grzeszników zadość uczynił i jak
na krzyżu modli się za nami. Kapłan pokazuje także Bogu

Ojcu najwyższą niewinność, najgłębszą pokorę, niezłomną
cierpliwość, żarliwą miłość, posłuszeństwo zupełne i cnoty
rozliczne, które Syn Jego z miłości ku Niemu wypełniał na
ziemi i któremi tak wielkie u Boga swego Niebieskiego
zyskał upodobanie. Ileż więc najmilszych radości nie
doznaje Bóg Ojciec przy podniesieniu tych świętych
postaci?
Nie tylko kapłan, ale sam Pan Jezus staje natenczas przed
oczami Boga Ojca i ofiaruje Mu się w taki sposób, że żaden
rozum ludzki pojąć tego nie zdoła. Św. Bonawentura
powiada169): że tak kapłan jak i lud przy Podniesieniu mówić
mogą: „Patrz, Ojcze wieczny! Ten Twój Syn Jednorodzony,
którego cały świat ogarnąć nie może, jest teraz naszym
więźniem. Jego my Tobie nie wydamy, chyba że przez Niego
otrzymamy, o co tak usilnie błagamy. Prosimy przeto o
przebaczenie grzechów i odpuszczenie win, o pomnożenie
Twoich łask, o obfite cnoty i radość życia wiecznego”.
Kapłan wtedy, przy podniesieniu Hostji św. słusznie mógłby
się odezwać do ludu: „Patrzcie! Oto tu wasz Odkupiciel i
wasz Zbawiciel. Spoglądajcie na Niego z prawdziwą żywą
wiarą, wylewajcie więc serca wasze przed Nim.
Błogosławione oczy, które widzą co wy widzicie. Szczęśliwe
te oczy, które spoglądają pobożnie na tą Hostję najświętszą
i mocno wierzą, iż pod temi postaciami ukryte jest Ciało
Pana Jezusa”. Każdy z nas zawołaćby mógł z patrjarchą
Jakóbem: Widziałem Boga twarzą w twarz, a zbawiona jest
dusza moja (Gen. 32, 20).
Przy Podniesieniu wszyscy ludzie wznieść powinni swe oczy
ku ołtarzowi i pobożnie spoglądać na przenajświętszy
Sakrament, co jak wielce podoba się Bogu i jak pożyteczne
jest ludziom, objawić raczył Pan Jezus św. Gertrudzie temi
słowy: „Ile razy człowiek pobożnie spogląda na
konsekrowaną św. Hostję, lub nie mogąc jej widzieć,
pragnie przynajmniej spoglądać na nią, tyle razy pomnaża
swe zasługi dla nieba i tem większe radości mieć będzie w
przyszłem oglądaniu Boga”170). Patrz i pobożnie spoglądaj
na Hostję św. we Mszy świętej.
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Nieroztropnie czynią ci ludzie, którzy podczas podniesienia
Hostji św., głowy swe tak nisko nachylają, że jej widzieć nie
mogą. To też Kościół przepisuje kapłanowi we mszale:
„Wtedy kapłan, oddawszy pokłon Hostji św., wstaje i
podnosi ją, ile może wysoko, i ciągle mając swe oczy na nią
zwrócone, pokazuje ją z uszanowaniem ludowi do
uwielbienia”. Tak samo przepisuje Mszał przy podniesieniu
kielicha: „Kapłan, oddawszy cześć Krwi najświętszej,
wstaje, bierze kielich odkryty obiema rękami, podnosi go, o
ile może wysoko, pokazując go ludowi do uczczenia”.
Podczas Podniesienia trzeba nam, spoglądając na Ciało
Jezusowe i Krew najświętszą, wzbudzać żywą wiarę w
obecność Chrystusa na ołtarzu i w Ofiarę, którą składa Ojcu
Niebieskiemu za grzeszników. To wzbudzanie w sobie wiary,
jest praktyką bardzo pożyteczną i wielką zasługę nam
przynoszącą, gdyż to uznajemy za prawdziwe, czego ani
widzimy, ani czujemy, ani rozumiemy. Ile zaś tą wiarą sobie
wysługujemy, zapowiedział nam Pan Jezus: Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli (Jan 29, 29). Chciał
Zbawiciel w tych słowach wyrazić: że ci, którzy choć nie
widzą Mnie w najświętszym Sakramencie, ale żywo wierzą
w moją obecność, tak doskonałą wypełniają cnotę, że przez
nią zasłużyć sobie mogą na zbawienie wieczne. Im częściej i
silniej tę wiarę w sobie żywimy, tem więcej łask
zaskarbiamy na ziemi dla pozyskania nieba.
Zasługę tej wiary okaże nam dokładniej historja
następująca, wyjęta z życia Hugona od św. Wiktora.
Świątobliwy i uczony ten kapłan, długi czas pragnął i
gorąco modlił się o to, ażeby mógł ujrzeć Pana Jezusa w
postaciach Hostyj św. Modlitwę jego wreszcie Pan Bóg
wysłuchał i spełnił usilne jego pragnienie. Gdy bowiem
pewnego razu pobożnie odprawiał Mszę św., ujrzał
najdroższe Dzieciątko Jezus, leżące we własnej osobie na
korporale. Radość i uciecha jego była wielka i trwała dość
długo. Wreszcie rzekło do niego Dzieciątko: „Ponieważ
widzieć Mię chciałeś, straciłeś wielką zasługę twej wiary”.
Po tych słowach znikło najukochańsze Dzieciątko,

zostawiając kapłana smutnego wprawdzie dla zasługi
postradanej, ale uradowanego z tego, że oglądał Zbawiciela
świata. Ten przykład wzmocni w tobie wiarę i zapewni
ciebie, że ile razy, spoglądając na Hostyę św. wzbudzisz w
sobie wiarę, tyle razy wielką sobie u Boga zaskarbisz łaskę.
Wiedział o tem dobrze św. Ludwik, król francuski i tej
swojej zasługi nie chciał się pozbawić. Bo gdy pewnego
razu czytał kapelan Mszę św. w kaplicy pałacowej w jego
nieobecności, a przy podniesieniu Hostyi św. wszyscy
obecni zamiast niej, ujrzeli najświętsze Dzieciątko Jezus,
pobiegł któryś ze sług do króla, prosząc go, aby szybko
przybył do kaplicy i tam oglądał Jezusa w prawdziwej
postaci. Król zaś rzekł: „Niech ci, którzy nie wierzą,
przypatrują się Jezusowi, ja zaś, który mocno wierzę w Jego
obecność osobistą, nie pragnę widzieć Go mojemi oczyma”.
Miał król ten święty bezwątpienia pożądanie naturalne
ujrzenia tego najmilszego Dzieciątka, czegóż bowiem
doczekać się może człowiek na tym świecie pożądańszego,
jak oglądać najpiękniejsze ze wszystkich dzieci ludzkich,
lecz aby nie postradać swej zasługi, wolał swym oczom
odmówić tej radości. Naśladuj tego króla, a chociaż wielkie
masz pragnienie oglądania Pana Jezusa w prawdziwej Jego
postaci, poprzestań raczej na mocnej wierze, i niech ci to
będzie pociechą, że w chwale przyszłej oglądać Go będziesz
tem piękniejszego.
Po adoracji, oddanej z prawdziwą wiarą Chrystusowi Panu
w Hostyi św. utajonemu, powinniśmy uczynić akt
ofiarowania się Bogu. O ważności tego już wiele
powiedziało się w rozdziale 25-tym. Tu zatem powtórzę
słowa św. Gertrudy, która tak mówi: „Ofiarowanie Hostyi
św. rzeczywistem jest i najdzielniejszem zadośćuczynieniem
za wszelkie ludzkie winy”171). Temi słowy powiedzieć
chciała: niczem Boga zagniewanego pewniej i silniej
przebłagać nie zdołamy, jak ofiarując Mu we Mszy św.
najświętszą Hostyę Ciała i Krwi Syna Jego. Dlatego wszyscy
grzesznicy wielce to sobie cenić powinni, ofiarując przy
Podniesieniu lub zaraz po niem Hostyę św. jak najpobożniej,
dla zadośćuczynienia za swoje grzechy.
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Po podniesieniu Ciała Chrystusowego następuje zaraz
podniesienie Kielicha świętego, które osobne ma znaczenie
i siłę nadnaturalną, gdyż wtedy przelewa się powtórnie
najdroższa Krew Jezusa Chrystusa w sposób duchowny na
wszystkich obecnych. Wynika to jasno ze słów konsekracyi:
„To jest Krew moja Nowego zakonu, tajemnica wiary, która
za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie
grzechów”. Będąc więc na Mszy świętej, otrzymujesz tę
samą łaskę, która spłynęła na ciebie, gdybyś był żałosny
stał pod krzyżem na górze Kalwarji podczas męki Pańskiej.
A jak wówczas byłbyś oczyszczony od wszelkich zmaz twej
duszy, tak też we Mszy świętej duchowym sposobem
skrapia cię Krew najświętsza, a jeżeli masz żal szczery, od
brudów grzechowych cię oczyszcza.
Teraz słuchajmy, co czynić mamy po podniesieniu Kielicha
św. Wielu ludzi ma zwyczaj odmawiania wtedy na uczczenie
pięciu ran Chrystusowych pięć Ojcze nasz i tyleż Zdrowaś
Marja za siebie i swych przyjaciół. Te pacierze są bardzo
dobre, ale w tym czasie nieodpowiednie. Inni, mający wiele
modlitw do odmówienia, odmawiają jedne po drugich, nie
zwracając uwagi co się dzieje we Mszy św. I jedni i drudzy
winni raczej łączyć się z kapłanem.
Kapłan postawiwszy kielich, mówi te słowa: „Przeto my,
Panie, słudzy Twoi, a także i lud Twój święty, pamiętni na
tegoż Chrystusa Twego, Pana naszego, ofiarujemy
najświętszemu Majestatowi Twemu z darów Twoich, Ofiarę
czystą, Ofiarę świętą, Ofiarę niepokalaną, Chleb święty
żywota wiecznego i Kielich wiecznego „zbawienia”. O tem
tak mówi O. Sanchez: „W całej Mszy św. niema słów więcej
pocieszających, nad te zaraz po Podniesieniu: „przeto my,
Panie, słudzy Twoi i lud Twój, ofiarujemy Majestatowi
Twemu Ofiarę czystą” i t. d.172); gdyż we Mszy świętej
kapłan nic lepszego uczynić nie może, jak ofiarować Panu
Bogu ofiarę Mszy św. Gdy zaś po podniesieniu Kielicha
odmawiasz zwykłe swoje modlitwy, tedy odstępujesz od
ofiarowania Mszy św. Bogu i zamiast najdroższej Ofiary,
chcesz ofiarować twoją modlitwę nędzną i jałową. Jakże
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nieroztropnie czynisz!
Rzeczywiście, cóż mamy biedacy, cobyśmy ofiarować mogli
bogatemu Bogu? Lubo ubodzy jesteśmy w cnoty i łaski,
mamy jednakowoż skarb nieprzebrany, którym niebo i
ziemię zbogacić możemy. Wskazuje nam ten skarb św.
Paweł, kiedy mówi: Bóg własnemu Synowi nie przepuścił,
ale Go za nas wszystkich wydał. Jako też nam wszystkiego z
Nim nie daruje? Znaczy to, że kiedy Pan Bóg swego Syna
wydał dla nas wszystkich, podarował nam z Nim wszystko
inne, a to uczynił Bóg nietylko przed wieki, ale we
wszystkich Mszach św. wydaje swego Syna ukochanego za
nas ponownie i z nim razem daruje nam wszystkie Jego
bogactwa, abyśmy ofiarować je mogli na zapłacenie
naszych długów i nabycie zasług w niebie. Kto więc Mszy
św. chce słuchać należycie, używać powinien tego skarbu
bardzo roztropnie ofiarując go Bogu Ojcu często i gorąco.
Kto umie czytać, znajdzie w książkach do nabożeństwa
doskonałe sposoby słuchania i ofiarowania Mszy św.; kto
zaś czytać nie umie, powinien wszystko, co wie o Panu
Jezusie, ofiarować Bogu Ojcu w sposób następujący lub
podobny:
OFIAROWANIE
Ojcze Niebieski! ofiaruję ci tę Mszę św., ofiaruję Twego
ukochanego Syna, ofiaruję Jego Wcielenie się, ofiaruję Jego
narodzenie, ofiaruję Jego bolesną mękę, ofiaruję Jego pot
krwawy, ofiaruję Jego biczowanie, ofiaruję Jego cierniowe
koronowanie, ofiaruję Jego dźwiganie krzyża, ofiaruję Jego
ukrzyżowanie, ofiaruję Jego śmierć okrutną, ofiaruję Jego
Krew najświętszą i ofiaruję wszystko Tobie, co Twój Syn
ukochany dla mnie uczynił i wycierpiał i w tej Mszy św.
ponawia. To wszystko ofiaruję Tobie ku Twojej najwyższej
chwale i ku zbawieniu mojej duszy. Amen.
Modlitwa ta jest wprawdzie prosta, lecz nader skuteczna,
której nieumiejący czytać, mogą się nauczyć na pamięć i
powtarzać często we Mszy św. po Podniesieniu.
Ludziom nieoświeconym posłuży ta modlitwa daleko więcej,

aniżeli odmawianie różańca podczas Podniesienia. Niech
błagają także Pana Jezusa, aby dopełnić i zastąpić raczył ich
niedostatek pobożności i Mszę świętą ofiarował za nich
swemu Ojcu Niebieskiemu. Jaką to ma wartość, poznasz z
następnego objawienia173).
Gdy pewnego dnia św. Mechtylda odmówiwszy dziewięć
Ojcze nasz na uczczenie dziewięciu chórów anielskich,
chciała polecić swemu Aniołowi Stróżowi, żeby je ofiarował
Bogu, Pan Jezus rzekł do niej: — „Powierz mnie to
posłannictwo, gdyż z radością je spełniam i każda ofiara,
która mi jest powierzona uszlachetnia się w moich rękach.
Niech każdy zachowa w swem sercu te słowa i odzywa się
we Mszy św. do Chrystusa Pana: Jezu najdroższy! ponieważ
nie umiem ofiarować należycie Mszy św., polecam ją Tobie,
byś za mnie ofiarować raczył Ojcu Twojemu.
Wreszcie pamiętaj, abyś zawsze słuchał Mszy św. jak
najpobożniej. Strzeż się, abyś nie rozmawiał, nie śmiał się,
ani żartów nie pozwalał, ani słuchał Mszy św. od
Podniesienia aż do Komunji św. siedząc, chyba, że ani
klęczeć, ani stać na nogach nie możesz. Jest to bowiem
niejakiem lekceważeniem Pana Jezusa, gdy siadasz sobie
wygodnie w obecności Tego, który dla nas się poniża;
owszem przystoi, abyś klęcząc na ziemi, korzył się jak
najniżej przed Tym, który dla ciebie przybywa z nieba. Kto
podczas Mszy św. grzeszy, tego grzech większy jest,
ponieważ poniewiera nabożeństwo najwznioślejsze i
poważa się grzeszyć zuchwale w przytomności swego
Zbawiciela. Sądem Boskim grozi św. Jan Złotousty tym,
którzy rozmawiających ludzi nie złają i nie upomną174).
Groźba ta tyczy się szczególnie rodziców, nauczycieli,
gospodarzy i gospodyń, którzy swe dzieci, czeladź za
śmiechy i gadania w kościele nie skarcą i nie ukarzą.
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ROZDZIAŁ XXX.
Z JAKIEM USZANOWANIEM NALEŻY SŁUCHAĆ
MSZY ŚW., I JAK GRZESZĄ CI, KTÓRZY BEZ
USZANOWANIA JEJ SŁUCHAJĄ.
Święty sobór Trydencki uczy: „Ponieważ wyznać trzeba, że
niema dla wiernych Chrystusowych żadnego dzieła
świętszego, ani czci Boskiej godniejszego do spełnienia, jak
ta zatrważająca tajemnica, w której ofiaruje się codziennie
przez kapłanów na ołtarzu Hostja ożywiająca, przeto też
oczywistą jest rzeczą, że wszelkiego należy dołożyć
starania, aby sprawowana była z największą ile możności
wewnętrzną czystością serca i zewnętrzną pobożnością i
nabożeństwem175). Słowa te powinni mieć na uwadze
nietylko kapłani, ale wszyscy wierni; pierwsi, żeby
pobożnie, odprawiali najświętszą Ofiarę, drudzy, aby z
uszanowaniem jej słuchali.
Dziejopis żydowski, Flawiusz Józef, pisze o ofiarach
żydowskich, że codziennie w świątyni służyło siedemset
kapłanów i lewitów, którzy bydlęta zabijali, czyścili, rąbali
na kawałki i na ołtarzu palili. Odprawiało się to z takiem
poszanowaniem i w takiem milczeniu, jakby tylko jeden
kapłan był w świątyni. Kiedy więc żydzi mieli takie
uszanowanie dla swej ofiary bydlęcej, która figurą tylko
była naszej ofiary Mszy św., o ileż więcej powinniśmy czcić i
uwielbiać naszą ofiarę Mszy św. i słuchać jej w milczeniu.
Za przykładem kapłanów żydowskich postępowali także
pierwsi chrześcijanie, o których pisze św. Jan Złotousty:
„Wchodząc do kościoła, całowali pokornie próg we
drzwiach i takie podczas Mszy św. zachowywali milczenie,
jakoby nikogo nie było w kościele”176). Św. Jakób apostoł to
samo nakazuje w swej Liturgji, temi słowy: „Wszyscy
milczeć mają, stać ze drżeniem i w bojaźni i nie myśleć o
niczem doczesnem, ponieważ Król nad Królami, Pan nasz
Jezus Chrystus przybędzie, żeby był zabitym i swoim
wiernym był podany na pokarm”. Co też na pilnej miał
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uwadze święty biskup Marcin, jak czytamy o nim w
podaniu;, albowiem zwykł był modlić się w kościołach nie
siedząc, lecz zawsze klęcząc lub stojąc i to z obliczem
bladem i zatrwożonem. Gdy pewnego razu zapytano go o
przyczynę, odpowiedział: „Azaliż bać się nie mam, kiedy
stoję przed Panem i Bogiem moim? Tą bojaźnią także
przejęty mówi Dawid: Wejdę do domu Twego: pokłonię się
ku kościołowi Twemu świętemu w bojaźni Twojej (Psalm 5,
8).
Słusznie tu przytoczyć mogę słowa, które Bóg z krzaku
ognistego wyrzekł do Mojżesza: Rozzuj buty z nóg twoich;
miejsce bowiem na którem stoisz, ziemia święta jest
(Exodus ,5). O wieleż świętszy jest każdy kościół, który
przez biskupa poświęcony został wielu ceremoniami,
namaszczeniami i modlitwami i codzień uświęcony bywa
ofiarowaniem Mszy św.! Jeżeli Dawid z bojaźnią i ze
drżeniem wstąpił do domu Bożego, w którym stała arka
przymierza, czy nie z daleko większą bojaźnią i czcią
wstępować mamy, grzesznicy do naszych świętych
kościołów, w których przechowuje się najświętszy
Sakrament i sprawuje się ofiara Boska? Dlatego mówi Bóg:
Zachowajcie święta moje, a na świątnicę moją strachajcie
się. Ja Pan! (Lewit. 26, 2). Więcej to rozumie się o
kościołach naszych, niż o żydowskim przybytku Pańskim.
Nasze też kościoły są rzeczywiściej przedstawione przez
figurę drabiny Jakóbowej i miejsca Bethel, niżeli była
świątynia Salomonowa; więc do nich też właściwiej odnoszą
się te słowa Jakóba: O jako to miejsce jest straszne! Nie jest
to nic innego, jedno Dom Boży, a brama niebieska! (Genes.
28, 17).
Przytoczyłem wszystko to dlatego, żeby każdy poznał, jak
święte są nasze kościoły i nasze nabożeństwa, z jaką
pobożnością i z jakiem uszanowaniem wchodzić mamy do
nich i modlić się w nich. Z tego też wynika, że grzeszą ci,
którzy bez należytej czci i pobożności wchodzą do kościoła i
tak się tam zachowują, jakby byli w swych domach, albo na
ulicy; nie pomni wcale na to, że kościół jest domem Bożym i
rzeczywistem mieszkaniem Syna Bożego. Niektórzy nawet
tak zuchwali są, że podczas nabożeństwa najuroczystszego,

podczas najświętszej Mszy św., przy której Aniołowie święci
z bojaźni i czci leżą na obliczach swoich, oglądają się
lekkomyślnie, ciekawie przypatrują się wszystkim
wchodzącym i wychodzącym, myślą o rzeczach światowych
i bez skrupułu bawią się byle czem, pustą gawędką i
rozmową. O takich katolikach powiada Pan Jezus: Dom mój,
dom modlitwy jest, a wyście go uczynili jaskinią zbójców
(Łukasz 19, 46). O tem mówi Korneliusz a Lapide: „Kościoły
chrześcijańskie rzeczywistymi są domami Bożymi, ponieważ
Pan Jezus mieszka tam prawdziwie i istotnie w
najświętszym Sakramencie. Kiedy wypędził żydów z
świątyni Jerozolimskiej, o jakże kiedyś ukarze chrześcijan,
którzy znieważają Jego dom święty rozmową, obracaniem
się i bezwstydnem spoglądaniem na niewiasty!”
O lekkomyślnem rozglądaniu się po kościele podczas Mszy
świętej, opowiada błogosławiona Weronika z Binasko
następujące zdarzenie177):
„Kiedym pewnego razu podczas Mszy świętej płocho
spojrzała na siostrę klęczącą przy ołtarzu, tak mnie ostro
wyłajał za to mój Anioł Stróż, że ze strachu ledwiem nie
omdlała. Jakże groźnie patrzał na mnie! Jak ostre były jego
słowa: „Czemu twego serca nie trzymałaś na wodzy?
Czemuż płocha patrzałaś na twoją siostrę? Zaiste, nie mało
grzeszyłaś przeciw Bogu”. Tak rzekł Anioł, i z rozkazu
Chrystusa Pana ciężką zadał mi pokutę za moje płoche
rozglądanie się, przez co gorzkie łzy wylewałam przez trzy
dni. Odtąd słuchając Mszy św., nie śmiem podnieść głowy z
obawy, abym nie zasłużyła na karę u Majestatu Boskiego”.
Dosyć trudno jest każdemu trwać na dłuższej modlitwie w
skupieniu ducha i z gorącem sercem; lecz jeśli kto rozgląda
się lekkomyślnie, ten z rozmysłem szuka roztargnienia, a
zatem zezwala na obce myśli, przez co Majestat Boski
znieważa. Chcesz uniknąć takiej obrazy Boskiej, pamiętaj
często będąc w kościele, jak bł. Weronikę Anioł Stróż za
płoche spoglądanie skarcił i ukarał. Jeżeli zaś lekkomyślne
rozglądanie się po kościele jest grzechem, jakim będzie
grzechem próżna rozmowa podczas Mszy świętej? Św.
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Cezary, biskup, powiada178): że kto ma nałóg rozmawiania w
kościele, mniej grzeszy, gdy Mszę św. opuści, jak gdyby na
niej był, a swem gadulstwem innych gorszył i w modlitwie
przeszkadzał. Powiesz może, przecież godzi się dać
odpowiedź temu, kto mnie zapyta się o coś; odpowiedź dać
nie jest zabronionem, ale rozmawiać bez koniecznej
potrzeby w kościele, a tembardziej podczas Mszy św.,
szczególniej zaś w święto, kiedy pod grzechem wysłuchać
jej należy, jest grzechem nie małym. Żeby sobie na zawsze
obrzydzić rozmawianie w kościele, rozważ pilnie słowa
Chrystusa Pana: Powiadam wam, iż z każdego słowa
próżnego, którędy wyrzekli ludzie, dadzą liczbę w dzień
sądu (Mateusz 12, 35).
Mszy św. słuchać powinniśmy klęcząc i z wielkiem
poszanowaniem, jak wynika ze słów św. Pawła, który mówi:
Aby na Imię Jezusowe wszystkie kolano klękało niebieskich,
ziemskich i podziemnych (Do Philip. 2. 10). Kiedy na
wspomnienie i wymówienie imienia Jezus klękać mamy, cóż
dopiero wtedy, kiedy Pan Jezus, król wiecznej chwały,
osobiście obecny na ołtarzu, wznawia dzieło naszego
odkupienia. Wielu ludzi nie dobry ma zwyczaj, że przez całą
Mszę św. stoją, na Podniesienie wprawdzie uklękną, lecz po
niem zaraz znowu wstają, jakby Pana Jezusa już wtedy
obecnego nie było. To się nie godzi, bo sprzeciwia się
uszanowaniu, które winniśmy Zbawicielowi obecnemu. Kto
klęczeć nie może przez całą Mszę św., niech stoi od
początku aż do Podniesienia, odtąd zaś do Komunji kapłana
niech klęczy. Wiele niewiast ma zły zwyczaj, że siadają
zaraz po Podniesieniu i siedzą aż do końca Mszy św.; przez
to okazują, że nie wierzą w osobistą obecność Pana Jezusa
na ołtarzu. Jeżeli dla słabości siedzieć muszą, niechże
siedząc słuchają Mszy św. aż do Podniesienia po niem zaś, o
ile mogą, niech klęczą aż do końca Mszy św.
Przed ukończeniem Mszy św., szczególnie w dni święte, nie
wolno wychodzić z kościoła. Są katolicy, którzy po Baranku
Bożym wychodzą nie czekając końca; myślą może, że
ostatnich modlitw kapłana wysłuchać nie potrzeba. Niechże
tacy uważają na to, że przy końcu Mszy św. kapłan daje
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błogosławieństwo wszystkim obecnym; kto zaś wprzódy
opuścił kościół nie otrzymawszy błogosławieństwa,
pozbawia się tych pożytków i owoców Mszy św., jakie
spływają na tych, którzy jej całej wysłuchali.
Wreszcie wzmiankę uczynić należy o wielkiem nadużyciu,
jakiego dopuszcza się wiele niewiast i panien, które pysznie
się stroją idąc do kościoła, jakby się wybierały do tańca lub
do teatru. Św. Paweł zakazuje tego, mówiąc: A każda
niewiasta modląca się z nie krytą głową sromoci głowę
swoją (I do Korynt. 11, 5.) Św. Linus, papież, następca po
św. Piotrze, na mocy tego rozkazu św. Pawła rozporządził,
że kobiety w kościele mają mieć głowy nakryte. Także św.
Karol Boromeusz kazał wzbronić kobietom przystępu do
kościoła, jeżeli głów nie mają nakrytych. Św. Klemens
Aleksandryjski powiada o tem: „Niewiastom tak nakazano,
ponieważ nie godzi się, żeby piękność ich ciała łowiła w
kościele serca mężczyzn”179).
Rozkaz św. Linusa i Boromeusza nie dotyczy kobiet i panien
miejskich i wiejskich, które ubierają się podług swego
stanu, skromnie i przyzwoicie, ale tych, które stroją się
wykwitnie i nieskromnie, w tym celu, aby zwrócić oczy
wszystkich na siebie, wynosić się nad inne, podziw i miłość
sobie pozyskać.
Do takiej panny rzekł świątobliwy kanclerz angielski,
Tomasz Morus. „Jeżeli tobie sprawiedliwy Bóg w nagrodę za
zbytnią twą troskliwość o stroje piekła nie da, pewnie ci
krzywdę wyrządzi”. Do osoby, która idąc do kościoła
wystroiła się zbytkownie, rzekł niegdyś św. Jan Złotousty:
„Czy idziesz jako narzeczona do ślubu? czy idziesz na taniec
do kościoła? czy dlatego idziesz, aby pokazać ludziom twą
piękność i stroje? Jeżeli idziesz do kościoła, aby prosić Pana
Boga o łaskę i przebaczenie, czemu stroisz się tak
wspaniale? to nie jest ubiór grzesznicy pokutującej. Twoim
przepychem nietylko na przebaczenie grzechów nie
zasługujesz, ale grzechy pomnażasz i gniew Boski
pobudzasz przeciw sobie”. W tem św. Jan Złotousty miał
słuszność.
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Takie wystrojone niewiasty więcej zwykle złego czynią w
kościele niż dobrego, gdyż sprawiają, że swawolni
mężczyzni więcej patrzą na nie zamiast na ołtarz, że
zajmują się ich przepychem i pięknością, w modlitwie mają
roztargnienie i z poduszczenia czarta w nieczyste wpadają
pożądliwości. „Podają mężczyznom truciznę, mówi św.
Hieronim: byleby który z nich chciał wypić”180). Jak zaś ten,
co komu daje truciznę, popełnia grzech śmiertelny, chociaż
drugi trucizny nie wypił, tak kobietom, pannom,
nieodpowiednio wystrojonym trudno uniknąć grzechu
śmiertelnego, choćby w żadnym mężczyźnie nie wznieciły
pożądliwości nieczystych. Bowiem każdemu, truciznę
podając są powodem do myśli i żądz nieczystych, i to w
świętych kościołach, podczas ofiary Mszy św., gdzieby
pokutować powinny za swoje grzechy, a tymczasem je tylko
pomnażają. Dlatego powiada św. Ambroży: Im strojniej
takie osoby występują przed Bogiem i im więcej bywają
chwalone od ludzi, tem więcej gardzi niemi Bóg i
nienawidzi je. Owszem, Bóg je ma w obrzydzeniu i zatyka
sobie uszy przed ich modlitwą”.
Tomasz Kantipre, biskup sufragan w Kambrai, pisze, że w
Holandji pewien siedmioletni chłopczyk szedł z matką swoją
wystrojoną do kościoła, a przypatrując się krucyfiksowi
pięknemu, palcem wskazał i rzekł do niej: „Patrz, patrz,
kochana mateczko, jak Pan Jezus cały nagi wisi na krzyżu i
krwią swoją najświętszą skropiony, a ty chodzisz do kościoła
na Mszę św. w strojach kosztownych. Strzeż się, byś z
twemi nowemi sukniami nie była wtrącona do piekła!”
Słowa te zabrzmiały w uszach matki, jakby od samego Boga
do niej przez usta dziecięcia wyrzeczone. Zaraz po
nabożeństwie poszedłszy do domu zmieniła swe strojne
szaty, ubrała się skromnie, a po śmierci męża swego została
Bernardynką, syn zaś po kilku latach został Dominikaninem.
Niech niewiasty światowe, skłonne na stroje i zbytki, na
widok krzyża wyobrażą sobie, jakoby Pan Jezus odzywał się
do nich: „Patrz, patrz, moja córko, na mnie wiszącego
nagiego na krzyżu, ranami i krwią zbroczonego, za twoje to
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stroje i zbytki tak ciężko pokutować muszę! Nie wstydzisz
się stawać w takim przepychu przed oczami mojemi przy
Mszy św. i zgorszenie dawać wszystkim ludziom uczciwym?
Strzeż się, żebyś po śmierci nie dostała się w ogień wieczny.
Ta groźba Chrystusa Pana łatwo sprawdzić się może na
tobie, próżna niewiasto, jak już sprawdziła się na niejednej.
Bo przepych w ubiorach większym jest grzechem, jak ci się
zdaje; jest nawet grzechem, który rzadko kiedy
odpuszczonym być może, ponieważ kobiety prawie nigdy za
niego szczerze nie żałują, ani się spowiadają, ani z niego się
poprawiają. A chociaż spowiadasz się, żeś się stroiła i w
strojach miała upodobanie, jednak ci tego nie żal i nie
myślisz się z tego poprawić. Żebyś łatwiej poznała, jaki to
ciężki grzech, rozważ sobie, ile czasu trawisz na strojach,
jak wielkie masz w nich upodobanie, jaka twoja uciecha,
kiedy inni chwalą twe pyszne ubiory, ilu ludzi nimi gorszysz,
ile robisz długów, ilu pobudzasz do naśladowania twego
przykładu, i ilu innym podobnie jak i ty myślącym powodem
jesteś do gniewu i zazdrości, które dla ubóstwa ciebie
naśladować nie mogą; a nareszcie w ilu mężczyznach
wzniecasz żądze nieskromne, a nawet sprośne. Na żaden z
tych grzechów nie zwracasz uwagi, za żaden nie żałujesz, z
żadnego się nie spowiadasz! W tych wszystkich grzechach
żyjesz, w tych grzechach umierasz; w tych grzechach
stawasz przed surowym sądem Bożym i na największe
narażasz się niebezpieczeństwo potępienia.
Zastanów się nad tem wszystkiem, niewiasto światowa, a
idąc do kościoła, zostaw na świecie twoje stroje. Staraj się
poznać i ocenić raczej zacność najświętszej Ofiary, nie
piękność twego ciała i jego stroju, a szczęśliwa to i
zbawienna będzie chwila, gdy przeczytawszy tę książkę,
uznasz swą lekkomyślność i porzuciwszy ją, zrobisz Panu
Jezusowi ofiarę z twych strojnych szat, a wtedy prawdziwie
ukochasz Tego, który i dla ciebie umarł na krzyżu!

ZAKOŃCZENIE.
Skończyłem, drogi Czytelniku (czko). Nim cię opuszczę
jednak, pozwól, abym skierował do ciebie mą pokorną, ale
usilną prośbę: otwieraj często tę niewielką książkę; czytaj i
odczytuj ją z uwagą. Im więcej zrozumiesz wielkość Ofiary
Mszy św. i nieprzebrany skarb, jaki sobie gromadzisz,
wiernie w niej uczestnicząc, tembardziej zwiększy się
miłość twoja ku tej Bożej Ofierze. Lecz szczególniej w
godzinę śmierci poznasz jak dobrym jest Pan dla tych,
którzy czcili te święte tajemnice ołtarza. Gdy przeciwnie
obojętni i letni będą mierzyć w gorzkim, lecz
bezużytecznym żalu szkodę, jaką ponieśli względem swoich
spraw wiecznych.
Błagam Boga przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna
Jego Jedynego i przez moc Ducha Świętego, aby raczył
oświecić umysł i wzmocnił wolę tych, którzy będą czytać te
karty, aby skorzystali z tej mojej pracy i uczynili mię
uczestnikiem swoich modlitw w Najśw. Ofierze Mszy św.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Na wieki wieków. — Amen.
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